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Comisia a lucrat în plen în ziua de 12.09.2017 ora 1300. 

 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Discutarea modalităţii de punere în aplicare a Hotărârii nr. 7240/2012 
a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă definitivă prin Decizia 5678/2013 
a Curţii de Apel Bucureşti. 

2. Discutarea contestaţiei Domnului Cutean Vasile Emilan pentru 
neacordarea titlului de Luptător cu rol determinant; 

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 Ilea Vasile. Au lipsit deputat Rădulescu Cătălin 
Marian, deputat Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai şi senator 
Smarandache Miron Alexandru.  
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La punctul 1 al ordinii de zi domnul Preşedinte Deputat Sefer 
Cristian George a supus dezbaterii modalitatea de punere în aplicare a 
Hotărârii nr. 7240/2012 a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă definitivă prin 
Decizia 5678/2013 a Curţii de Apel Bucureşti. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţiile formulate de reclamaţii Pascu Andrei Florian, Vaja Mihai, Hera 
Elena, Flueraş Ion, Cucu Maria, Tudor Alexandrina, Stancu Marian, 
Dumitrescu Petre, Athias Petru Gabriel, Apostu Constantin, Popa Ion, Ivan 
Elena şi Decu Petrică împotriva deciziei Secretariatului de stat de respingere a 
solicitării de acordare a titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a arătat faptul că, în 
conformitate cu cele stabilite  în şedinţa din data de 26.06.2017, s-a solicitat 
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 să precizeze 
exact ce documente deţine cu privire la reclamanţi. S-a arătat faptul că la data 
de 12.09.2017, s-a primit, prin intermediul poștei electronice, Procesul Verbal  
din data de 11.10.2016 al comisiei constituite în baza art. 49 din HG nr.  
1412/2004 prin care au fost analizate solicitările petenţilor de acordare a 
titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite. Din procesul verbal rezultă 
faptul că solicitările petenţilor au fost respinse de către Secretariatul de stat 
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989, pentru motivul nedeţinerii de 
către solicitanţi a titlurilor conferite în baza Legii nr. 42/1991.  

În urma dezbaterilor, domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian 
George a propus ca numiţii Pascu Andrei Florian, Vaja Mihai, Hera Elena, 
Flueraş Ion, Cucu Maria, Tudor Alexandrina şi Stancu Marian să fie 
audiaţi în şedinţa CPRD 1989 din data de 25.01.2017 începând cu ora 
10,30, respectiv numiţii Dumitrescu Petre, Athias Petru Gabriel, Apostu 
Constantin, Popa Ion, Ivan Elena şi Decu Petrică să fie audiaţii  în şedinţa 
CPRD 1989 din  data de 02.10.2017 începând cu ora 10,30. De asemenea 
domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus stabilirea 
obligaţiei în sarcina petenţilor de a face dovada deţinerii titlurilor conferite în 
baza Legii nr. 42/1990. 

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

Cristian George a supus dezbaterii contestaţia domnului Cutean Vasile 
Emilan (Dosar nr. 1/22.09.2014)  pentru neacordarea titlului de Luptător cu 
rol determinant. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a arătat faptul că 
domnul Cutean Vasile Emilan a contestat Hotărârea Secretariatului de stat 
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pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989, de neacordare a titlului de 
Luptător cu rol determinant, arătând faptul că în mod greşit acesta a reţinut 
faptul că nu îi poate fi acordat titlul solicitat, deoarece acesta are o 
condamnare penală prevăzută de art. 3 alin. (6) din Legea nr. 341/2004 aşa 
cum a fost ea modificată prin OUG nr. 95/2014. 

Din solicitarea domnului Cutean Vasile Emilan reiese faptul că sentinţa 
de condamnare a fost casată, în momentul de faţă aflându-se în faza de 
rejudecare pe fond şi faptul că acea condamnare penală ne este pentru niciuna 
din faptele prevăzute de art. 3 alin. (6) din Legea nr. 341/2004.   

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus audierea 
domnului Cutean Vasile Emilan în data de 18.09.2017 ora 13, cu obligația 
acestuia de prezentare în original a documentelor care dovedesc susţinerile 
acestuia. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
La punctul 3 al ordinii de zi – diverse, domnul preşedinte deputat 

Sefer Cristian George, având în vedere carenţele de funcţionare a 
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, carenţe 
constatate atât de CPRD 1989 cât şi de diverşi revoluţionari care au semnalat 
acest aspect, a propus redactarea unei adrese prin care CPRD 1989 să 
solicite Primului-ministru al României dispunerea măsurilor necesare 
remedierii carenţelor de funcţionare întâlnite la nivelul Secretariatului de 
stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, o măsură necesară 
în opinia CPRD 1989 fiind numirea unui secretar de stat. 

Domnul Vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a precizat faptul că 
textul acestei solicitări trebuie să respecte limitele atribuţiilor comisiei 
parlamentare, respectul cuvenit relaţiilor instituţionale şi reverenţei funcţiei 
primului-ministru, respectiv a separaţiei puterilor în stat 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus ca 
solicitarea să fie redactată de biroul comisiei şi conţinutul acesteia să fie 
supus votului în prima şedinţă a CPRD 1989. 

 
 Constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi 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 


