PARLAMENTUL ROMÂNIEI
&RPLVLD3DUODPHQWDUăD5HYROXĠLRQDULORUGLQ'HFHPEULH

SINTEZA /8&5Ă5,/25
ù(',1ğ(,',1'$7$'(
&RPLVLDDOXFUDWvQSOHQvQ]LXDGHPDUĠLQRLHPEULHRUD00.
2UGLQHDGH]LDIRVWXUPăWRDUHD
1. Prezentarea concluziilor rezultate în urma cercetării efectuate la
nivelul SSPR privind cazului dl. Matei Florin Gigel
2. Prezentarea de către SSPR a măsurilor luate ca urmare a solicitării
publice a Premierului României de verificare a dosarelor úi anularea
certificatelor obĠinute fraudulos sau fără merite, ca o condiĠie pentru
reluarea plăĠilor
3. Formularea unui punct punctul de vedere a CPRD cu privire la art. 6
din OrdonanĠa Guvernului nr. 29/2013 privind prorogarea suspendării
acordării indemnizaĠiilor prevăzute de Legea 341/2004
4. Identificarea de soluĠii privind reanalizarea dosarelor care au avizul
de preschimbare emis de AsociaĠia „Decembrie 1989 Metrou” preúedinte George Costin
5. Diverse
/D OXFUăULOH úHGLQĠHL DX SDUWLFLSDW  SDUODPHQWDUL GLQ WRWDOXO GH 
mHPEUL DL &RPLVLHL DVWIHO 3UHúHGLQWH GHSXWDW 6HIHU &ULVWLDQ - George,
9LFHSUHúHGLQWH VHQDWRU &RFD /DXUHQĠLX )ORULDQ senator Popa Nicolae Vlad , deputat Firczak Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, deputat Gudu
9DVLOH VHQDWRU ,RQLĠă 'DQ $XUHO deputat Manea Victor Gheorghe, care îl
VXEVWLWXLHSHGRPQXOGHSXWDW5RúFD0LUFHD
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'LQ SDUWHD 6HFUHWDULDWXOXL GH 6WDW SHQWUX SUREOHPHOH UHYROXĠLRQDULORU
din decembrie 1989 a participat în calitate de invitat domnul secretar de stat
Victor Socaciu din cadrul Secretariatului de Stat pentru problemele
UHYROXĠLRQDULORUGLQGHFHPEULH
3UHúHGLQWHOH &RPLVLHL GRPQXO GHSXWDW 6HIHU &ULVWLDQ - 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, 'RPQXO3UHúHGLQWH6HIHU&ULVWLDQGeorge, vO LQYLWă SH GRPQXO 9LFWRU 6RFDFLX 6HFUHWDU GH VWDW DO 6635 Vă
SUH]LQWH UDSRUWXO DQFKHWHL LQWHUQH GHVIăúXUDWH OD QLYHO 6635 cu privire la
eliberarea în mod oficial sau neoficial a certificatului de revolXĠLRQDU DO
domnului Matei Florin - Gigel
Domnul Victor Socaciu, DGXFH OD FXQRúWLQĠă &RPLVLHL Fă vQ XUPD
YHULILFăULORU HIHFWXDWH UH]XOWă Fă DWkW FHUWLILFDWXO FkW úL DGHYHULQĠD DX IRVW
falsificate. 'HúL FHUWLILFDWXO HVWH WLSăULW OD WLSRJUDILD RELúQXLWă certificatul
HVWH VHPQDW SULQ IRWRSODVWLHUHD VHPQăWXULL secretarului de stat, iar matca
certificatului nu are tUHFXWă VHPQăWXUD EHQHILFLDUXOXL GHFL QX D VHPQDW GH
primire, ci i-a fost ridicat de cineva. La solicitarea SSPR, doamna Ciutan
Ileana, SUHúHGLQWH al CasHL 1DĠLRQDOH GH 3HQVLL D SUH]HQWDW DGHYHULQĠD
HOLEHUDWăGH6635, aceasta DYkQGVHPQăWXUDVHFUHWDUXOXLGHVWDWUHDOL]DWăWRW
prin fotoplastiere $GHYHULQĠD QX HVWH vQUHJLVWUDWă OD 6635 nu are timbrul
sec, VHPQăWXUDHVWHFXSDVWăQHDJUăGHúLGRPQLDVDQXVHPQHD]ăGHFkWFX
SDVWăDOEDVWUă
La întrebarea membrilor comisiei cu privire la implicarea persoanelor
GLQ FDGUXO 6635 GRPQXO VHFUHWDU GH VWDW DUDWă Fă HVWH SRVLELOă LPSlicarea
unei persoane din SSPR, dar nu sunt suficiente probe în acest moment.
