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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25.09.2018 

 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 25.09.2018 ora 13 00. 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Discuţie cu domnul subsecretar de stat Octav Bjoza, persoană 

împuternicită se exercite atribuţiile de Secretar de stat în cadrul 
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-
1989 cu privire la modul de lucru între CPRD 1989 şi Secretariatul de 
stat. 

2. Acordarea avizului în vederea punerii în executare a hotărârilor 
instanţelor de judecată ca urmare a adreselor Secretariatului de stat 
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 
nr.4966/04.07.2018 respectiv nr.5723/08.08.2018 

 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11 
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Caracota Iancu, deputat Firczak Iulius Marian, deputat Roman Florin 
Claudiu şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit senator Diaconu 
Adrian Nicolae, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi 
senator Ruse Mihai Alexandru. 

 
La lucrările şedinţei a participat domnul subsecretar de stat Octav 

Bjoza, persoană împuternicită se exercite atribuţiile de Secretar de stat în 
cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer, a salutat prezenţa domnul subsecretar de stat Octav Bjoza, 
persoană împuternicită se exercite atribuţia de Secretar de stat în cadrul 
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi a arătat 
faptul că biroul comisiei a hotărât invitarea acestuia pentru stabilirea unei 
modalităţi de lucru între CPRD 1989 şi Secretariatul de stat, cu privire la 
procedura de lucru pentru soluţionarea contestaţiilor depuse la CPRD 1989 
pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a solicitat clarificării 
cu privire la modul în care înţelege să coordoneze activitatea de aducere la 
îndeplinirie a deciziilor comisiei legate de contestaţii.  

Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza, a precizat faptul că nu îşi 
poate asuma coordonarea activităţii privind contestaţiile pentru neacordarea 
titlului de Luptător cu Rol Determinant, acesta neavând expertiză pe acest 
domeniu. Domnia sa a solicitat membrilor CPRD 1989 să facă demersurile 
necesare în vederea numirii cât mai repede a unui secretar de stat. 

Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, a solicitat clarificări 
cu privire la rolul pe care îl are în cabinetul domnului Octavian Bjoza domnul 
Meşter Sorin - fost secretar de stat recent eliberat din funcţie de Primul-
ministru.   

Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a precizat faptul că oferirea 
funcţiei de director de cabinet, respectiv păstrarea în cadrul cabinetului şi a 
celorlalţi foşti membrii a avut la bază reticienţa acestuia (a domnului 
Octavian Bjoza) cu privire la concedierea oricăror persoane.  

Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a solicitat domnului 
subsecretar de stat Octav Bjoza să facă o analiză asupra modului de adoptare 
a Deciziei nr.128/13.08.2018 şi să decidă dacă fosta conducere, păstrată încă 
în cabinet, poate să aibă în continuare un rol în activitatea de punere în 
aplicare a hotărârilor CPRD 1989 adoptate în soluţionarea contestaţiilor, 
având în vedere faptul că eliberarea din funcţie a domnului Sorin Meşter a 
avut la bază tocmai sesizările legate de această decizie.  

Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a precizat faptul că a luat act 
de atitudinea fostului secretar de stat Meşter Sorin faţă de CPRD 1989 şi va 
ţine seama de aceasta la stabilirea atribuţiilor pe care acesta le va avea în 
cadrul cabinetului. De asemenea, acesta a precizat faptul că este convins că 
va fi numit în cel mai scurt timp un nou secretar de stat care îşi va forma un 
nou cabinet, acest lucru fiind imperios necesar având în vedere faptul că la 
momentul de faţă se înregistrează peste 400 acţiuni în instanţă în 
contradictoriu cu Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
1945-1989. 
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Domnul secretar deputat Lupescu Dumitru a solicitat domnului 
subsecretar de stat Octav Bjoza să dispună măsurile necesare pentru 
asigurarea circuitului funcţional al transmiterii documentelor şi informaţiilor 
solicitate de către CPRD 1989, exprimându-şi nemulţumirea cu privire la 
modul în care Secretariatul de stat şi-a îndeplinit această obligaţie până în 
momentul de faţă. 

Domnul senator Smarandache Miron Alexandru a arătat faptul că 
acesta consideră că domnul subsecretar de stat Octav Bjoza trebuie să îşi 
asume funcţia pe care o îndeplineşte la momentul de faţă şi anume cea de 
persoană care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de secretar de stat neputând 
să accepte justificarea acestuia că nu cunoaşte procedurile şi problemele ce 
privesc activitatea legată de revoluţionari. 

Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a arătat că nu îşi poate 
asuma atribuţii de rezolvare a unor probleme pe care nu le cunoaşte. 

