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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.03.2015 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 17.03.2015, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea Raportului Subcomisiei din data de 20.11.2013 (Audieri); 

2. Discutarea Raportului Subcomisiei din data de 17.09.2014 (Audieri 

Simedru Mircea-dosar nr.20341); 

3. Discutarea Raportului Subcomisiei din data de 10.12.2014 (Audieri Pop 

Alexandru-dosar nr. 8164); 

4. Discutarea Raportului Comisiei tehnice din data de 17.03.2014; 

5. Discutarea sentinţei civile nr.2731/11.04.2014, definitivă şi irevocabilă, 

la dosarul nr.47598/3/2012, privind avizarea domnului Poede Puiu 

Cristinel (dosar nr.7019);  

6. Informare cu privire la şedinţa CPRD 1989 din data de 09.11.2011, 

nepublicată în Monitorul Oficial al României; 

7. Discutarea situaţiei contestaţiei domnului Milu Bajenaru Valentin 

(dosar nr.5577); 

8. Diverse. 
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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, Secretar senator Paşca Liviu-Titus, senator 
Popa Nicolae-Vlad, deputat Manea Victor-Gheorghe, deputat Gudu Vasile, 
deputat Firczak Gheorghe. Au lipsit: senator Ioniţă Dan-Aurel, deputat 
Mircovici Niculae. 

  
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 Raportului Subcomisiei din data de 20.11.2013, 
cu privire la contestatarii audiaţi:  

Popa Marcel (dosar nr. 17326),  
Sandu Nicolae (dosar nr. 10986),   
Rizescu Valeriu (dosar nr. 11508) 
Domnul preşedinte deputat Cristian Sefer a solicitat personalului tehnic 

al comisiei să facă o prezentare a concluziilor rezultate în urma audierilor.  
Astfel în privinţa domnul POPA MARCEL şi a domnul RIZESCU 
NICOLAE, a rezultat faptul că aceştia nu se încadrează în prevederile art. 3 
alin. (1), lit. b, pct. 3 din Legea 341/2004, adică nu au mobilizat şi nu au 
condus grupuri sau mulţimi, nu au construit baricade, nu au ocupat obiective 
de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar, iar în cazul domnului 
SANDU NICOLAE, declaraţiile date în faţa comisiei sunt în contradicţie cu 
declaraţiile din dosar. 

Domnul preşedinte deputat Cristian Sefer a supus la vot raportul cu 
propunerea subcomisiei după cum urmează: 

 
Respingerea contestaţiei domnului  Popa Marcel, şi avizarea pentru 

calitatea de „participant” 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
   
Respingerea contestaţiei domnului  Sandu Nicolae, şi avizarea pentru 

calitatea de „participant” 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
  Respingerea contestaţiei domnului  Rizescu Valeriu, şi avizarea 

pentru calitatea de „participant” 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul doi al ordinii de zi, a fost pus în discuţie raportul 
subcomisiei din data de 17.09.2014 cu privire la audiere domnului Simedru 
Mircea – dosar nr. 20341.  

Personalul tehnic a făcut o prezentare a concluziilor rezultate în  urma  
audierilor în sensul în care acesta a avut activităţi care se încadrează în 
prevederile art. 3 alin. (1), lit. b, pct. 3 din Legea 341/2004.  

În urma discuţiilor purtate în cadrul comisiei s-a hotărât resolicitarea 
dosarului domnului Simedru Mircea în vederea verificării îndeplinirii 
condiţiilor procedurale de preschimbare.  

Domnul preşedinte deputat Cristian Sefer a supus la vot propunerea de 
amânare a deciziei în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor procedurale de 
preschimbare a certificatului.  

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 La punctul trei al ordinii de zi, a fost pus în discuţie raportul 
subcomisiei din data de 10.12.2014 cu privire la audierea domnului Pop 
Alexandru - dosar nr. 8164.  
 Personalul tehnic a făcut o prezentare a concluziilor rezultate în  urma  
audierilor în sensul în care acesta a avut activităţi care se încadrează în 
prevederile art. 3 alin. (1), lit. b, pct. 3 din Legea 341/2004. 
 S-a procedat la verificarea dosarului domnului Pop Alexandru pentru 
stabilirea îndeplinirii condiţiilor procedurale de preschimbare a certificatului. 
Acesta are depus la dosar copie după certificatul şi brevetul emise conform 
Legii nr. 42/1990 de luptător remarcat prin fapte deosebite.  

Domnul preşedinte deputat Cristian Sefer a supus la vot propunerea de 
admitere a contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător remarcat 
prin fapte deosebite.  

Propunerea a fost aprobată cu 5 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 
La punctul patru al ordinii de zi, a fost pus în discuţie raportul 

subcomisiei din data de 17 martie 2015, pentru un număr de şaptesprezece 
persoane, după cum urmează: 

Domnul preşedinte deputat Cristian Sefer a dat citire propunerilor 
rezultate în urma verificării dosarelor de către subcomisia reunită înaintea 
începerii şedinţei CPRD 1989 din data de 17 martie 2015 după cum urmează:    

 
1. Domnul STATIE ACHIM GELU (dosar nr. 16012) - 

respingerea contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de participant. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

  
2. Domnul COTLOGUŢ DUMITRU (dosar nr. 20257) - respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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3. Domnul DOBRE CONSTANTIN (dosar nr. 21263) - respingerea 
contestaţiei. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 4. Doamna MANEA MARIANA, (dosar nr. 20980) – admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător reţinut. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 5. Domnul LAZĂR EMIL (dosar nr. 11852) -  în urma analizării 
contestaţiei şi a dosarului, membri comisiei au decis să invite Secretariatul de 
Stat în vederea susţinerii avizului existent la dosar pentru preschimbarea 
certificatului. 
 Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
  