'RPQXO 9LFWRU 6RFDFLX D GHPDUDW R SOkQJHUH SHQDOă vPSRWULYD
QXPLWXOXL0DWHL)ORULQ*LJHOFDUHFXVLJXUDQĠăYDGXFHODSHUVRDQDFDUHD
lucrat din interior.
3ăUHUHD GRPQLHL VDOH HVWH DFHHD Fă H[LVWă R UHĠHD GH IDOVLILFăUL
certificate, de aceea au cerut CasHLGHSHQVLLRYHULILFDUHDPăQXQĠLWă.
'RPQXOSUHúHGLQWH Sefer Cristian DUDWăIDSWXOFăRDVWIHOGHLQLĠLDWLYă
a avut-RúL&35'S-DDUăWDWIDSWXOFăV-DGHSXVOD&DVD1DĠLRQDOăGH
Pensii o solicitare privind comunicarea tuturor persoanelor care au depus în
XOWLPD SHULRDGă FHUWLILFDWH úL VROLFLWăULL GH DFRUGDUH D LQGHPQL]DĠLLORU
UHVWDQWH SHQWUX D VH SXWHD IDFH R FRPSDUDĠLH vQWUH DFHVWH VROLFLWăULL úL
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FHUWLILFDWHOH DYL]DWH vQ XOWLPLL WUHL DQL GH FăWUH &35' 3UHúHGLQWHOH &DVHL
1DĠLRQDOH GH 3HQVLL 3XEOLFH GRDPQD ,OHDQD &LXWDQ D UăVSXQV VROLFLWăULL
QRDVWUH XUPkQG D VH vQWRFPL R ED]ă GH GDWH FDUH se va primi în cel mai
scurt timp.
Domnul deputat Mircovici Nicolae, ĠLQH Vă PXOĠXPHDVFă public
persoanelor care l-DX vQúWLLQĠDW FX SULYLUH OD DFHVW FD] úL UHFRPDQGă
SHUVRDQHORU FDUH DIOă GHVSUH DVWIHO GH  VLWXDĠLL ILH HO úL DQRQLP  Vă VH
DGUHVH]H &RPLVLHL SDUODPHQWDUH D UHYROXĠLRQDULORU GLQ GHFHPEULH 
0XOĠXPHúWH 6635- ului, în mod deosebit domnului Victor Socaciu care a
OXDWDFWúLDDFĠLRQDWvQFRQVHFLQĠăVHVL]kQGSDUFKHWXOGHVSUHDFHVWFD]
Domnul deputat Mircovici Nicolae PHQĠLRQHD]ăIDSWXOFăvQGRULQĠD
GH D REĠLQH FkW PDL PXOWH LQIRUPDĠLL FX SULYLUH OD DFHDVWă VLWXDĠLH l-a
convocat pe domnul Matei Florin GigelFDUHDYHQLWvQVRĠLWGHDYRFDWúi din
primele momente s-DXFRQVWDWDWQHFRQFRUGDQĠHvQWUHFHLGRL$IRVWVIăWXLW
VăYLQăúLODúHGLQĠD&RPLVLHL'HúLFRQYRFDWQXDUăVSXQVLQYLWDĠLHL
Domnul Secretar de Stat Victor Socaciu DUDWăIDSWXOFăQHDIOăPvQ
IDĠD XQXL IDOV úL QH DIOăP vQ IDĠD XQXL JUXS LQIUDFĠLRQDO RUJDQL]DW FDUH SH
de-R SDUWH VXEPLQHD]ă FUHGLELOLWDWHD 6635 LDU SH GH DOWD VXEPLQHD]ă
HFRQRPLDQDĠLRQDOăIăFkQGVăSOăWHDVFăVWDWXOVXPHIDEXORDVH
'RPQXO3UHúHGLQWH6HIHU&ULVWLDQ*HRUJH, DYkQGvQYHGHUHIDSWXOFă
WRĠL membri comisiei sunt de acord cu sesizarea Parchetului VH UDOLD]ă
DFĠLXQLL6635H[SULPkQGX-úLWRDWăGLVSRQLELOLWDWHDFRODERUăULLFXRUJDQHOH
GHFHUFHWDUHSHQDOă.
