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SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 24.02.2015 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 24.02.2015, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. DDiissccuuttaarreeaa  aaddrreesseeii  LL..2288  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  aavviizzuulluuii  aassuupprraa  pprrooiieeccttuulluuii  ddee  

lleeggee  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  OO..UU..GG..  nnrr..  9955//22001144,,  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  

ccoommpplleettaarreeaa  LLeeggiiii  rreeccuunnooşşttiinnţţeeii  ffaaţţăă  ddee  eerrooiiii--mmaarrttiirrii  şşii  lluuppttăăttoorriiii  ccaarree  aauu  

ccoonnttrriibbuuiitt  llaa  vviiccttoorriiaa  RReevvoolluuţţiieeii  rroommâânnee  ddiinn  ddeecceemmbbrriiee  11998899,,  pprreeccuumm  şşii  

ffaaţţăă  ddee  ppeerrssooaanneellee  ccaarree  şşii--aauu  jjeerrttffiitt  vviiaaţţaa  ssaauu  aauu  aavvuutt  ddee  ssuuffeerriitt  îînn  uurrmmaa  

rreevvoolltteeii  mmuunncciittoorreeşşttii  aannttiiccoommuunniissttee  ddee  llaa  BBrraaşşoovv  ddiinn  nnooiieemmbbrriiee  11998877,,  nnrr..  

334411//22000044;;   

2. DDiissccuuttaarreeaa  aaddrreesseeii  nnrr..  LL..99  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  aavviizzuulluuii  aassuupprraa  pprrooiieeccttuulluuii  

ddee  lleeggee  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  OO..GG..  nnrr..  11//22001155,,  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  

ccoommpplleettaarreeaa  LLeeggiiii  rreeccuunnooşşttiinnţţeeii  ffaaţţăă  ddee  eerrooiiii--mmaarrttiirrii  şşii  lluuppttăăttoorriiii  ccaarree  aauu  

ccoonnttrriibbuuiitt  llaa  vviiccttoorriiaa  RReevvoolluuţţiieeii  rroommâânnee  ddiinn  ddeecceemmbbrriiee  11998899,,  pprreeccuumm  şşii  

ffaaţţăă  ddee  ppeerrssooaanneellee  ccaarree  şşii--aauu  jjeerrttffiitt  vviiaaţţaa  ssaauu  aauu  aavvuutt  ddee  ssuuffeerriitt  îînn  uurrmmaa  

rreevvoolltteeii  mmuunncciittoorreeşşttii  aannttiiccoommuunniissttee  ddee  llaa  BBrraaşşoovv  ddiinn  nnooiieemmbbrriiee  11998877,,  nnrr..  

334411//22000044;;   

3. Diverse; 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 9 membri 
ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator Paşca Liviu-Titus, senator 
Popa Nicolae-Vlad, deputat Mircovici Niculae, deputat Gudu Vasile. Au 
lipsit: senator Ioniţă Dan-Aurel, deputat Firczak Gheorghe, deputat Manea 
Victor-Gheorghe 



 
Din partea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor 

luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
1945-1989, a participat în calitate de invitat, domnul Adrian Sanda, Secretar 
de Stat. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, a  dat citire 
proiectului ordinii de zi, pe care l-a supus la vot.  

 S-a votat în unanimitate. 
 
 La primul punct al ordinii de zi, Domnul preşedinte deputat Sefer 

Cristian-George a prezentat adresa prin care CPRD 1989 a fost sesizată pentru 
aviz şi a acordat cuvântul pentru dezbateri generale şi susţinere a 
amendamentelor. 

 
Domnul senator Nicolae Popa, a arătat faptul că deşi termenul de 

depunerea avizului stabilit de Biroul Permanent este data de 02.03.2015, 
comisia senatorială sesizată pentru întocmirea raportului a dezbătut în fond 
proiectul de lege, arătând faptul că avizul CPRD 1989 ar putea să nu fie luat în 
considerare daca nu va fi acordat în această şedinţă.  

