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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 12.11.2013 

 
  

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 12 noiembrie 2013, ora 1500. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea adresei SSPR 1989 nr.18/8072/28.10.2013, înregistrată la 
CPRD 1989 sub nr.42/745/04.11.2013, prin care se solicită acordarea 
avizului pentru anularea certificatelor şi acolo unde este cazul, acordarea 
avizului pentru retragerea titlurilor atribuite de către Preşedintele 
României, pentru un număr de 22 de persoane;  

2. Discutarea adresei SSPR 1989 nr.18/8073/28.10.2013, completare la 
adresa nr.18/6314/09.09.2013, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
42/743/04.11.2013, urmare solicitării CPRD 1989 
nr.42/10193/16.10.2013, prin care se cereau copii după procesul verbal 
SSPR 1989 şi deciziile CNSAS definitive şi irevocabile, în vederea 
acordării avizului de retragere a titlurilor acordate persoanelor dovedite 
colaboratori/lucrători ai fostei securităţi; 

3. Informare cu privire la adresa CPRD 1989 nr.42/10179/09.10.2013, prin 
care se cere punctul de vedere al Guvernului referitor la iniţiativa Pl-x 
nr.52/2010, aşa cum a fost ea amendată cu ocazia dezbaterii Raportului 
preliminar în cadrul şedinţei CPRD 1989 din data de 25.06.2013; 

4. Avizarea propunerii legislative (Pl-x 471/2013), pentru completarea Legii 
nr.341/2004 (Termen 25.11.2013); 

5. Diverse. 
La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 9 membri ai 

Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, deputat Firczak Gheorghe, deputat Mircovici 
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Niculae, deputat Gudu Vasile, senator Popa Nicolae-Vlad, prin substituire 
domnul deputat Manea Victor îl înlocuieşte pe domnul deputat Roşca Mircea. 
Absenţi au fost: Secretar senator Paşca Liviu-Titus, senator Ioniţă Dan-Aurel 

Din partea SSPR participă domnul Victor Socaciu, Secretar de stat al 
Secretariatului de Stat, împreună cu noul director al Cabinetului SSPR, doamna 
Tania Alexandru. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, 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, domnul Preşedinte prezintă raportul 
comisiei tehnice a CPRD 1989, din data de 05.11.2013, care în urma verificării 
listei cu persoanele propuse de către SSPR 1989 pentru acordarea avizului 
pentru anularea certificatelor de revoluţionar, prin adresa 
nr.18/8072/28.10.2013, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 42/745/04.11.2013, a 
constatat că: 

- pentru o persoană a mai fost retras avizul anterior: Radu Leonard-
 Nelu (dosar 824/2004, certificat preschimbat LRT-R 00012) la data de 
 10.09.2013; 

- pentru două persoane nu s-a regăsit în baza de date certificatul 
 preschimbat şi nici contestaţie depusă în termen legal: Lungu Sergiu 
 (dosar 20527) şi Toma Dorel (dosar 16814); 

- celelalte 19 persoane au fost regăsite în baza de date cu certificate 
 preschimbate, după cum urmează: Bratu Mihai-George (dosar U-265, 
certificat UEM-B 00045), Bratu Daniela-Mădălina (dosar U-266, certificat 
UEM-B 00043), Bratu Mariţa (dosar U-267, certificat UEM-B 00044), Călugăr 
Teodor (dosar 6717, certificat LRM-C 00507), Chiran Iuliana (dosar U-707, 
certificat UEM-C 00016), Chiran Ruxandra (dosar U-708, certificat UEM-C 
00017), Chiran Ştefania (dosar U-709, certificat UEM-C 00018), 
Constantinescu Nicolina (dosar U-1278, certificat UEM-C 00185), 
Dragomirescu Mihai-Claudiu (dosar U-863, certificat UEM-D 00060), 
Grădinaru Floarea (dosar U-1054, certificat UEM-G 00054), Grădinaru 
Gheorghe (dosar U-1055, certificat UEM-G 00055), Ilie Ion (dosar 2736, 
certificat LRM-I 00105), Niţă Niculae (dosar 181, certificat LRT-N 00021), 
Popa Dumitru (dosar 12512, certificat LRM-P 00757), Popescu Dumitru (dosar 
8757, certificat LRM-P 00299), Ruxăndoiu Dorin (dosar 8104, certificat LRM-
R 00091), Toma Ioan (dosar 12591, certificat LRM-T 00043), Ţone Gheorghe 
(dosar 11262, certificat LRM-T 00761), Vasiliu Florin-Vlad-Sebastian (dosar 
10257, certificat LRM-V 00016). 
 S-a supus la vot 

  S-a votat în unanimitate. 
 
La punctul doi al ordinii de zi, cu privire la discutarea adresei SSPR 1989 

nr.18/8073/28.10.2013, completare la adresa nr.18/6314/09.09.2013, prin care 
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se cereau copii după procesul verbal SSPR 1989 şi deciziile CNSAS definitive 
şi irevocabile, în vederea acordării avizului de retragere a titlurilor acordate 
persoanelor dovedite colaboratori/lucrători ai fostei securităţi, domnul 
Preşedinte, deputat Sefer Cristian-George propune revenirea cu adresă la SSPR 
1989, însoţită de adresa cu nr. 18/6314/08.09.2013, aceştia din urmă 
transmiţând anterior copii greşite. 