Domnul senator &RFD /DXUHQĠLX YLFHSUHúHGLQWH DO &35'
PXOĠXPHúWH GRPQXOXL 0LUFRYLFL úL vQWUHJXOXL SHUVRQDO WHKQLF SHQWUX FăDX
UHIăFXW vQWUHJXO GUXP DO DFHVWXL FHUWLILFDW 7RWRGDWă PXOĠXPHúWH GRPQXOXL
PLQLVWUX9LFWRU6RFDFLXúLvúLDILUPăconvingerea FăGRPQXOMatei Florin
Gigel are ceva de ascuns, deoarece nu s-a prezentat la audierile CPRD.
Dat ILLQG DFHDVWă VLWXDĠLH GRPQXO VHQDWRU &RFD /DXUHQĠLX FRQVLGHUă
Fă3UHPLHUXO9LFWRU3RQWDDDYXWGUHSWDWHVSXQkQGFăvQWkLVăIDFHPRUGLQH
GXSăFDUHWRĠLDGHYăUDĠLLUHYROXĠLRQDULYRUSULPLLQGHPQL]DĠLLOH
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Domnul senator ,RQLĠă Dan Aurel, GRUHúWH Vă DIOe cum a fost
WUDQVPLVăFăWUHLPSULPHULHFHUHUHDGHWLSăULUHDDFHVWXLFHUWLILFDW
Domnul Victor Socaciu SUHFL]HD]ă IDSWXOFăWUDQVPLWHUHDVHIDFHSH
liste. Listele s-DX vQDLQWDW FX DFHOHDúL VHPQăWXUL IDOVH úL QX FRQVLGHUă Fă
LPSULPHULD DUH YLQă vQ DFHDVWă FKHVWLXQH 2ULFXP FHUFHWDUHD SHQDOă FDUH
XUPHD]ă D VH GHFODQúD YD VFRDWH SUREDELO OD LYHDOă vQWUHDJD UHĠHD GH
falsificare a cestor certificate, iar de la Casa de pensii s-D SULPLW R DGUHVă
SULQ FDUH VXQWHP vQFUHGLQĠDĠL Fă YRU OXD PăVXUL SHQWUX D SUHYHQL astfel de
VLWXDĠLLVDXSHQWUXDYHGHDGDFăPDLVXQWVLWXDĠLLGHJHQXODFHVWD
Domnul deputat Mircovici HYLGHQĠLD]ăIDSWXOFăvQWUHDJDSURFHGXUăVD GHVIăúXUDW vQWU-un ritm uimitor de rapid, practic în 48 de ore. Se pune
întrebarea cine a întocmit listele, cum s-DWLSăULWvQWU-un timp atât de scurt,
FXPFDVDGHSHQVLLDDFFHSWDWRDGHYHULQĠăIăUăWLPEUXVHFúLDHOLEHUDWDWkW
GH UHSHGH R VXPă DWkW GH LPSRUWDQWă GH EDQL aproximativ 20 de mii de
euro úDPG7RDWHDFHVWHOXFUXULULGLFăXQPDUHVHPQGHvQWUHEDUHúLWRDWH
GXFODFRQFOX]LDFăH[LVWăXQJUXSLQIUDFĠLonal bine organizat.