 6. Doamna DINJOS IOANA  (dosar nr. 12714) - admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător rănit. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 7. Domnul BUCURA EUGEN (dosar nr. 20125) -  în urma analizării 
contestaţiei şi a dosarului, membri comisiei au decis să invite Secretariatul de 
Stat în vederea susţinerii avizului existent la dosar pentru preschimbarea 
certificatului. 
 Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

8. Domnul BURCEA RODICĂ (dosar nr. 20127) - respingerea 
contestaţiei. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

9.  Domnul STEMATE CRISTIAN (dosar nr. 11590)  - respingerea 
contestaţiei. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 10. Domnul GHEOCA VASILE (dosar nr. 21180)  - admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător remarcat prin fapte 
deosebite. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

11.  Domnul STAN CONSTANTIN - respingerea contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
12. Domnul BĂLĂNICĂ VASILE (dosar nr. 11730) - respingerea 
contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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13.  Domnul MILCICĂ FLORICEL (dosar nr. 20364) - respingerea 
contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
14. Domnul OLTEAN ION (dosar nr. 975). - respingerea 
contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 15. Domnul ISTRATE TIBERIU (dosar nr. 14068)  – admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător reţinut. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 16. Domnul GHERGHIN ION (dosar nr. 9705) -  în urma analizării 
contestaţiei şi a dosarului, membri comisiei au decis să invite Secretariatul de 
Stat în vederea susţinerii avizului existent la dosar pentru preschimbarea 
certificatului. 
 Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 17. Domnul GĂGENOIU IONEL (dosar nr. 15669) -  în urma 
analizării contestaţiei şi a dosarului, membri comisiei au decis să invite 
Secretariatul de Stat în vederea susţinerii avizului existent la dosar pentru 
preschimbarea certificatului. 
 Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 La punctul cinci al ordinii de zi, discutarea sentinţei civile nr. 
2731/11.04.2014, definitivă şi irevocabilă, la dosarul nr. 47598/3/2012, prin 
care s-a dispus avizarea domnului Poede Puiu Cristinel (dosar nr.7019), pentru 
calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, în urma discuţiilor 
purtate, domnul preşedinte deputat Cristian Sefer, a supus votului CPRD 1989 
luarea la cunoştinţă asupra dispoziţiilor instanţei şi acordării avizului 
pentru acordarea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite în 
baza dispoziţiilor instanţei. 
 Propunerea a fost  aprobată cu şase voturi pentru şi o abţinere. 
 

La punctul şase al ordinii de zi,  domnul consilier Voicilas Dan Marius 
a procedat la informarea membrilor comisiei cu privire la şedinţa CPRD 1989 
din data de 09.11.2011, nepublicată în Monitorul Oficial al României. 
 În urma verificărilor efectuate de personalul tehnic s-a constatat că 
dintr-o eroare nu s-a transmis către Monitorul Oficial sinteza din data de 
09.11.2011.  
 Domnul Preşedinte Sefer Cristian-George, a solicitat prezentarea în 
original a sintezei din data de 09.11.2011 sub semnătura olografă a 
preşedintelui din legislatura 2008-2012 şi a propus membrilor comisiei să ia 
act de aceasta. Conţinutul documentului prezentat în original este redat mai 
jos:  
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„SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 09.11.2011 

Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 09 noiembrie 2011, ora 14. 
Pe ordinea de zi a fost audierea contestatarilor care au depus solicitarea 

de audiere în faţa membrilor Comisiei, pentru susţinerea contestaţiei şi 
elementelor depuse la dosarul personal. 

La lucrările şedinţei au participat: Preşedinte senator Luca Raymond, 
Secretar senator Coca Laurenţiu-Florian, Vicepreşedinte deputat Hogea 
Gheorghe, deputat Firczak Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, deputat 
Socaciu Victor.  

Contestatarii audiaţi au fost: CHIOIBAŞU TITI (dosar nr.12.573), 
BOERU GHEORGHE (dosar nr.7369), SANDU NICULAE (dosar nr.6527), 
STAVRI DUMITRU-CLAUDIU (dosar nr.20883), COCOŞ FLOREA (dosar 
nr.4127). 

În urma audierilor, membrii Comisiei au hotărât următoarele: 
1) Se acordă aviz favorabil în vederea preschimbării certificatului 

doveditor al calităţii de „Remarcat” solicitate următorilor: 
CHIOIBAŞU TITI, BOERU GHEORGHE, SANDU NICULAE; 

2) Se acordă certificat de „Participant” următorilor: STAVRI 
DUMITRU-CLAUDIU, COCOŞ FLOREA. 

P R E Ş E D I N T E 
Senator  Raymond LUCA” 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, s-a pus în discuţie situaţia contestaţiei 
domnului Milu Bajenaru Valentin (dosar nr.5577). 
 

Domnul preşedinte Sefer Cristian-George, a arătat faptul în şedinţa din 
data de 04.10.2011, în urma analizei contestaţiei domnului Milu Băjenaru 
Valentin s-a hotărât audierea acestuia. Domnul Milu Băjenaru Valentin a 
comunicat faptul că starea de sănătate nu îi permite să participe la audierea în 
faţa membrilor CPRD 1989.  

Domnul preşedinte Sefer Cristian-George a propus resolicitarea 
dosarului domnului Milu Băjenaru Valentin şi soluţionarea contestaţiei în baza 
documentelor existente.  

Propunerea a fost aprobată 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 

 


