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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 04.12.2017 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 04.12.2017 ora 1300. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea Adresei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945-1989 nr. 5835 din 25.08.2017 prin care se solicită acordarea 
avizului pentru domnul Dumitru Victor; 

2. Punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 3051/2017 din 12 mai 2017 
a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 11509/3/2016. 

3. Punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 2474/2017 din 20 aprilie 
2017 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 24802/3/2016. 

4. Punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 2477/2017 din 20 aprilie 
2017 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 32813/3/2016. 

5. Punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 5530/2016 din 18 Noiembrie 
2016 a Curţii de Apel Bucureşti pronunţată în dosar nr. 10086/3/2015. 

6. Punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 5963/2016 din 24 octombrie 
2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 28992/3/2016. 

7. Punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 4647/2015 din 18 iunie 2015 
a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 32246/3/2014. 

8. Diverse 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11 
membri ai Comisiei astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Caracotă Iancu, deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile şi 
senator Ruse Mihai. Au lipsit senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat 
Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu şi senator 
Smarandache Miron Alexandru.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 
Cristian George a prezentat adresa Secretariatul de stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989, de acordare a avizului pentru preschimbarea 
certificatului domnului Dumitru Victor pentru calitatea de Luptător Remarcat 
prin Fapte Deosebite, aviz solicitat în baza sentinţei civile nr. 5750/2016 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosar nr. 40373/3/CA/2015, rămasă 
definitivă prin respingerea recursului. 

Din studiul hotărârii s-a constatat faptul că instanţa a reţinut faptul că 
domnul Dumitru Victor este deţinătorul certificatului nr. 2552 eliberat la data 
de 19.02.1994 având calitatea de reţinut.  

În conformitate cu cele stabilite în şedinţele anterioare, cu privire la 
modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, domnul 
Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus votului acordarea avizului 
pentru autoritatea administrativă în vederea punerii în aplicare a Hotărârii nr. 
5750/2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosar nr. 40373/3/CA/2015, 
rămasă definitivă prin respingerea recursului. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus discuţiei punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 
3051/2017 din 12 mai 2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr. 
11509/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să avizeze favorabil 
propunerea Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989, 
de acordare a titlurilor prevăzute de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 341/2004, 
urmând a face demersurile necesare pentru semnarea acestuia de către 
Preşedinte şi emiterea noilor decrete pe numele reclamanţilor (Clonteu Ilie 
Aurel şi alţii).  

În conformitate cu cele stabilite în şedinţele anterioare, cu privire la 
modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, domnul 
Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus votului acordarea avizului 
pentru autoritatea administrativă în vederea punerii în aplicare a Hotărârii nr. 
3051/2017 din 12 mai 2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr. 
11509/3/2016, rămasă definitivă prin nerecurare. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, sub rezerva 

ridicată de domnul deputat Lupescu Dumitru de investire a hotărârii cu 
formulă executorie. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 
Cristian George a supus dezbaterii punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 
2474/2017 din 20 aprilie 2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar 
nr. 24802/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să avizeze propunerea 
SSPR din Decembrie 1989, iar preşedintele acestei comisii să elibereze 
reclamantului (Achim Niculae Dinu) certificatul doveditor preschimbat 
conform prevederilor Legii nr.341/2004, urmând ca SSPR să îl elibereze 
reclamantului.  

În conformitate cu cele stabilite în şedinţele anterioare, cu privire la 
modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, domnul 
Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus votului acordarea avizului 
pentru autoritatea administrativă în vederea punerii în aplicare a Hotărârii nr. 
2474/2017 din 20 aprilie 2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar 
nr. 24802/3/2016, rămasă definitivă prin nerecurare. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, sub rezerva 

ridicată de domnul deputat Lupescu Dumitru de investire a hotărârii cu 
formulă executorie. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 
2477/2017 din 20 aprilie 2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar 
nr. 32813/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să avizeze favorabil 
propunerea SSPR din Decembrie 1989, iar preşedintele acestei comisii să 
elibereze reclamantului (Popa Eugen) certificatul doveditor preschimbat 
conform prevederilor Legii nr.341/2004, urmând ca SSPR să îl elibereze 
reclamantului.  

În conformitate cu cele stabilite în şedinţele anterioare, cu privire la 
modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, domnul 
Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus votului acordarea avizului 
pentru autoritatea administrativă în vederea punerii în aplicare a Hotărârii 
2477/2017 din 20 aprilie 2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar 
nr. 32813/3/2016, rămasă definitivă prin nerecurare 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 
5530/2016 din 18 Noiembrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în 
dosar nr. 10086/3/2015, prin care CPRD 1989 este obligată să avizeze 
favorabil propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 de preschimbare a certificatului 
doveditor al reclamantei (Coc Georgeta) de „Luptător pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989". 
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În conformitate cu cele stabilite în şedinţele anterioare, cu privire la 
modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, domnul 
Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus supun votului acordarea 
avizului pentru autoritatea administrativă în vederea punerii în aplicare a 
Deciziei nr. 5530/2016 din 18 Noiembrie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, 
pronunţată în dosar nr. 10086/3/2015. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 6 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 
5963/2016 din 24 octombrie 2016 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în 
dosar nr. 28992/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să avizeze 
favorabil propunerea Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
1945 – 1989, de preschimbare a certificatului doveditor emis în baza Legii nr. 
42/1990, urmând a face demersurile necesare pentru semnarea acestuia de 
către preşedintele comisiei şi eliberarea noului certificat pe numele 
reclamanţilor (Postelnicu Aurel şi alţii).  

În conformitate cu cele stabilite în şedinţele anterioare, cu privire la 
modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, domnul 
Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus votului acordarea avizului 
pentru autoritatea administrativă în vederea punerii în aplicare a Hotărârii nr. 
5963/2016 din 24 octombrie 2016 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în 
dosar nr. 28992/3/2016, rămasă definitivă prin nerecurare. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 7 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii punerea în aplicare a Hotărârii civile nr. 
4647/2015 din 18 iunie 2015 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr. 
32246/3/2014, prin care CPRD 1989 este obligată să avizeze favorabil 
propunerea SSPR din Decembrie 1989 şi să efectueze demersurile necesare 
pentru preschimbarea certificatului reclamantului (Dan Constantin), potrivit 
prevederilor Legii nr. 341/2004.  

În conformitate cu cele stabilite în şedinţele anterioare, cu privire la 
modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, domnul 
Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus votului acordarea avizului 
pentru autoritatea administrativă în vederea punerii în aplicare a Hotărârii nr. 
5963/2016 din 24 octombrie 2016 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în 
dosar nr. 28992/3/2016, rămasă definitivă prin nerecurare. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Neexistând propuneri la punctul 8 al ordinii de zi – diverse, domnul 
preşedinte deputat Sefer Cristian George a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


