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Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 24 octombrie 2012, ora 14. 
Pe ordinea de zi au fost: 
I) Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 53/2010, privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute 
de Legea nr. 341/2004 - Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.   

II) Audierea contestatarilor care au depus solicitarea de audiere în faţa membrilor 
Comisiei, pentru susţinerea contestaţiei şi elementelor depuse la dosarul personal. 

La lucrările şedinţei au participat: Preşedinte senator Luca Raymond, 
Vicepreşedinte deputat Hogea Gheorghe, Secretar senator Coca Laurenţiu-Florian, 
deputat Firczak Gheorghe, deputat Budurescu-Stamate Daniel, deputat Mircovici 
Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: deputat Dugulescu Marius-Cristinel, 
senator Jurcan Dorel, senator Staicu Florian, senator Greblă Toni. 

I) La primul punct pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 
Raymond Luca, a supus dezbaterilor Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 53/2010. În urma discuţiilor purtate s-a întocmit Raportul 
preliminar favorabil, cu un amendament, care a fost votat cu unanimitate de 
voturi. Acesta a fost înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru 
întocmirea Raportului final. 

II) La punctul doi pe ordinea de zi, contestatarii audiaţi au fost: MERCUREAN 
MIRCEA-FLORIN (dosar nr. 1800), SIMON LADISLAU (dosar nr. 1793), BALINT 
IOAN-ANDREI (dosar nr. 1756), TATAR BELA (dosar nr. 12330), HĂRSAN-FARR 
MIRCEA (dosar nr. 6030). 

Nu s-au prezentat la audieri, dar au motivat absenţa, următorii: PETRIŞ 
TIBERIU-IOAN (dosar nr. 19510), CETINĂ NICOLAE-DAN (dosar nr. 12325), 
RUSU VASILE (dosar nr. 12327), VERES-CIOANTĂ ZOLTAN (dosar nr. 20599). 

În urma audierilor, membri Comisiei au hotărât: 



  

1) Se acordă aviz favorabil în vederea preschimbării certificatului doveditor al 
calităţii de „Remarcat” solicitate următorilor: MERCUREAN MIRCEA-
FLORIN, SIMON LADISLAU, HĂRSAN-FARR MIRCEA; 

2) Se acordă certificat de „Participant” următorilor:  BALINT IOAN-
ANDREI, TATAR BELA; 

3) Se vor reprograma, la cererea lor scrisă, următorii: PETRIŞ TIBERIU-
IOAN, CETINĂ NICOLAE-DAN, RUSU VASILE, VERES-CIOANTĂ 
ZOLTAN. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Senator  Raymond LUCA 
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