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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 06.05.2014 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 06.05.2014, ora 

1500. 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
 

1. Discutarea Raportului Subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din data de 

24.04.2014 (9 persoane); 

2. Discutarea adresei SSPR 1989 nr.18/1265/04.03.2014 şi a procesului 

verbal aferent (18/2033/15.04.2014) privind acordarea avizului 

pentru anularea certificatelor şi eventual pentru retragerea titlurilor 

atribuite de către Preşedintele României, pentru un număr de 9 

persoane; 

3. Discutarea adresei SSPR 1989 nr.18/1803/31.03.2014 şi a procesului 

verbal aferent (18/2034/15.04.2014) privind acordarea avizului 

pentru anularea certificatelor şi eventual pentru retragerea titlurilor 

atribuite de către Preşedintele României, pentru un număr de 10 

persoane; 

4. Diverse. 

 La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 8 
membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian - George, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu - Florin, deputat Mircovici Niculae, 
deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, deputat Manea Victor 
Gheorghe, senator Popa Nicolae - Vlad. Absent a fost senator Paşca Liviu 
Titus 
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Din partea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
1945-1989 a participat domnul Secretar de stat Adrian Sanda. 

 
Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-

George, a declarat deschise lucrările comisiei şi a prezentat proiectul 
ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 

 
S-a votat în unanimitate 
 

 La primul punct al ordinii de zi, cu privire la discutarea 
raportului Subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din data de 24.04.2014 (9 
persoane), au fost analizate toate dosarele de către membri comisiei după 
cum urmează: 
 
1. VÂGĂ AUREL (dosar 11974), contestaţie pentru preschimbarea eronată 

a titlului, solicitând calitatea de Luptător Reţinut – subcomisia a propus 
audierea contestatarului. În urma dezbaterilor în comisie s-a 
propus retrimiterea dosarului la Secretariatul de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, 
pentru verificarea contestatarului cât şi a celor doi martori 
din dosar. 

 S-a supus la vot propunerea rezultată în urma dezbaterilor 
 S-a votat în unanimitate. 
 
2. BORONTIŞ DELIA (dosar 16834), contestaţie pentru nepreschimbarea 

titlului de Luptător Rănit - subcomisia propune admiterea 
contestaţiei şi propune avizarea pentru titlul de Luptător 
Rănit. 

 S-a supus la vot 
 S-a votat în unanimitate. 
 
3.  GHEORGHIU IONUŢ MARIAN (dosar 6412), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat, subcomisia propune 
audierea  contestatarului  

 S-a supus la vot 
 S-a votat în unanimitate. 
 
4. NICULESCU RĂZVAN GABRIEL (dosar 3754), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat, subcomisia propune 
admiterea contestaţiei. În urma dezbaterilor s-a propus 
convocarea la audiere a contestatarului cu menţiunea 
expresă de a prezenta actele existente la dosar în original. 
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 S-a supus la vot 
 S-a votat în unanimitate. 
 
5. ALBU ION (dosar 21173), contestaţie pentru nepreschimbarea titlului de 

Luptător Remarcat, subcomisia a propus admiterea contestaţiei. În 
urma dezbaterilor din comisie s-a propus retrimiterea la 
subcomisie în vederea reanalizări acesteia. 

 S-a supus la vot 
 S-a votat în unanimitate 
 
6. MISCHIANU MIHAI (dosar 6189 bis), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Rănit, subcomisia a propus 
admiterea contestaţiei. În urma dezbaterilor din comisie s-a  
propus audierea contestatarului. 

 S-a supus la vot 
 S-a votat în unanimitate. 
 
7. VĂCARU CĂTĂLIN (dosar 8616 bis), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Rănit, subcomisia a propus 
audierea contestatarului. În urma dezbaterilor din comisie s-a  
propus retrimiterea dosarului la Secretariatul de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, 
pentru verificări, avizare, şi un punct de vedere cu privire la 
cele constatate după analizarea dosarului. 

 S-a supus la vot 
 S-a votat în unanimitate. 
 
8. PRODAN DORU (dosar 11800), contestaţie pentru nepreschimbarea 

titlului de Luptător Remarcat, subcomisia a propus audierea 
contestatarului. În urma dezbaterilor din comisie s-a  propus 
retrimiterea dosarului la Secretariatul de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, 
pentru verificări, avizare, şi un punct de vedere cu privire la 
cele constatate după analizarea dosarului. 

 S-a supus la vot 
 S-a votat în unanimitate. 
 
9. PREDESCU VALENTIN, contestaţie pentru preschimbarea titlului 

domnului POPA DORIN (dosar nr. 15072), cu certificat preschimbat cu 
seria LRM-P nr. 00226, subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 
În urma dezbaterilor din comisie s-a  propus reanalizarea 
dosarului în cadrul subcomisie. 
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 S-a supus la vot 
 S-a votat în unanimitate. 
 

 La punctele 2 şi 3 pe ordinea de zi, privind discutarea adresei 
SSPR 1989 nr.18/1265/04.03.2014 şi a procesului verbal aferent 
(18/2033/15.04.2014) pentru acordarea avizului pentru anularea 
certificatelor şi eventual pentru retragerea titlurilor atribuite de către 
Preşedintele României, pentru un număr de 9 persoane, respectiv 
discutarea adresei SSPR 1989 nr.18/1803/31.03.2014 şi a procesului verbal 
aferent (18/2034/15.04.2014) pentru acordarea avizului pentru anularea 
certificatelor şi eventual pentru retragerea titlurilor atribuite de către 
Preşedintele României, pentru un număr de 10 persoane Domnul 
Preşedinte Sefer Cristian George, a cerut punctul de vedere al 
domnului Adrian Sanda, Secretar de stat al Secretariatului de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989.  
 În urma dezbaterilor, atât domnul Adrian Sanda, cât şi 
membri comisiei au luat hotărârea rediscutării acestora într-o 
altă şedinţă. 
 
 La punctul 4 pe ordinea de zi, diverse, domnul Adrian Sanda a  
solicitat un punct de vedere al membrilor CPRD 1989 cu privire la dada în 
care se vor face plăţile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
53/2010.  
 Domnul deputat Victor Manea consideră că nu plăţile ar trebui 
făcute doar după verificarea dosarelor beneficiarilor, deoarece în continuare 
se găsesc dosare cu probleme, iar punerea acestora în plată va crea mari 
dificultăţi ulterior. 
 
 În urma dezbaterilor membri comisiei consideră că nu pot să susţine 
efectuarea plăţilor reglementate de OUG 53 în acest moment, dar susţin 
necesitatea găsirii de soluţii urgente de verificare a dosarelor, eliminarea 
celor care au dobândit în mod fraudulos titlurile, şi punerea în plată a celor 
în drept, în cel mai scurt timp posibil. 
 

 Ordinea de zi fiind epuizata, domnul Preşedinte Sefer Cristian-
George  declară şedinţa închisă. 
 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 


