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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 15.10.2018 

 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 15.10.2018 ora 13 00. 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Acordarea avizului cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (Plx 499/2018 – L 
614/2018). 

2. Hotărâre de admitere 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.129/2018. 

3. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 9 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, senator Ilea Vasile, 
deputat Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu şi senator 
Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit senator Diaconu Adrian Nicolae, şi 
senator Ruse Mihai Alexandru.  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer, a supus dezbaterii adresa nr. Pl-x 499/2018 respectiv 
L614/2018 prin care Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului au sesizat Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 în vederea acordării avizului asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.  
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Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer, cu privire la 
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, a arătat 
faptul că bugetul acestuia are o influenţă pozitivă atât la creditele bugetare 
cât şi cele de angajament, în speţă 360 mii lei respectiv 484 mii lei.  

Se constată şi o realocare bugetară în cadrul titlurilor bugetare având 
reducerii la bunuri şi servicii 200 mii lei, sumă care alături de influența 
pozitivă este alocată titlului cheltuieli de personal, care are o influenţă 
pozitivă de 600 mii lei.  

 

 Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus votului 
avizul favorabil asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2018. 

Avizul favorabil cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2018, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus dezbaterii Hotărârea de admitere în principiu a 
contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945-1989 nr.129/2018. 

Având în vedere faptul că Secretariatul de stat a precizat, în adresele 
transmise contestatarilor, că decizia de respingere are la bază faptul că, 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nu a comunicat 
documentele doveditoare care au stat la baza admiterii contestaţiei de către 
CPRD 1989, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a propus 
adoptarea unei hotărâri de admitere în principiu a contestaţiilor  împotriva  
Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 
nr.129/2018. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a reiterat poziţia 
CPRD 1989 adoptată în şedinţa din data de 10.10.2017, prin care CPRD 1989 
a precizat 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, precum şi adresa nr. 1196/06.06.2018 
comunicată Secretariatului de stat, prin care s-a arătat acelaşi aspect, 
respectiv faptul că  documentele care au stat la baza deciziilor de admitere 
sunt memoriile şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile 
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contestatarilor din cadrul audierilor, infirmându-se astfel susţinerile 
Secretariatului de stat din considerentele Deciziei nr. 129/2018.  

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a menţionat că, 
această hotărâre se impune având în vedere că în comunicările transmise 
contestatarilor se precizează faptul 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, 
astfel, pentru evitarea respingerii acţiunii în contencios adminiostrativ pe 
considerentul inexistenţei  plângerii prealabile se impune adoptarea unei 
hotărâri de admitere în principiu a contestaţiilor îndreptate împotriva 
Deciziei Secretariatului de stat nr.  129/13.08.2018 publicată în 31.08.2018. 

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus votului 

adoptarea următoarei Hotărâri a CPRD 1989: 

 

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; 
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- 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.  

 
Hotărârea  a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
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 