Domnul deputat Manea Victor FRQVLGHUă QHFHVDUă transmiterea de
FăWUH 6635 FăWUH &35' D XQHL FRSLL GXSă plângerea SHQDOă vQDLQWDWă GH
6635úLDvQWUHJXOXLPDWHULDOFDUHDVtat la baza întocmirii aceste plângeri
SHQDOH FX DGUHVă RILFLDOă VHPQDWă GH GRPQXO 9LFWRU 6RFDFLX SHQWUX FD
CPRD 1989 Vă SRDWă IL FUHGLELOă vQ PRPHQWXO vQ FDUH LQWHUYLQH vQ
VROXĠLRQDUHDDFHVWHLSUREOHPH
La punctul doi al ordinii de zi, prezentarea de către SSPR a măsurilor
luate ca urmare a solicitării publice a Premierului României domnul Victor
Ponta de verificare a dosarelor úi anularea certificatelor obĠinute fraudulos
sau fără merite, ca o condiĠie pentru reluarea plăĠilor domnul Preúedinte
Sefer Cristian îl invită pe domnul Victor Socaciu să prezinte măsurile care
s-au luat pentru eliminarea impostorilor precum úi a viziunii Guvernului cu
privire la înfăptuirea acestei „curăĠenii” în rândul revoluĠionarilor?
Domnul Secretar de stat Victor Socaciu arată că s-a început prin a
convoca o úedinĠă cu principalii decidenĠi ai SSPR de-a lungul timpului,
pentru a determina unde s-au făcut greúeli úi de ce sunt atât de multe dosare
pe rolul instanĠelor judecătoreúti în general úi în special la tribunalul din
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Piteúti, condus de Parchetul DNA Piteúti unde erau suspicionate un număr
de 4289 de certificate eliberate.
În rechizitoriu pe care domnul Victor Socaciu l-a cerut de la instanĠa
din Piteúti úi care are 800 de pagini, se află o delaĠiune a fostului secretar
de stat George Costin privind acordarea în mod nejustificat a unui număr
de 1200 de certificate, unor persoane care nu meritau aceste titluri. Lista
este încă la D.N.A. úi la instanĠa de judecată. Când aceasta va fi definitivă
úi irevocabilă se va intra în posesia acestei liste, urmând ca SSPR să
analizeze toate dosarele aflate pe aceea listă.
George Costin a făcut acest autodenunĠ, întrucât îúi micúorează
pedeapsa atât lui cât úi familiei sale, fiului úi soĠiei sale care sunt implicaĠi
în acest proces.
Domnul Victor Socaciu arată faptul că mâine (29 noiembrie 2013) se
va da sentinĠa la fond úi în funcĠie de poziĠia adoptată de instanĠa de
judecată se va proceda în consecinĠă.
Se arată faptul că SSPR- ul s-a instituit parte vătămată în acest proces
úi a cerut ca instanĠa să determine úi numărul de certificate eliberate
nelegal.
În continuare Domnul Victor Socaciu Secretar de stat al SSPR 1989,
face o prezentare a acĠiunilor întreprinse de SSPR pentru determinarea
Guvernului úi Ministerului finanĠelor publice pentru repunerea în plată
măcar a unui părĠi din luptătorii remarcaĠi pentru fapte deosebite astfel:
1. În februarie SSPR a propus Ministerului finanĠelor publice o O.U.
pentru punere în plată a unui număr de cinci mii de revoluĠionari. Aceúti
cinci mii erau aceia care au dobândit titlul pe Legea 42/1990, unde marja
de eroare nu poate fi mai mare de 1-2%, sau chiar deloc úi care sunt
incontestabil adevăraĠii revoluĠionari.
Din punct de vedere juridic această adoptare a fost stopată, respinsă
încă din faúă, pentru că s-a considerat o discriminare pentru ceilalĠi
revoluĠionari, Legea 42 nemaifiind în vigoare.
2. Un alt demers legislativ a fost tot o propunere de O.U.G. pentru
înfiinĠarea unei comisii de control al legalităĠii preschimbării certificatelor,
Ministerul FinanĠelor úi Ministrul delegat pentru buget, refuză demersul
iniĠiat de SSPR, pe motiv că această propunere determină influenĠe
suplimentare în bugetul Ministerului Muncii familiei úi protecĠiei sociale,
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întrucât la elaborarea bugetului pe anul 2013, nu s-au avut în vedere aceste
drepturi.
