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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 30.10.2017 

 
 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 30.10.2017 ora 1300. 

 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Discutarea solicitării 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; 

2. Discutarea solicitării domnului Grădinaru Mihai de punere în aplicare a 
Hotărârii nr. 41/2016 a Tribunalului Bucureşti; 

3. Discutarea solicitării domnului Mănescu Ion Iulian de punere în 
aplicare a Hotărârii nr. 4407/2014 a Tribunalului Bucureşti; 

4. 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,  deputat Rădulescu 
Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu. Au lipsit senator Diaconu 
Adrian Nicolae, senator Ilea Vasile, 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 prezentat adresa Secretariatului 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. 

Prin adresa nr. 18/7204 din 25.10.2017, Secretariatul de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989, a solicitat acordarea avizul pentru 
preschimbarea certificatului domnului Dumitru Victor pentru calitatea de 
Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, Secretariatul de stat fiind obligat 
prin Sentinţa civilă nr. 5750/18.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti să 
procedeze la preschimbarea certificatului. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a precizat faptul că, 
CPRD 1989 nu se află în faţa soluţionării unei contestaţii, ci în faţa unei 
acordări de aviz la o propunere a Secretarialului de stat de acordare a titlului 
de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a arătat faptul că 
există două soluţii: avizarea doar în baza propunerii Secretariatului fără 
solicitarea dosarului, fie acordarea avizului doar după studierea dosarului. De 
asemenea, a precizat faptul că membrii CPRD 1989 din mandatele anterioare, 
având în vedere volumul mare de muncă, avizau propunerile Secretariatului 
de stat fără să solicite obligatoriu dosarele tuturor persoanelor propuse, 
analizând doar prin sondaj la anumite intervale propunerile venite din partea 
Secretariatului de stat. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât solicitarea dosarului domnului 
Dumitru Victor, avizul urmând a se acorda după analizarea dosarului. 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a  supus dezbaterii solicitarea domnului Grădinaru Mihai de 
punere în aplicare a Hotărârii nr. 41/2016 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată 
în Dosar nr. 20293/3/2015. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată la avizarea favorabilă a 
propunerii SSPR de preschimbare a certificatului doveditor emis pe numele 
reclamantului, în vederea semnării acestui certificat de către preşedintele 
comisiei şi eliberarea certificatului reclamantului. 

În conformitate cu cele stabilite în data de 10.04.2017, referitor la 
sentinţele 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. 41 
din 07 ianuarie 2016 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr. 
20293/3/2015, rămasă definitivă prin nerecurare. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii solicitarea domnului Mănescu Ion Iulian 
de punere în aplicare a Hotărârii nr. 4407/2014 a Tribunalului Bucureşti, 
pronunţată în Dosar nr. 11125/3/2014. 

Prin această hotărâre, CPRD 1989 este obligată să avizeze favorabil 
propunerea SSPR de preschimbare a certificatului doveditor cu obligarea 
pentru Preşedintele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 să semneze certificatul doveditor preschimbat conform prevederilor 
Legii nr. 341/2004. 

În conformitate cu cele stabilite în data de 10.04.2017, referitor la 
sentinţele 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. 
4407 din 12 iulie 2014 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr. 
11125/3/2014, rămasă definitivă prin nerecurare. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 4 al ordinii de zi – diverse, s-a stabilit invitarea domnului 

Sorin Meşter, noul secretar de stat din cadrul Secretariatului de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989, la următoarea ședință a CPRD 1989. 
 
 Constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul Preşedinte 
Deputat Sefer Cristian George a declarat închise lucrările ședinței. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


