PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.09.2014
Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri 17.09.2014, ora
1500.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
1. Acordarea

avizului

pentru

L275/2014

(Propunere

legislativă de completare a Legii nr.341/2004), aflată la
Senat ca primă cameră sesizată;
2. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru a CPRD 1989
din data de 26.08.2014;
3. Rectificarea erorii materiale în cazul dl. Gheorghiu IonuţMarian (dosar nr.12431);
4. Discutarea cu SSPR 1989 a procedurii de lucru cu privire
la hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile;
5. Discutarea raportului cu privire la audierea dlui Simedru
Mircea;
6. Discutarea raportul subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din
data de 17. septembrie 2014.
7. Diverse.
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La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din
totalul de 9 membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer
Cristian - George, Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu
Florian, senator Popa Nicolae Vlad, senator Ioniţă Dan Aurel,
deputat Mircovici Niculae, deputat Firczak Gheorghe, deputat
Manea Victor - Gheorghe, deputat Gudu Vasile lipsă fiind
Secretar senator Paşca Liviu-Titus
Din partea Secretariatului de Stat pentru recunoaştere
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat
în România în perioada 1945-1989, a participat domnul Adrian
Sanda, Secretar de Stat.
Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer CristianGeorge, a declarat deschise lucrările comisiei şi 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, acordarea avizului pentru,
propunerea legislativă L275/2014, de completare a Legii nr. 341/2014,
aflată la Senat ca primă cameră sesizată.
Domnul Preşedinte George Cristian Sefer, a dat cuvântul domnului
senator Coca Laurenţiu - Florian, pentru susţinerea iniţiativei al cărei
iniţiator este.
Domnul senator Coca Laurenţiu - Florian, a expus motivele pentru
care a considerat oportună recunoaşterea onorifică a minerilor ca şi
luptători împotriva regimului comunist, arătând faptul că această calitate
acordată prin această iniţiativă legislativă este una onorifică nepurtătoare
de drepturi financiare şi ca atare fără implicaţii faţă de bugetul de stat. De
profesie inginer miner, domnia sa a cunoscut îndeaproape istoria
revoltelor care au avut loc în anul 1977 în Valea Jiului şi în anul 1981 în
Motru, fiind martorul acestor evenimente. Domnul senator a menţionat
faptul că în anul 1977, în Valea Jiului s-au revoltat împotriva regimului
comunist 30.000 de mineri, iar primul ministru de la acea vreme, a fost
reţinut în subteran timp de o săptămână.
Din punctul de vedere al domniei sale, acesta este un act
reparatoriu, deoarece minerii au fost primi care au ieşit în stradă în anul
1977.
Domnul Deputat Firczac Gheorghe, susţine iniţiativa domnului
senator Coca Laurenţiu, considerând-o judicioasă şi reparatorie, domnia
sa fiind de asemenea un bun cunoscător al evenimentelor din acea
perioadă. Cu această ocazie şi-a exprimat regretul că nu a putut fi coiniţiator al propunerii iniţiative L275/2014.
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S-a procedat la examinarea propunerii legislative, urmate de
dezbateri pro şi contra, astfel încât, comisia a hotărât avizarea propunerii
legislative cu modificările propuse de Consiliul Legislativ.
Totodată s-a considerat necesară înlocuirea termenului de „grevele
şi revoltele minerilor” din cuprinsul propunerii legislative cu cel de
„mişcările sociale ale minerilor”.
Domnul preşedinte Sefer Cristian - George a supus la vot acordarea
avizului favorabil cu amendamentul susmenţionat, respectiv a
observaţiilor prevăzute în avizul consiliului legislativ.
S-a supus la vot
S-a votat cu majoritate de voturi, respectiv şapte voturi
pentru, o abţinere şi un vot împotrivă.
La punctul doi al ordinii de zi, discutarea raportului
Subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din data de 26.08.2014.
La această dată a fost audiat domnul Căstăianu Mihai Cristian, de către domnul deputat Sefer Cristian - George, preşedintele
comisiei şi domnul senator Coca Laurenţiu - Florian vicepreşedintele
comisiei.
Subcomisia a propus respingerea contestaţie şi
menţinerea calităţii de participant.
Domnul deputat Firczak Gheorghe consideră că propunerea
subcomisiei nu este în concordanţă cu elementele aflate în dosar şi ca
atare propune o nouă analiză a contestaţiei.
Domnul preşedinte a supus la vot propunerea domnului
deputat Firczak Gheorghe
S-a votat în unanimitate.
La punctul trei al ordinii de zi, rectificarea erorii materiale în
cazul dl. Gheorghiu Ionuţ-Marian (dosar nr.12431);
Domnul preşedinte Sefer Cristian George a cerut personalului tehnic
al comisie să facă precizări cu privire la eroarea materială.
Domnul consilier Marius Voicilas a făcut precizarea că la data de 6
mai 2014 a fost analizată contestaţia domnului Gheorghiu Ionuţ-Marian
(născut la data de 09.06.1965). Din eroare, dosarul studiat la acea data a
fost dosarul nr. 12413, aparţinând domnului Gheorghiu Ionuţ-Marian
născut la data de 09.09.1967 şi nu al domnului Gheorghiu Ionuţ-Marian
născut la data de 09.06.1965, a cărui contestaţie era supusă analizei. Ca
atare, decizia de audiere a domnului Gheorghiu Ionuţ-Marian născut la