Domnul senator Smarandache Miron Alexandru a solicitat în acest caz 
ca domnul subsecretar de stat Octav Bjoza să informeze Primul-ministru cu 
privire la incapacitatea acestuia de a îndeplinii atribuţiile secretarului de stat. 

Domnul subsecretar de stat Octav Bjoza a comunicat că va informa pe 
Primul-ministru, domnia sa asumându-şi doar atributul funcţiei de 
subsecretar de stat pe problemele persoanelor persecutate politic în 
perioada 1945-1989. 

  

 
La punctul 2 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a informat membrii comisiei cu privire la două adrese ale 
Secretariatului de stat pentru Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 prin care se 
cere avizul în vederea punerii în executare a hotărârilor instanţelor de 
judecată. În speţă, adresele nr.4966/04.07.2018 şi nr.5723/08.08.2018. 

Prin cele două adrese Secretariatul de stat a solicitat avizul pentru 
acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru un număr de 7 
respectiv 9 persoane ca urmare a unor hotărâri ale instanţelor de judecată. 

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus analizei şi 

votului avizele pentru persoanele prevăzute în adresa nr.4966/04.07.2018 
astfel: 

 
1. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru domnul Babău Ioan (dosar nr.10282), în baza Hotărârii 

nr.7895/2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în Dosar nr.1992/3/2017.   
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Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru domnul Tudorache Nicolae (dosar nr.9023), în baza 

Decizia nr.3423/2017 a Curţii de Apel Galați, pronunţată în Dosar 

nr.1920/113/2016. 

Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

3. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru domnul Savu Ion (dosar nr.7183), în baza Hotărârii 

nr.395/2016 a Tribunalului Constanța, pronunţată în Dosar 

nr.7990/118/2015. 

Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

4. Cu privire la domnul Briciu Petru (dosar nr.12534) CPRD 1989 i-a 

acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant, 

prin admiterea contestaţiei, la data de 17.05.2016.  

Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi  

 

5. Cu privire la domnul Amălinei Aurel (dosar nr.5063) CPRD 1989 i-a 

acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant, 

prin admiterea contestaţiei, la data de 26.04.2016. 

Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi  
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6. Cu privire la domnul Irimioaia Dumitru (dosar nr.5406) CPRD 1989 

i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant, 

prin admiterea contestaţiei, la data de 10.05.2016.  

Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi  

 

7. Cu privire la domnul Golea Constantin (dosar nr.16751) CPRD 1989 

i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant, 

prin admiterea contestaţiei, la data de 28.09.2016.  

Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi  

 
 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus analizei şi 

votului avizele pentru persoanele prevăzute în adresa nr.5723/08.08.2018 
astfel: 

 
1. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru doamna Pintea Silvia (dosar nr.4821), în baza Hotărârii 

nr.2504/2017, pronunţată în Dosar nr.5142/117/2017. 

Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru domnul Buzea Săndel (dosar nr.9056), în baza Hotărârii 

nr.1060/2016, pronunţată în Dosar nr.1921/113/2016. 

Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

3. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru domnul Navacovschi Jenică (dosar nr.6878), în baza 

Hotărârii nr.1821/2018, pronunţată în Dosar nr.4886/3/2017. 
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Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

4. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru domnul Toşa Ghiţă (dosar nr.1424), în baza Hotărârii 

nr.143/2018, pronunţată în Dosar nr.2877/117/2017. 

Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

5. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru domnul Vasilescu Constantin (dosar nr.4442), în baza 

Hotărârii nr.2227/2017, pronunţată în Dosar nr.948/118/2017. 

Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

6. Solicitarea de acordare a avizului pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant pentru domnul Pralea Maria Doina (dosar nr.2599), în baza 

Hotărârii nr.3296/2018, pronunţată în Dosar nr.38061/3/2016. 

Acordarea avizului pentru punerea în aplicare a hotărârii instanţei de 

judecată a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
7. Cu privire la doamna Iancu Luminiţa (dosar nr.18348) CPRD 1989 i-a 

acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant, 

prin admiterea contestaţiei, la data de 19.11.2015. 

Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

  

8. Cu privire la domnul Năşărău Gheorghe (dosar nr.21552) CPRD 

1989 i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol 

Determinant, prin admiterea contestaţiei, la data de 19.04.2016. 
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 Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

9. Cu privire la domnul Cutean Vasile Emilian (dosar nr.1) CPRD 1989 

i-a acordat avizul în vedere obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant, 
prin admiterea contestaţiei, la data de 18.09.2017. 

Reconfirmarea avizului a fost aprobată cu majoritate de voturi (cu o 

abţinere deputat Lupescu Dumitru). 

 

 
Neexistând propuneri la punctul 3 al ordinii de zi – diverse, 

constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte 

deputat Cristian George Sefer a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE 

Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 

Deputat  Lupescu Dumitru 


