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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 
 
 
SSIINNTTEEZZAA  LLUUCCRRĂĂRRIILLOORR  
ŞŞEEDDIINNŢŢEEII  DDIINN  DDAATTAA  DDEE  1188..0099..22001133  
 
  

 Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 18 septembrie 2013, ora 
1500. 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Discutarea adresei SSPR 1989 nr. 18/6765/18.09.2013, înregistrată la 

CPRD 1989 sub nr.. 42/666/2013, privind listele SSPR1989, cu răniţi, 
reţinuţi, răniţi şi reţinuţi, care au obţinut certificat de preschimbat în 
baza Legii 341/2004, în vederea transmiterii acesteia către 
Administraţia Prezidenţială, pentru acordarea titlurilor deja obţinute. 

2. Diverse. 
S-a supus la vot. 
S-a votat ordinea de zi în unanimitate.  

 
La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 9 

membri nominalizaţi ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-
George, Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator 
Paşca Liviu-Titus, deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, deputat 
Mircovici Niculae, senator Ioniţă Dan-Aurel, senator Popa Nicolae-Vlad.  
Absenţi au fost: deputat Roşca Mircea. A participat la ceastă şedinţă în 
calitate de invitat domnul   Victor Socaciu, Secretar de Stat al SSPR 1989. 
La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul deputat Sefer Cristian - 
George, a precizat faptul că SSPR a depus spre avizare în vederea 
transmiterii la Preşedintele României  o listă ce cuprinde un număr de 
2527 de răniţi, reţinuţi, răniţi şi reţinuţi şi l-a rugat pe domnul Victor 
Socaciu, Secretar de Stat al SSPR, să explice care au fost motivele (ce s-a 
avut în vedere) pentru care s- a întocmit această listă care cuprinde doar  
răniţi, reţinuţi, răniţi şi reţinuţi şi de ce lista nu cuprinde şi revoluţionari 
remarcaţi. 
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 1. Domnul Victor Socaciu a precizat că Legea 341/2004,Art.3,alin.1 
instituie titlurile, iar atribuirea se face de către Preşedinte. Astfel s-a 
reamintit că în anul 2004, domnul Preşedintele Ion Iliescu a dat aviz unui 
nr. de 1266 de revoluţionari, cei mai mulţi fiind luptători remarcaţi cu fapte 
deosebite. În anul 2006, Preşedintele României de la acea dată, domnul 
Traian Băsescu , a atribui titlurile unui număr de circa 700 de persoane, 
majoritatea fiind Eroi-martiri. Prin urmare, se doreşte continuarea acestui 
demers şi cu celelalte categorii care nu au fost încă trimise Administraţia 
Preşedintelui. Domnul Victor Socaciu face menţiunea că pentru a fii în 
legalitate, conform legii, titlurile sunt atribuite de către preşedinte, acest 
demers în mod normal trebuia făcu înainte de intrarea în plată. În acest 
moment, precizează domnul Victor Socaciu aceste  liste sunt complete şi 
clare.  
 2. În ceea ce priveşte listele cu celelalte categorii de revoluţionari, 
(Remarcaţi - LRM), acestea mai trebuie analizate şi completate. Domnul 
Victor Socaciu, Secretar de Stat al SSPR 1989, menţionează faptul că 
amânările cu privire la listele cu revoluţionarii remarcaţi, se datorează: 
 -  pe de-o parte perioadei de contestaţii de la CPRD,  
 -  pe de alta, se datorează trimiterii în instanţă a unui nr. de peste 4000 de 
dosare (care nu au certificate pe Legea nr.42/1990, care au avut duplicate, 
care erau minori la data revoluţiei), urmând ca după analizarea acestor 
situaţii să prezinte CPRD 1989 spre avizare, pentru trimiterea la 
Preşedinţie, o altă listă care să cuprindă această categorie de revoluţionari. 
 Domnul deputat Mircovici Nicolae, se poziţionează împotriva 
avizării de către CPRD a acestei liste care cuprinde numai categoria 
revoluţionarilor răniţi, reţinuţi, răniţi şi reţinuţi, deoarece luptătorii 
remarcaţi prin fapte deosebite,  care sunt excluşi din listă, sunt tocmai cei 
care i-au eliberat din închisori pe reţinuţi pe 19 decembrie 1989 la 
Timişoara. De asemenea există şi cazuri în care, după cum se ştie unii au 
fost răniţi din pură întâmplare şi sunt cuprinşi în această listă, pe când cei 
