
1 
 

 
 
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 02.05.2017 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 02.05.2017 ora 1300. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea solicitării domnului Udrea Nicolae Iustin, de punere în 
aplicare a Hotărârii nr. 3768/2015 a Tribunalului Bucureşti; 

2. Discutarea solicitărilor Secretariatului de stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989, de acordare a avizului în vederea 
retrageri titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite pentru 
doamna Sarnachi Elena, respectiv domnul Blendea Zamfir, în baza art. 
8 din Legea nr. 341/2004, ca urmare a constatării calităţii de 
colaborator al securităţii; 

3. Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Sintezei lucrărilor CPRD 
1989 din data de 08.11.2016, cu privire la domnul Stancu Paul 
Gheorghe; 

4. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 
membri ai Comisiei astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea 
Vasile, senator Ruse Mihai şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au 
lipsit senator Caracotă Iancu,  deputat Rădulescu Cătălin Marian şi deputat 
Roman Florin Claudiu.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer 
Cristian George a precizat faptul că prin Hotărârea nr. 3765/2005 a 
Tribunalului Bucureşti, CPRD 1989 este obligată să avizeze favorabil 
propunerea SSPR de preschimbare a certificatului doveditor al reclamantului, 
pentru calitatea de luptător remarcat prin fapte deosebite, pentru domnul 
Udrea Nicolae. 

 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a propus, în 

conformitate cu cele stabilite în şedinţele anterioare în cazuri similare, să se ia 
act de hotărârea instanţei de judecată şi să se acorde un aviz autorităţilor 
administrative pentru punerea în executare a sentinţei civile, în conformitate 
cu prevederile legale în materie. 

 
Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea domnului preşedinte 

deputat Sefer Cristian George, în sensul celor stabilite în şedinţa data de 
10.04.2017. 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus votului 

acordarea avizul autorităţilor administrative de punere în aplicare, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în materie, a Hotărârii nr. 3765 din 20 mai 
2015 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr. 38563/3/CA/2014, 
rămasă definitivă prin nerecurare. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer 

Cristian George a prezentat solicitarea Secretariatului de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989, de acordare a avizului în vederea retrageri 
titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite pentru doamna Sarnachi 
Elena, respectiv domnul Blendea Zamfir, în baza art. 8 din Legea nr. 
341/2004, ca urmare a constatării calităţii de colaborator al securităţii. 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a precizat faptul că, 

în conformitate cu art. 8 din Lege 341/2004, de prevederile legi nu 
beneficiază persoanele care sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile 
fostei securităţi ca poliţie politică, au dezinformat sau au folosit mijloace de 
informare în masă în scop de diversiune ori au acţionat, sub orice formă, 
împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, au emis ordine şi 
dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist şi pentru 
apărarea dictatorului. 
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Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus votului 
adresa nr. 18/91/05.01.2017 a Secretariatului de stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989, prin care se solicită acordarea avizului pentru 
retragerea titlului doamnei Sarnachi Elena având în vedere Hotărârea 
judecătorească nr. 2574/16.06.2019 a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă 
definitivă prin nerecurare, în dosar nr. 3753/3/2008, prin care se constată 
calitatea de colaborator al Securităţiii. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus votului 

adresa nr. 18/49/04.01.2017 a Secretariatului de stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989, prin care se solicită acordarea avizului pentru 
retragerea titlului domnului Blendea Zamfir  având în vedere Hotărârea 
judecătorească nr. 4955/14.09.2012 a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă 
definitivă prin Decizia Civilă nr. 1065/04.03.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, în dosar nr. 3505/2/2012, prin care se constată calitatea de colaborator 
al Securităţii 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
La punctul 3 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer 

Cristian George, cu privire la eroarea materială din cuprinsul Sintezei 
lucrărilor CPRD 1989 din data de 08.11.2016, referitoare la domnul Stancu 
Paul Gheorghe, a precizat faptul că în şedinţa CPRD 1989 din data de 
08.11.2016, la punctul 3 al ordini de zi, a fost discutată punerea în aplicare a 
Sentinţei Civile nr. 4198 din 23.06.2016 a Tribunalului Bucureşti, cu privire 
la domnul Stancu Paul Gheorghe. Dintr-o eroare material, în cadrul şedinţei s-
a făcut referire la domnul Stanciu Paul Gheorghe în loc de Stancu Paul 
Gheorghe, cum este corect.  

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus votului 
îndreptarea erorii materiale în sensul în care în cuprinsul ordinii de zi, la 
punctul 3, respectiv în cadrul detalierii dezbaterilor din sinteza lucrărilor 
şedinţei din data de 08.11.2016 a CPRD 1989, să se citească „Stancu Paul 
Gheorghe” în loc de „Stanciu Paul Gheorghe” 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
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Nefiind propuneri pentru punctul 4 al ordinii de zi , domnul 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, constatând epuizate subiectele de 
pe ordinea de zi a şedinţei din data de 02.05.2017, a declarat închise lucrările 
şedinţei. 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 


