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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 
 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 19.05.2015 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 19.05.2015, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea contestaţiilor următorilor: Bucura Eugen (20125), 
Gagenoiu Ionel (15669), Gherghin Ion (9705), Lazăr Emil (11852), 
urmare a punctului de vedere al Secretariatului de stat, transmis prin 
adresa nr.18/ 3403/ 27.04.2015 cu privire la dosarele acestora; 

2. Discutarea adresei Secretariatului de stat nr. 18/1744/06.03.2015, prin 
care se cere punerea în aplicare a sentinţei nr. 7106 din dosarul 
nr.57918/3/2011, al domnului BOTEZ CONSTANTIN; 

3. Discutarea adresei Secretariatului de stat nr.18/1831/23.06.2014, prin 
care se cere punerea în aplicare a sentinţei nr. 6852/03.12.2012 din 
dosarul nr.5961/2/2012, al domnului ROŞCA (CĂNCESCU) ION; 

4. Discutarea situaţiei contestaţiei domnului NEAMŢU MIHAI-
LUCIAN, urmare adreselor lui nr.4c-22/438/27.04.2015 şi 4c-
22/1006/16.12.2014 (dosarul este înregistrat la Secretariatul de stat 
dar nu se regăseşte fizic); 

5. Informare cu privire la situaţia domnului IANCU MARCEL, 
respectiv punerea în executare a sentinţei civile nr.6447/14.05.2013; 

6. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 9 
membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator Paşca 
Liviu-Titus, deputat Mircovici Niculae, deputat Firczak Gheorghe. Au 
lipsit: senator Ioniţă Dan-Aurel, deputat Manea Victor-Gheorghe, deputat 
Gudu Vasile, senator Popa Nicolae –Vlad. 

Din partea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
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1945-1989, a participat în calitate de invitat, domnul Adrian Sanda, Secretar 
de Stat şi doamna Denisa Tănase. 

 
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 punctul unu al ordinii de zi, au fost puse în discuţie contestaţiile 
domnilor Bucura Eugen (20125), Gagenoiu Ionel (15669), Gherghin Ion 
(9705), Lazăr Emil (11852), având în vedere punctulul de vedere al 
Secretariatului de stat, cerut prin adresa nr.18/ 3403/ 27.04.2015. 

 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a solicitat 
domnului Adrian Sanda prezentarea  punctului de vedere al Secretariatului 
de stat cu privire la fiecare contestaţie. 

 
 Pentru contestaţia  domnului Bucur Eugen, dosar nr. 20125, 

Secretariatul de stat susţine admiterea contestaţiei cu condiţia prezentării 
certificatului, deţinut în baza Legii nr. 42/1990, în original.  

 Domnul Sefer Cristian George a propus convocarea la audiere a 
domnului Bucur Eugen, cu menţiunea prezentării certificatului în 
original. 

 S-a supus la  vot. 
S-a votat în unanimitate.  
 
Pentru contestaţia domnului Gagenoiu Ionel, dosar nr. 15669, 

Secretariatul de stat susţine admiterea contestaţiei cu condiţia prezentării 
certificatului duplicat deţinut în baza Legii nr. 42/1990, în original, precum 
şi a documentelor care au stat la baza emiterii acestuia.  

 Domnul Sefer Cristian George a propus convocarea la audiere a 
domnului Bucur Eugen, cu menţiunea prezentării certificatului în 
original. 

 S-a supus la  vot. 
S-a votat în unanimitate.  
 
Pentru contestaţia domnului Gherghin Ion, dosar nr. 9705, 

Secretariatul de stat susţine admiterea contestaţiei cu condiţia prezentării 
certificatului duplicat deţinut în baza Legii nr. 42/1990, în original, precum 
şi a documentelor care au stat la baza emiterii acestuia.  

 Domnul Sefer Cristian George a propus convocarea la audiere a 
domnului Bucur Eugen, cu menţiunea prezentării certificatului în 
original. 