La scurtă vreme după aceste demersuri Ministerul finanĠelor publice
anunĠă prelungirea termenelor privind neplata drepturilor revoluĠionarilor úi
pe anul 2014, publicată deja în M.O.
În urma unor întâlniri cu preúedinĠi de asociaĠii, a unor oameni
politici, parlamentari, vom face un nou demers către Primul ministru
privind înfiinĠarea unei comisii care în termen de 6 luni să verifice toate
dosarele aflate pe rolul instanĠelor din Ġară a dosarelor cu probleme, fiind
aproximativ 1800 de astfel de dosare.
3. Un al treilea demers a fost acela de a reduce cuantumul
indemnizaĠiei de revoluĠionari la 0,6%, dar úi acesta a fost respins, deoarece
multe asociaĠii de revoluĠionari s-au opus.
DiscuĠiile care au urmat au vizat modul úi posibilităĠile înfiinĠării unei
comisii de specialitate pentru reverificarea dosarelor, astfel încât să fie
eliminate suspiciunile legate de corectitudinea úi veridicitatea celor
constatate.
Având în vedere faptul că o comisie constituită în conformitate cu
art. 49, formată din lucrători ai SSPR, este considerată din punct de vedere
juridic inferioară comisiei prevăzută de art. 13, domnul deputat Mircovici
Nicolae, consideră necesară modificarea conĠinutului art. 49, respectiv al
Legii Nr. 341/2004, în sensul constituirii unei comisii instituită prin
Hotărâre de Guvern. Acest aspect este necesar úi prin prisma faptului că
tocmai persoane din SSPR, au dus la crearea unei astfel de situaĠii în care
există suspiciuni majore cu privire la legalitatea emiterii unui număr
semnificativ de certificate.
Se convine să se propună fie de SSPR fie de CPRD modificarea art.
49, în sensul în care o comisie constituită la nivelul SSPR să propună
CPRD ridicarea avizului, iar CPRD în urma analizei dosarului să decidă
anularea certificatului.
Domnul deputat Mircovici Nicolae consideră că o comisie instituită
prin Hotărâre de Guvern, este mai îndreptăĠită să facă aceste verificări úi să
determine elementele de noutate, decât o poate face instanĠele judecătoreúti,
deoarece sunt membri ai comisiei de foarte mulĠi ani úi se cunosc toate
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problemele legate de acordarea acestor drepturi úi se poate face acea
curăĠenie mult mai bine úi o dată pentru totdeauna.
Domnul Victor Socaciu este de acord cu propunerea domnului
Mircovici úi promite să iniĠieze o propunere care va fi discutată cu membri
comisiei, înainte de transmiterea ei către Guvernul României.
Domnul Preúedinte Sefer Cristian George, cât úi ceilalĠi membri ai
comisiei au aprobat propunerea domnului deputat Mircovici Nicolae.
La punctul 3 al ordinii de zi, se aduce în discuĠie PLx nr. 375/2013
3URLHFW GH OHJH SHQWUX DSUREDUHD 2UGRQDQĠHL *XYHUQXOXL QU 
privind reglementarHDXQRUPăVXULEXJHWDUH
Domnul Preúedinte Sefer Cristian Georege, aduce la cunoútinĠă
membrilor comisiei că prin articolul 6 din OG 29/2013 s-a prorogat úi în
anul 2014 suspendarea plăĠii indemnizaĠiilor pentru revoluĠionarii remarcaĠi
prin fapte deosebite úi urmaúii eroilor martiri. Domnia sa consideră că deúi
comisia nu a fost sesizată pentru acordarea avizului asupra acestui proiect
de lege este necesar ca comisia să îúi exprime un punct de vedere asupra
acestui act normativ.
Din punctul de vedere al domnului Cristian Sefer, prorogarea
acordării indemnizaĠiilor úi pentru anul 2014 nu se mai justifică în baza
motivaĠiei iniĠiale, cea a crizei economice úi cere membrilor comisiei úi
domnului Victor Socaciu un punct de vedere cu privire la necesitate
prelungirii acordării drepturilor úi pe anul 2014.