500 de Luptători de la Timişoara, pentru ceea ce au făcut până în data de 
20 decembrie de exemplu, sunt adevăraţii Revoluţionari Remarcaţi prin 
Fapte Deosebite, nu sunt cuprinşi în listă.Aceasta ar fi o nedreptate, care 
nu trebuie făcută cu avizul CPRD 1989. 
 Domnul deputat Mircovici Nicolae îşi exprimă reţinerea în ceea 
ce priveşte intenţiile pe care le are Guvernul în momentul de faţă şi de 
aceea consideră că trebuie să fie trecuţi remarcaţii pe listele care trebuie să 
ajungă la preşedinţie pentru acordarea titlurilor; - drept pentru care 
propune să fie lăsată deoparte lista până va putea fi completată şi cu ceilalţi 
revoluţionari, mare parte din ei fiind autentificaţi printr-un decret al 
Preşedintelui României, domnul Ion Iliescu,  în anul 1991.  
Domnul deputat consideră că dacă este ceva de schimbat, aceasta să se facă 
printr-un brevet, iar lucrurile care sunt clare şi drepturile câştigate cu mulţi 
ani în urmă să rămână un drept câştigat. Nu se poate ca recunoştinţa să fie 
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dată pe felii, adică astăzi să ai o recunoştinţă, iar când se schimbă guvernul 
să ai altă  recunoştinţă.   
Din aceste drepturi se nasc raporturi juridice civile, iar acest lung şir de 
schimbări face să nu mai existe logică în aplicarea legii, deoarece nu mai ştii 
ce ai şi ce nu ai mâine. 
 În continuare domnul deputat Mircovici Nicolae face referire la 
modul (mijloacele) prin care SSPR 1989 a promovat acţiuni în justiţie, după 
ce acestea au produs efecte juridice. Certificatele respective sunt acte 
administrative, purtătoare de drepturi civile. Ele nu pot fi anulate de către 
instituţia care le-a eliberat la mai mult de un an de la emitere, după ce au 
produs efecte în circuitul civil. 
 Cu privire la propunerea membrilor CPRD 1989, de a se întocmi o 
listă care să cuprindă toate categoriile de revoluţionari, Domnul Victor 
Socaciu,  Secretar de Stat al SSPR 1989,  face precizarea că la bază a stat 
exemplul din anul 2006 când s-au dat titluri prin decret unui număr de  
700 de persoane, pe categorii de titluri: răniţii pe o listă, arestaţii pe alta 
ş.a.m.d. Pe această logică se încearcă să se meargă şi acum, adică pe o altă 
listă vor fi toţi Luptătorii Remarcaţi din toate oraşele, nu numai cei de la 
Timişoara.  
 Cu privire la decizia SSPR 1989 de anularea titlurilor de revoluţionari 
anumitor categorii (discuţie purtată în şedinţa din data 10.09.2013), 
domnul Victor Socaciu invocă ridicarea excepţiei de nelegalitate conform 
Legii 554, Legea Contenciosului. Prin ridicarea excepţiei de nelegalitate, se 
poate cere oricând anularea unui act administrativ, dacă s-a constatat că nu 
este legal. Totodată face menţiunea că  s-a cerut şi suspendarea drepturilor 
pe toată perioada desfăşurării procesului, conform noului Cod Civil, ţinând 
cont că este vorba de banul public, de la bugetul de stat. 
 Domnul deputat Mircovici Nicolae consideră  că un act administrativ 
de genul acesta, de recunoştinţă, nu poate fi ilegal atâta timp cât este 
făcut de Guvern şi Parlament, iar cei care au beneficiat de el nu au nici-o 
vină. (de exemplu, dacă ne referim la copii de până la  14 ani, dacă în lege 
nu se face referire la vârstă, atunci acţiunea împotriva lor este ilegală). 
Domnia sa consideră că acţiunea SSPR 1989 este o cauză pierdută în 
instanţă. 
 Domnul Victor Socaciu susţine ideea de ilegal prin faptul că 
L341/2004, este o lege care a avut ca scop principal  preschimbarea 
certificatelor de revoluţionari eliberate în perioada postdecembristă prin 
decret prezidenţial.  
În urma verificărilor făcute de către SSPR 1989, au fost găsite mai multe 
dosare care ridică suspiciuni: 

- peste 1000 de certificate preschimbate care nu au avut la bază 
certificat în baza Legii 42/1990, 

- copii cu vârste mai mici de 13 ani, chiar şi de 2 - 8 ani, 
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- dosare care cuprind diferite greşeli materiale (aproximativ 1000 
de dosare) cum ar fi; inversarea numelui, inversarea localităţii cu 
judeţul, greşeli cu privire la corectitudinea datele personale, 

