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Comisia a lucrat în plen în ziua de 10.04.2017 ora 1300. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea solicitărilor doamnei Sandu Constanţa şi a domnului 
Sandu Cristian Marius de punere în aplicare a Hotărârii nr. 2842 a 
Tribunalului Bucureşti, respectiv a Hotărârii nr. 6103/2016 a 
Tribunalului Bucureşti.  

2. Discutarea solicitării Secretariatului de stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989 de acordare a avizului în vederea 
retrageri titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite pentru 
domnul Marcu Gheorghe, în baza art. 8 din Legea nr. 341/2004 ca 
urmare a constatării calităţii de colaborator al securităţii; 

3. 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, senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak 
Iulius Marian şi senator Ruse Mihai, au lipsit senator Ilea Vasile, deputat 
Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu şi senator 
Smarandache Miron Alexandru.  

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Sefer Cristian 

George a precizat faptul că au fost depuse solicitarea doamnei Sandu 
Constanţa de punere în aplicare a Hotărârii nr. 2842 a Tribunalului Bucureşti, 
respectiv solicitarea domnului Sandu Cristian Marius de punere în aplicare a 
Hotărârii nr. 6103/2016 a Tribunalului Bucureşti. 
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Prin aceste hotărâri CPRD 1989 este obligată să soluţioneze favorabil 
contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei Secretariatului de stat 
de respingere a solicitării de acordare a titlului de luptător cu rol determinant. 

 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a precizat faptul că, 
având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Constituţia României, domnia 
sa nu poate impune un mandat imperative membrilor comisie, deoarece 
procedura de soluţionare a contestaţilor prevede exprimarea unui vot exercitat 
de membrii comisiei în calitatea lor de parlamentari, CPRD 1989 fiind o 
comisie permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

Ca atare acesta a propus ca în cazul sentinţelor de acest fel membrii 
CPRD 1989 să ia act de hotărârea instanţei de judecată şi să acorde un aviz 
autorităţilor administrative pentru punerea în executare a acestor sentinţe, în 
conformitate cu prevederile legale în materie. 

Având acordul tuturor membrilor cu privire la această modalitate de 
lucru domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a procedat la 
dezbaterea individuală a solicitărilor de punere în executare a Hotărârilor 
instanţelor de judecată. 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus votului 

acordarea avizul autorităţilor administrative de punere în aplicare, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în materie, a Hotărârii nr. 2842 din 28 
aprilie 2016 a Tribunalului Bucureşti cu privire la doamna Sandu 
Constanţa pronunţată în dosar nr. 5480/3/2016, rămasă definitivă prin 
nerecurare. 

 Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George, cu privire la 

solicitarea domnului Cristian Marius, a precizat faptul că acesta nu a depus o 
hotărâre invesită cu formulă executorie motiv pentru care a propus amânarea 
soluţionării până la depunerea de către domnul Cristian Marius a Hotărârii nr. 
6103/2016 a Tribunalului Bucureşti învestită cu formulă definitivă şi 
executorie. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
La punctul 2 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Sefer Cristian 

George a prezentat solicitarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989 nr. 18/11713/25.11.2016 de acordare a avizului în 
vederea retrageri titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite pentru 
domnul Marcu Gheorghe, în baza art. 8 din Legea nr. 341/2004 ca urmare a 
constatării calităţii de colaborator al securităţii. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a precizat faptul că 
în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 341/2004 de prevederile legi nu 
beneficiază persoanele care sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile 
fostei securităţi ca poliţie politică, au dezinformat sau au folosit mijloace de 
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informare în masă în scop de diversiune ori au acţionat, sub orice formă, 
împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, au emis ordine şi 
dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist şi pentru 
apărarea dictatorului. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus votului 
acordarea avizului pentru retragerea titlului domnului Marcu Gheorghe 
având în vedere Hotărârea judecătorească nr. 1345/16.04.2013 a Curţii de 
Apel Bucureşti rămasă definitivă prin Decizia nr. 4840/18.12.2014 a ICCJ, în 
dosar nr. 2197/2/2012, prin care se constată calitatea de colaborator al 
Securităţii. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
Nefiind propuneri pentru punctul 3 al ordinii de zi domnul 

preşedinte deputat Sefer Cristian George, constatând epuizate subiectele de 
pe ordinea de zi a şedinţei din data de 10.04.2017, a declarat închise lucrările 
şedinţei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 