Domnul deputat Mircovici informează membrii comisiei că opinia
dânsului exprimă atât punctul de vedere al revoluĠionarilor cât úi al domniei
sale personal. Arată faptul că actul normativ emis în anul 2010, a fost
motivat de constrângerile generate de criza economică. A fost posibil,
constituĠional vorbind, pentru că eram în criză economică, - acesta a fost
argumentul. A fost prorogat úi în anul 2013, iar acum OrdonanĠa de Guvern
nr. 29/2013 prorogă úi pentru anul 2014. Având în vedere faptul că în mod
oficial România se află în creútere economică argumentul avut în vedere la
decizia suspendării indemnizaĠiilor nu se mai justifică.
Domnul deputat Mircovici se îndoieúte de constituĠionalitatea
acestui act normativ (OG nr. 29/2013), deoarece domnul Prim ministru
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Victor Ponta a declarat că suntem pe creútere economică de trei semestre
consecutiv.
Consideră că noi CPRD - ul trebuie să avem un punct de vedere care
să vină în sprijinul revoluĠionarilor în concordanĠă cu legislaĠia în vigoare.
Nu trebuie menĠinută această situaĠie, deoarece înafara dosarelor CNSAS,
Guvernul nu a venit cu alte situaĠii, cazuri clare din care să reiasă că un
număr de revoluĠionari nu merită să primească aceste drepturi.
În ceea ce priveúte punctul de vedere personal, domnia sa afirmă că
va ataca la Curtea ConstituĠională art. 6 al O.G. 29/2013 úi va vota
împotriva aprobării acestui act normativ. Consideră că recunoútinĠa pentru
eroii martiri úi luptători, nu trebuie să fie în funcĠie de criterii sau
evenimente politice pentru că toate aceste drepturi au fost cuprinse în lege,
nu există un drept mai mare úi un drept mai mic.
Domnul Mircovici precizează că apreciază multe din realizările
Guvernului Ponta, dar nu poate uita motivul pentru care această comisie
funcĠionează úi pentru care Secretariatul de stat există. Suntem
reprezentanĠii care putem vorbii, a celor care nu pot vorbi decât în stradă.
Această problemă trebuie lămurită úi soluĠionată acum úi aici úi nicidecum
în stradă, căci aúa se construie democraĠia.
Domnul Preúedinte Sefer Cristian George, propune ca fiecare
membru al CPRD 1989, să îúi exprime opinia cu privire la art. 6 din O.G.
29/2013 iar opinia majoritară să fie transmisă la Comisia de buget, care a
fost sesizată în vederea întocmirii raportului.
Domnul deputat Mircovici propune un amendament pentru
modificarea art. 6, astfel încât indemnizaĠiile să se acorde în măsura
verificării dosarelor úi confirmării titlurilor. Astfel se va avea o lună la
dispoziĠie pentru a putea confirma dosarele pe etape: Timiúoara, care
înseamnă până pe 20 decembrie 1989, Banatul úi anumite zone ale
Transilvaniei, Bucureúti pentru punctele principale, - să se dea drumul la
plată pe etape. Domnia sa susĠine că astfel ar fi constituĠional, moral úi
corect úi pe măsura posibilităĠilor financiare ale Guvernului, urmând ca în
paralel să se facă verificările pentru celelalte zone care nu sunt în
concordanĠă cu evenimentele din decembrie 1989.
Domnul deputat consideră că nu se poate invoca lipsa banilor, pentru
că atunci se pune problema de unde bani pentru cei care sunt cuprinúi pe
OrdonanĠa 53/2013, pentru care s-a dispus suma de 27 milioane de euro.
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Domnul senator Coca susĠine ideile domnului deputat Mircovici, dar
consideră că mai întâi trebuie rezolvat problema celor care au dobândit
titlurile în mod nejustificat sau fraudulos, doar apoi se poate discuta de
reluarea plăĠilor.
