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Parlamentul României 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor  

din Decembrie 1989  

 

  

  

 
 
 

Comunicat 

Cu privire la Deciziei SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018 

 

 

  La data 15.10.2018 Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 a luat în discuţie admiterea în principiu a contestaţiilor 
împotriva Decizia Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018, din 31.08.2018. 

  CPRD 1989 a hotărât admiterea în principiu a contestaţiilor 
îndreptate împotriva Deciziei Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România 
în Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018, din 31.08.2018. 

  Adoptarea hotărârii de admitere în principiu a contestaţiilor 
îndreptate împotriva Deciziei nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018 a fost 
necesară având în vedere precizarea, în comunicările transmise de către 
Secretariatul de stat, a termenului de 30 zile pentru promovarea acţiunii 
în instanţă.  

  Astfel, este recomandat ca persoanele nominalizate în 
Decizia SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018, nemulţumite 
de această decizie, să formuleze, în termenul de 30 zile de la 
primirea deciziei, contestaţie la Tribunalul de pe raza domiciliului. 

  De asemenea, este recomandat ca odată cu depunerea contestaţiei 
la instanţa de judecată (Tribunalul de pe raza domiciliului), persoanele 
nominalizate în Decizia SSRML nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018, 
nemulţumite de această decizie, să formuleze şi contestaţie la CPRD 1989 
prin orice mijloc de comunicare (Registratura Camerei Deputaţilor, Poştă 
sau Fax 0213155323) 

    

   

 

Preşedinte 

Deputat Cristian George SEFER 
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Parlamentul României 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 

Având în vedere: 

- Decizia Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 nr.129/13.08.2018 
din 31.08.2018, prin care au fost respinse un număr de 626 contestaţii admise de 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

- Motivaţia eronată invocată în comunicările transmise contestatarilor, în speţă 
pretinsa netransmitere de către CPRD 1989 a documentelor doveditoare care au stat 
la baza admiterii contestaţiilor;  

- Precizarea, de către SSRML, în comunicările transmise contestatarilor, că Decizia 
nr.129/13.08.2018 din 31.08.2018 are cale de atac exclusivă în instanţa de 
judecată, respectiv la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului de pe raza 
de domiciliu; 

- Hotărârea adoptată de CPRD 1989 la data de 10.10.2017, în urma adreselor 
Secretariatului de stat nr.18/4660 din 29.06.2017 respectiv 18/6466 din 
27.09.2017. (Sinteza lucrărilor CPRD 1989 - punctul 1 din Ordinea de zi), prin care 
s-a precizat faptul că la baza deciziilor de admitere a contestaţiilor au fost memoriile 
şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile contestatarilor din 
cadrul audierilor, infirmând astfel susţinerile Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989; 

- Adresa CPRD 1989 nr.4c-22/1196/06.06.2018, comunicată Secretariatului de stat, 
prin care s-a arătat faptul că documentele care au stat la baza deciziilor de admitere 
sunt memoriile şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile 
contestatarilor din cadrul audierilor. 

 

 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 adoptă prezenta:  

 

HOTĂRÂRE 

privind admiterea în principiu a contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei SSRML nr. 
129/13.08.2018 din 31.08.2018 

 

 

Art. 1 Admite în principiu contestaţiile îndreptate împotriva Deciziei Secretariatul de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945-1989 nr. 129/13.08.2018 din 31.08.2018. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor la 
secţiunea documente ale comisiilor, sinteze lucrări comisii parlamentare.  

 

 

Preşedinte 

Deputat Cristian George SEFER 