 S-a supus la  vot. 
S-a votat în unanimitate. 
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Pentru Contestaţia domnului Lazăr Emil, dosar nr. 11852, 
Secretariatul de stat susţine admiterea contestaţiei cu condiţia prezentării 
certificatului duplicat deţinut în baza Legii nr. 42/1990, în original, precum 
şi a documentelor care au stat la baza emiterii acestuia 

 Domnul Sefer Cristian George a propus convocarea la audiere a 
domnului Bucur Eugen, cu menţiunea prezentării certificatului în 
original. 

 S-a supus la  vot. 
S-a votat în unanimitate. 
 

 
 La punctul doi al ordinii de zi, a fost discutată adresa Secretariatului 
de stat nr. 18/1744/06.03.2015, prin care se cere punerea în aplicare a 
sentinţei nr. 7106 din dosarul nr.57918/3/2011, având reclamant pe domnul 
BOTEZ CONSTANTIN. 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus 
membrilor comisiei să ia act de sentinţa prin care se prevede acordarea 
avizului favorabil, respectiv aprobarea emiterii certificatului de luptător 
rănit în baza dispoziţiei instanţei. 
 S-a supus la vot. 
 S-a votat în unanimitate. 
 

La punctul trei al ordinii de zi, discutarea adresei Secretariatului de 
stat nr.18/1831/23.06.2014, prin care se cere punerea în aplicare a sentinţei 
nr. 6852/03.12.2012 din dosarul nr.5961/2/2012, al domnului ROŞCA 
(CĂNCESCU) ION. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus 
membrilor comisiei să ia act de sentinţa prin care se prevede acordarea 
avizului favorabil, respectiv aprobarea emiterii certificatului de luptător 
remarcat prin fapte deosebite în baza dispoziţiei instanţei. 
 S-a supus la vot. 
 S-a votat în unanimitate. 

 
La punctul patru al ordinii de zi, discutarea situaţiei domnului 

NEAMŢU MIHAI-LUCIAN, ca urmare a adreselor înregistrate la CPRD 
1989 cu nr.4c-22/438/27.04.2015 şi 4c-22/1006/16.12.2014. 

S-a  făcut o  prezentare a situaţiei domnului Neamţu Mihai Lucian în 
sensul în care acesta este publicat în Monitor Oficial în baza Legii 42/1990,  
are brevet iar dosarul de preschimbare este înregistrat ca fiind depus la 
Secretariatul de stat dar acesta nu se regăseşte fizic. 

Domnul deputat Mircovici Niculae a propus convocarea la audieri a 
domnului Neamţu Mihai Lucian, cu menţiunea  depunerii de acesta a 
tuturor documentelor deţinute de acesta, pentru reconstituirea dosarului şi 
analizarea acestuia. 
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S-a supus la vot propunerea domnului deputat Mircovici Niculae 
pentru audierea domnului Neamţu Mihai-Lucian, 

S-a votat în unanimitate. 
 
La punctul cinci al ordinii de zi, a fost supusă atenţiei membrilor 

comisiei  sentinţa civilă nr.6447/14.05.2013, privind pe domnul IANCU 
MARCEL, pusă în executare de Secretariatul de stat.  

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus 
membrilor comisiei să ia act de sentinţa prin care se prevede acordarea 
avizului favorabil, respectiv aprobarea emiterii certificatului de luptător 
remarcat prin fapte deosebite în baza dispoziţiei instanţei. 

S-a votat în unanimitate. 
 
La punctul şase al ordinii de zi, capitolul diverse, domnul deputat 

Mircovici Niculae ridică din nou problema sentinţelor instanţelor de 
judecată prin care CPRD 1989 este obligată la emiterea avizelor, arătând că 
acesta îşi men�ine poziţia conform căreia CPRD 1989 nu are personalitate 
juridică şi ca atare nu poate fi parte în proces respectiv existenţa unui 
mandat imperativ impus membrilor comisiei.  

Domnul deputat a fost informat asupra existenţei unei adrese emise 
către Preşedintele Camerei Deputaţilor în care au fost ridicate problemele 
semnalate de acesta. 

 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând 
epuizate subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 19.05.2015, a 
declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 

 