Domnul senator IoniĠă este de părere că trebuie creată comisia de
verificarea acelor dosare care ridică suspiciuni cât mai repede posibil, doar
apoi putând fi discutată o propunere de reluare a plăĠilor.
Au urmat o serie de discuĠii cu privire la modalitate úi
constituĠionalitatea punerii în plată a drepturilor conferite prin Legea nr.
341/2004.
Opinia majoritară a membrilor comisiei este pentru rămânerea în
vigoare a suspendării plăĠii indemnizaĠiilor úi găsirea unor soluĠii rapide
pentru eliminarea din rândul beneficiarilor prevederilor Legii nr. 341/2004
a peroanelor care au dobândit titlurile în mod nejustificat sau fraudulos.
Domnul deputat Mircovici Niculae vúL PHQĠLQH RSLQLD FX SULYLUH OD
QHFHVLWDWHD PRGLILFăULL DUW  GLQ 2* QU  GDU VH YD UDOLD RSLQLHL
majoritare, de a nu se intervenii în numele CPRD 1989, pentru modificarea
articolului 6 din O.G. 29/2013, vQ FRQGLĠLLOH vQ FDUH 6635 vúL DVXPă
LQLĠLHUHD UDSLGăDXQRUPăVXULQRUPDWLYHúLDGPLQLVWUDWLYHSHQWUXYHULILFDUHD
GRVDUHORUúLUHSXQHUHDvQSODWăDOXSWăWRULORUUHPDUFDĠLSULQIDSWHGHRVHELWH
Astfel domnul Victor Socaciu a fost rugat de membrii CPRD să vină
cu un proiect de act normativ, care să reflecte cele convenite în prezenta
úedinĠă, proiect de act normativ care să fie discutat în următoare úedinĠă a
CPRD, úi care să fie înaintat Guvernului pentru adoptare pe calea
ordonanĠei de urgenĠă.
La punctul 4 pe ordinea de zi, privind soluĠiile de reanalizarea
dosarelor care au avizul de preschimbare emis de AsociaĠia „ Decembrie
1989 Metrou” - preúedinte George Costin, domnul Preúedinte îi invită pe
domnul Victor Socaciu să exprime un punct de vedere.
Domnul Secertar de stat Victor Socaciu, menĠionează faptul că aúa
cum reiese úi din discuĠiile purtate la punctul unu al ordinii de zi,
finalizarea dosarului în care este implicat George Costin úi familia acestuia,
va duce la aflarea în cel mai scurt timp, care úi câte din dosare sunt nelegale
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úi deja de săptămâna viitoare se poate vorbi la concret, pentru că vom avea
o hotărâre în acest sens.
Domnul deputat Mircovici Nicolae propune ca SSPR să transmită
Comisiei parlamentare începând chiar de săptămâna viitore 50 de dosare de
la această organizaĠie, care să cuprindă persoane cu nume identice úi chiar
cu adrese identice, (dacă acest lucru este posibil) deoarece de-a lungul
timpului au fost găsite familii întregi de revoluĠionari la această asociaĠie,
care au fost înarmate de către gărzile patriotice. La acea vreme s-au analizat
liste úi este foarte probabil să se fi strecurat omisiuni, dacă aceste persoane
au fost puse pe liste diferite, deúi unii au fost depistaĠi chiar úi aúa. Astfel
putem avea încă o pistă úi un îndemn pentru SSPR privind depistarea
fraudelor.
S-a supus la vot propunerea domnului deputat Mircovici în ceea ce
priveúte verificarea unui număr de 50 de dosare săptămânal.
S-a votat în unanimitate.
La punctul cinci al ordinii de zi, domnul deputat Mircovici a cerut
domnului Secretar de stat lămuriri în ceea ce priveúte cazul contestaĠiei
Budulan.
Domnul Victor Socaciu menĠionează că a transmis Comisiei o adresă
cu privire la această contestaĠie.
Astfel, ordinea de zi fiind epuizată, preúedintele Comisiei
parlamentare a revoluĠionarilor din decembrie 1989, domnul deputat Sefer
Cristian George, declară úedinĠa închisă

35(ù(',17(
Deputat CRISTIAN-GEORGE SEFER
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