- duplicate, etc. 
 Dosarele au fost  selectate şi trimise de către Secretariatul de Stat 
pentru problemele Revoluţionarilor 1989 instanţelor de judecată în vederea 
anulării titlurilor de revoluţionari. 
 Membri Comisiei au început o serie de dezbateri pe această temă, 
care au avut ca scop clarificarea legalităţii şi corectitudinii listelor care 
urmează să plece către instanţele de judecată. 
 Domnul senator Coca Laurenţiu aduce în discuţie situaţia 
minorilor şi consideră că nu trebuie să fie eliminaţi, să se facă o atentă 
analiză a fiecărui caz, deoarece chiar au avut rolul lor în evenimentele din 
decembrie 1989. Domnul senator cere să se precizeze care este rolul 
Comisie Parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, atâta timp 
cât nu se ţine cont de faptul că aceste dosare ale minorilor au fost deja 
analizate şi triate de membri acesteia. 
 Domnii senatori Coca Laurenţiu, Dan Aurel Ioniţă şi Nicolae - 
Vlad Popa, domnul deputat Firczak Gheorghe, domnul deputat 
Mircovici Nicolae au ridicat problema erorilor materiale şi  au dat 
exemple de asemenea greşeli, cu precizarea că aceşti oameni se află pe 
listele instanţelor de judecată pentru anulare.  
 S-a pus întrebarea dacă SSPR 1989 a făcut totuşi o analiză atentă. 
 La această întrebare este rugat să răspundă domnul Victor Socaciu. 
 Preşedinte Comisie parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 
1989, domnul deputat Sefer Cristian-George, ca de altfel toţi membri 
comisiei, doresc să afle cât de exacte sunt aceste liste şi care este marja de 
eroare apreciată de domnia sa în acest moment. 
 Domnul Victor Socaciu, Secretar de Stat al SSPR 1989, apreciază 
că s-au găsit în jur  1500 de greşeli materiale în M.O. din anul 2010, iar 
marja de eroare este de aproximativ 5 - 6 %. Acest lucru se datorează 
faptului că la nivelul SSPR 1989 nu există bancă de date corespunzătore, nu 
este o bază de date securizată, la care să aibă acces o singură persoană şi că 
de-a lungul timpului a fost la îndemâna multor persoane care au avut 
interese diferite. 
 Domnul senator Nicolae -Vlad Popa solicită revenire la primul 
punct al  ordinii de zi, cu privire la transmiterea către  Administraţia 
Prezidenţială a listelor cu răniţi, reţinuţi, răniţi şi reţinuţi, care au obţinut 
certificat de preschimbat în baza Legii 341/2004, în vederea acordării 
titlurilor deja obţinute şi acordării avizului CPRD 1989. Astfel, ajutat SSPR 
1989 poate fi ajutat să se degreveze de aceste categorii şi să se concentreze 
la revoluţionarii care ridică suspiciuni. 
 Domnul preşedinte Sefer Cristian-George face apel la revenire la 
tema şedinţei şi solicită membrilor comisiei  să precizeze ce modalitate de 
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vot a listei înaintată de SSPR 1989, pentru avizare în vederea transmiterii ei 
către Administraţia Prezidenţială, preferă: 

- 1. analiză în bloc 
- 2. analiză individuală 
- 3. respingere 

 Domnul Victor Socaciu precizează că la Art.4, alin.2 din Legea 
341/2004, aceste persoane au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie. 
SSPR 1989 nu-şi permite să trimită liste abolice şi sunt responsabili pentru 
ceea ce trimit la preşedinţie. Listele sunt scoase de la casa de pensii, aceşti 
oameni fiind în plată şi trebuie legalizată procedura.  
 Preşedinte Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian - George, îl 
întreabă pe domnul Secretar de stat al SSPR 1989 Victor Socaciu dacă 
între aceste 2527 persoane propuse spre avizare sunt şi persoane care au 
înaintate instanţelor de judecată în vederea anularii în lotul celor peste 
4000 de dosare promovate în ultima perioadă. 
  Domnul Victor Socaciu afirmă că nu sunt. 
 Domnul deputat Firczak Gheorghe întreabă dacă există erori 
materiale în lista celor 2527 de persoane înaintată spre avizare, erori 
privind inversarea numelui, inversarea localităţii cu judeţul, greşeli cu 
privire la corectitudinea datele personale. 
 Domnul Victor Socaciu, răspunde acestei solicitări exprese din 
parte preşedintelui şi a membrilor CPRD 1989, cu precizarea că nu poate fi 
sigur în proporţie de 100%, că nu s-au strecurat erori materiale. 
 Membri comisiei au consimţit că ar fin necesar să se voteze pentru 
aviz în bloc, pe listă şi nu pentru persoane, cu condiţia să fie incluşi pe listă 
şi Luptătorii Remarcaţi pentru Fapte Deosebite, care nu ridică suspiciuni. 
Pentru acesta s-a cerut SSPR 1989, domnul Victor Socaciu completarea 
listei prezentate, în cel mai scurt timp posibil.  
S-a supus la vot amânarea avizului  
S- a votat cu majoritate de voturi pentru amânarea avizului. 
 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 
 

 
 
 