data de 09.06.1965 a fost luată în baza studierii unui dosar aparţinând
altei persoane care deja deţine titlul de luptător remarcat.
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Din aceste considerente s-a solicitat revocarea deciziei de
audiere a domnului Gheorghiu Ionuţ-Marian (născut la data de
09.06.1965) luată ca urmare a solu ionării contestaţiei
acestuia în data de 6 mai 2014 urmând ca contestaţia acestuia
să fie reanalizată.
Domnul Gheorghiu Ionuţ-Marian (născut la data de
09.09.1967) având dosarul nr. 12431 rămânând cu soluţia
adoptată în data de 09.11.2010
S-a supus la vot,
S-a votat în unanimitate.
La punctul patru al ordinii de zi, discutarea cu SSPR 1989 a
procedurii de lucru cu privire la hotărârile judecătoreşti definitive şi
irevocabile, prin care CPRD 1989 este obligată la acordarea avizului
pentru acordarea titlurilor prevăzute de Lega nr. 341/2001 pentru
anumite persoane. Se arată sentinţele domnilor Ghiurluc Mihai, Creţu
Petre, Roşca (Căncescu) Ion respectiv Ichim Olga.
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a arată
faptul că şi în edin ele precedente când au fost supuse atenţiei sentinţe
definitive prin care CPRD 1989 „este obligată la acordarea avizului” s-a
considerat că prin obligarea la emiterea unui aviz care se acordă ca
urmare a exercitării unui vot în cadrul unei şedinţe a unei comisii
parlamentare permanente se impune un vot imperativ care este în
contradic ie cu normele constituţionale.
Domnul Adrian Sanda, Secretar de Stat al SSPR, a făcut
referire şi la acele hotărâri definitive şi irevocabile care „obligă SSPR la
verificarea dosarului şi avizarea în condiţiile Legii 341/2004, arătând
faptul că în art. 13 din L341/2004 se specifică foarte clar că verificarea
dosarelor se face de către o comisie interministerială, numită comisia
tehnică de verificare, constituită din reprezentanţi ai autorităţilor statului.
Această comisie şi-a încheiat activitatea în 2010, ceea ce face imposibilă
punerea în aplicare a unor astfel de hotărâri judecătoreşti.
Domnul deputat Mircovici Nicolae a solicitat sesizarea CSM
ului cu privire la această situaţie şi solicitarea unui punct de vedere cu
privire la dreptul unei instan e de judecată de a obliga parlamentarii
membrii unei comisie parlamentară să exercite un anumit tip de vot.
Domnul Secretar de Stat Adrian Sanda propune extinderea
competenţelor pe art. 49 din normele de aplicare a L341/2004, printr-o
Hotărâre de Guvern, pentru a avea competenţa de a verifica dosarele
venite de la instanţe.
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Domnia sa menţionează că sunt şi sentinţe rămase definitive şi
irevocabile cu daune de 100 de lei pe zi, care trebuie duse la îndeplinire,
fiind deja sesizaţi de Curtea de Conturi.
La punctul cinci al ordinii de zi, s-a pus în discuţie raportul
subcomisiei în urma audierilor domnului Simedru Mircea, din data de
17.09.2014.
Subcomisia a propus admiterea contestaţiei şi avizarea pentru
calitatea de luptător remarcat.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun amânarea luării
unei decizi şi reanalizarea contestaţiei în următoarea şedinţă a CPRD
1989.
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus
votului propunerea de amânare.
S-a votat în unanimitate
La punctul şase al ordinii de zi, a fost pus în discuţie raportul
subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din data de 17. septembrie 2014.
Subcomisia a lucrat în data de 17.09.2014 în următoarea
componenţă: deputat Sefer Cristian - George, deputat Firczak Gheorghe,
deputat Manea Victor - Gheorghe, senator Ioniţă Dan - Aurel. Au fost
analizate un număr de 6 contestaţii, în baza studierii dosarelor de
preschimbare şi a raportului comisiei tehnice, membrii subcomisiei au
propus, cu majoritate de voturi, următoarele:
1. NISTOR GABRIEL (dosar 19168), contestaţie pentru nepreschimbarea
titlului de Luptător Remarcat; subcomisia propune audierea
contestatarului;
2. FETENKA LAJOS (dosar 1704), contestaţie pentru nepreschimbarea
titlului de Luptător Remarcat; subcomisia propune audierea
contestatarului;
3. FETENKA IOSIF (dosar 1747), contestaţie pentru nepreschimbarea
titlului de Luptător Remarcat; subcomisia propune audierea
contestatarului;
4. GHERMAN CONSTANTIN (dosar 21274), contestaţie pentru
nepreschimbarea titlului de Luptător Reţinut; subcomisia propune
admiterea contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de Reţinut;
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5. GRIGORIE CONSTANTIN (dosar 21002), contestaţie pentru
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; subcomisia propune
admiterea contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de Remarcat;
6. TIELLER ŞTEFAN (dosar 9909), contestaţie pentru nepreschimbarea
titlului de Luptător Remarcat; subcomisia propune admiterea
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de Remarcat.
În urma dezbaterilor membri comisiei au convenit
amânarea votului asupra raportului subcomisiei până la data
următoarei şedinţe a CPRD.
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian - George a
supus votului propunerea de amânare.
S-a votat în unanimitate

Ordinea de zi fiind epuizata, domnul Preşedinte Sefer
Cristian - George a declarat închise lucrările comisiei.

PREŞEDINTE
Deputat CRISTIAN-GEORGE SEFER
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