Domnul senator a făcut a prezentarea şi susţinerea amendamentul 
dânsului cu privire la modificarea Art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă după 
cum urmează: 
 „Art. 3 alin. (1) lit. b pct. 3 Luptător cu Rol Determinant – atribuit celor 
care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut rol determinant la 
declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au pus 
viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat 
obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, în 
localităţile în care s-a executat foc cu muniţie de război şi în localităţile în 
care  în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite  
ori lipsite în mod abuziv şi nelegal de libertate, până la fuga dictatorului.” 

 
Domnul deputat Mircovici Niculae, având în vedere cele arătate de 

domnul senator Nicolae Popa, a propus adoptarea în şedinţa de astăzi a unui 
aviz, pentru a se putea înainta către comisia sesizată în fond. Acesta a arătat 
faptul că în privinţa camerei decizionale aceasta este Camera. Având în vedere 
faptul că procedural trebuie acordat un aviz care să fie transmis de urgenţă 
către comisia de fond de la Senat a propus ca CPRD 1989 să acorde un aviz, 
urmând ca dezbaterea efectivă a sesizărilor şi nemulţumirilor organizaţiilor de 
revoluţionari să se facă în faza de dezbatere  în camera decizională.  

Domnia sa a subliniat faptul că va acorda votul său pentru aviz în 
considerentul îndeplinirii procedurii la Senat, urmând ca la momentul în care 
CPRD 1989 va fi sesizată pentru aviz sau raport să analizeze sub toate 
aspectele acest act normativ de o complexitate şi importanţă deosebită. 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a prezentat şi 

susţinut amendamentul dânsului cu privire la modificarea art. II din Ordonanţa 
de Urgenţă după cum urmează: 



 
 Art. II  
    „(1) Cererile prevăzute la art. 32, respectiv cele pentru eliberarea 
certificatului de Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 90 de zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii 
de Guvern prevăzută la art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 (2) cererile prevăzute la art. 20 alin. (2) se depun între 90 şi 120 de zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii 
de Guvern prevăzută la art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă.”  
 
 Domnul deputat Mircovici Niculae consideră ca amendamentele 
propuse sunt justificate, dar că acestea şi altele vor trebui reluate cu ocazia 
dezbaterii la Camera Deputaţilor ca şi cameră decizională. Având în vedere 
faptul că în momentul de faţă, comisia senatorială de fond a dezbătut deja 
raportul, avizul CPRD 1989 este unul formal. 
 
 Domnul Secretar de Stat Adrian Sanda a prezentat opinia Guvernului 
României susţinând acordarea unui aviz favorabil din partea CPRD 1989. De 
asemenea acesta s-a declarat de acord cu amendamentele propuse. 
 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a supus votului 
comisiei amendamentul domnului senator Nicolae Popa.  
 Amendamentul a fost admis cu unanimitate de voturi. 
  

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a supus aten�iei 
comisie amendamentul de modificare a art. II din ordonanţa de urgenţă. 

Domnul senator Coca Laurenţiu propune asumare acestui amendament 
de către CPRD 1989.    
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a supus votului 
comisiei amendamentul cu menţiunea că acesta va deveni amendament al 
comisiei 
 Amendamentul a fost admis cu unanimitate de voturi. 
 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a supus votului 
avizul favorabil în ansamblu. 
 Avizul favorabil a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  

La punctul doi al ordinii de zi, 
 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a arătat faptul că 
CPRD 1989 se regăseşte în aceeaşi situaţie prezentată de domnul senator 
Nicolae Popa, în sensul în care comisia senatorială sesizată în fond a dezbătut 
deja raportul. 
 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a arătat faptul că nu 
sunt depuse amendamente şi supune votului acordarea avizului favorabil. 
 



 Avizul favorabil a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  

 
 
Domnul preşedinte Sefer Cristian-George constatând epuizate punctele 

de pe ordinea de zi a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 

 