Se supune la vot. 
S-a votat în unanimitate. 
 
La punctul trei al ordinii de zi, domnul Victor Socaciu, Secretarul de stat 

al SSPR 1989, a fost rugat să informeze membrii Comisiei parlamentare cu 
privire la stadiul solicitării CPRD 1989, respectiv punctul de vedere al 
Guvernului referitor la iniţiativa Pl-x nr.52/2010, aşa cum a fost ea amendată 
cu ocazia dezbaterii raportului preliminar în cadrul şedinţei CPRD 1989 din 
data de 25.06.2013, ţinând cont de faptul că termenul de avizare este la data de 
25 noiembrie 2013. 

Domnul Victor Socaciu, solicită un termen pentru a putea analiza mai 
bine iniţiativa, urmând ca în câteva zile să transmită în scris punctul de vedere 
al Guvernului, deoarece această iniţiativă trebuie studiată cu mare atenţie, astfel 
încât să beneficieze de ea numai acele persoane care sunt cu adevărat 
îndreptăţite să fie puse în drepturi. Deoarece această iniţiativă vizează un număr 
restrâns de persoane, de principiu este de acord cu acest lucru, dar în aşa fel 
încât să nu se dea posibilitate deschiderii unei noi „portiţe” care să permită şi 
celor neîndreptăţiţi, care ar fi avut timpul şi pârghiile necesare să facă dovada 
calităţii de luptător rănit, reţinut sau urmaş, să beneficieze de noile prevederi.  

Domnul Victor Socaciu menţionează faptul că la nivelul Secretariatului 
de stat nu mai există o comisie care să analizeze şi să valideze aceste dosare, 
aceasta fiind dizolvată odată cu încheierea procesului de preschimbare. 

Domnul deputat Firczak Gheorghe propune găsirea unei modalităţi 
practice de punere în aplicare a iniţiativei Pl-x nr.52/2010, astlel: 

- includerea reînfiinţării comisiei de validare la nivelul  SSPR 1989 în 
proiectul de lege deja existent, 

- să se facă un alt proiect de lege prin care să se reînfiinţeze comisia numai 
pentru un număr restrâns de persoane care din motive clare nu au făcut 
preschimbarea la termenele date. 

Domnul Victor Socaciu, Secretar de stat al SSPR, consideră că 
amendarea legii este absolut necesară şi eventual SSPR 1989 să fie abilitat prin 
ordin al Secretarului de stat să creeze o comisie pentru rezolvarea acestor 
verificări şi avize, bineînţeles cu verificarea şi avizarea ulterioară a CPRD 1989, 
conform procedurilor actuale.  

Domnul Preşedinte al CPRD 1989 Sefer Cristian-George, îi solicită 
domnului Victor Socaciu să facă domnia sa demersurile necesare pentru 
urgentarea primirii punctului de vedere al Guvernului, conform adresei CPRD 
cu nr. 42/10179 din data de 09.10.2013 
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Pentru aceasta, domnul Victor Socaciu va formula un punct de vedere al 
Guvernului, iar amendamentul îl va transmite Parlamentului prin domnul Mihai 
Voicu, Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul. 

Domnul Victor Socaciu propune ca prin Pl-x nr.52/2010 să fie soluţionată 
cu precădere problema unui număr restrâns de persoane şi anume: eroii martiri 
care au fost identificaţi mult prea târziu şi persoanele rănite cu un grad mare de 
handicap.  

Propunerea domnului Victor Socaciu este agreată şi susţinută de domnul 
deputat Sefer Cristian-George, cu rugămintea ca la următorul termen al şedinţei 
CPRD 1989, să poată fi discutat acest proiect de lege. 

 
 La punctul patru al ordinii de zi şi anume avizarea propunerii legislative 

Pl-x 471/2013, pentru completarea Legii nr.341/2004, iniţiativă legislativă prin 
care se propune modificarea art. 5, lit. h, care se referă la atribuirea în 
proprietate fără plată a locului de veci, iniţiatorul propune introducerea 
concesiunii în locul împroprietăririi şi acordarea aprobărilor necesare doar după 
deces. 

Preşedintele comisiei Sefer Cristian-George, propune neavizarea (aviz 
negativ) modificării acestui articol din Legea nr.341/2004. 

Domnul Victor Socaciu, Secretar de stat al SSPR 1989, transmite punctul 
de vedere al Guvernului şi anume acela de nemodificare a art. 5, lit. h şi 
rămânerea lui exact aşa cum este acum. 

S-a supus la vot nemodificarea  
S-a votat în unanimitate. 
 
La punctul cinci al ordinii de zi, capitolul diverse, domnul deputat 

Mircovici Nicolae,  a informat membri comisiei şi reprezentanţii SSPR 1989 că 
a primit prin fax o copie a unui certificat preschimbat, pe numele de Matei 
Florin Gigel, eliberat de SSPR 1989 în anul curent, pentru care nu există însă 
avizul CPRD 1989. S-a cerut reprezentanţilor SSPR 1989 să facă verificările 
necesare cu privire la informaţia primită, iar aceştia s-au angajat să facă toate 
demersurile şi investigaţiile, astfel încât să prezinte în cel mai scurt timp CPRD 
1989 concluziile desprinse. 

 
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Sefer Cristian-

George  declară şedinţa închisă. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 


