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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 09.12.2014 

 
 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi 09.12.2014, ora 
1600. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
 

1. Discutarea avizului pentru proiectul de lege de 
completare a Legii nr. 341/2004 (Plx.513/2014); 

2. Discutarea sentinţei civile nr. 87/F/2012 a Curţii de Apel 
Braşov, cu privire la doamna Pointon Olga, respectiv 
sentinţa civilă nr. 334/2014 a Curţii de Apel Craiova, cu 
privire la domnul Borangic Paulică;  

3. Discutarea contestaţiilor domnului Toma Trifon Nicolae 
pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar ale 
următoarelor persoane: Boancă Sorin-Virgil, Bardan 
Ovidiu-Ionel, Muntoiu Aurel-Constantin; 

4. Diverse. 
 
 

 La lucrările şedinţei au participat 7 membrii din totalul de 9 
membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator Paşca 
Liviu-Titus, deputat Manea Victor-Gheorghe, senator Popa Nicolae-
Vlad, deputat Gudu Vasile, deputat Mircovici Niculae. Au lipsit: senator 
Ioniţă Dan-Aurel, deputat Firczak Gheorghe. 
 Din partea Secretarialului de Stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în perioada 1945-
1989, participă domnul Secretar de stat Adrian Sanda. 
 
 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, a 
constatat că şedinţa este statutar constituită, a declarat deschise 
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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, domnul preşedinte 
deputat Sefer Cristian-George, supune atenţiei sesizarea, în 
conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu privire la avizarea proiectului de Lege (Plx. 
513/2004), de completare a Legii nr.341/2004, a recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române 
din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa 
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 

 Domnul preşedinte deputat Cristian-George Sefer a arătat faptul 
că acest proiect de lege a fost discutat şi avizat favorabil de CPRD1989, 
în data de 17.09.2014, cu ocazia acordării avizului în procedura 
dezbaterii în Senatul României.  

Ca atare domnul preşedinte propune menţinerea hotărârii luate în 
data de 17.09.2014 şi acordarea avizului pentru Plx.513/2004 în forma şi 
cu amendamentele formulate la acea dată. 

  
S-a supus la vot propunerea de avizare a Plx.513/2014, 

cu amendamentele propuse. 
S-a votat în unanimitate. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat 

Sefer Cristian-George a repus în discuţie Sentinţa Civilă nr. 87/F din 
23 aprilie 2012 a Curţii de Apel Braşov rămasă definitivă prin Decizia nr. 
4912/R/16.10.2013, prin care CPRD 1989 este obligată să acorde aviz 
favorabil pentru preschimbarea certificatului de luptător pe numele 
reclamantei Pointon Olga, respectiv Sentinţa Curţii de Apel Craiova 
nr.334/2014, cu privire la Borangic Paulică.  

Domnul preşedinte deputat Cristian-George Sefer solicită 
domnului secretar de stat Adrian Sanda să precizeze dacă Secretariatul 
de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în perioada 1945-1989 formulează propunere de 
avizare. 

Domnul secretar de stat Adrian Sanda a precizat faptul că 
Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în perioada 1945-1989 revine 
asupra propunerii de avizare pentru domnul Borangic Paulică respectiv 
propune avizarea pentru doamna Pointon Olga.  

Domnul secretar de stat Adrian Sanda a arătat faptul în astfel de 
cazuri, din punctul de vedere al Secretariatului de Stat pentru 
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recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în perioada 1945-1989, nu se mai pune problema acordării sau 
neacordării propunerii de avizare, ci pur şi simplu se trimit la CPRD 
1989 toate actele necesare în vedere analizării şi avizării, astfel de 
hotărârii ale instanţelor de judecată obligând pur şi simplu acordarea 
avizului şi emiterea certificatului doveditor. 

Domnul deputat Manea Victor-Gheorghe a arătat faptul că 
în contiunare consideră că prin formularea existentă în sentinţele civile 
discutate se acordă un mandat imperativ. Acesta a considrat că atunci 
când o instanţă de judecată stabileşte că o persoană îndeplineşte 
condiţiile pentru acordarea unui titlu prevăzut de Legea nr. 341/2004, 
atunci titlul trebuie acordat prin sentinţă şi nu obligată Comisia 
Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să exercite un vot 
expres indicat. 

Domnul senator Popa Nicolae-Vlad de asemenea a 
considerat că prin aceste două sentinţe i se impune un mandat 
imperativ. 

Domnul deputat Niculae Mircovici a făcut menţiunea că 
hotărârile judecătoreşti pot avea enunţuri diferite şi trebuie avut în 
vedere exact ce solicită instanţa. În cazul celor de mai sus instanţa obligă 
SSPR 1989 să analizeze, să propună şi să trimită spre avizare CPRD 
1989, CPRD 1989 urmând să acorde avizul pentru preschimbare, după 
care SSPR-ul să procedeze la tipărirea certificatului şi semnarea lor.  

 
Domnul preşedinte a supus la vot acordarea avizului 

pentru preschimbarea cerificatului cu privire la Pointon 
Olga, în baza sentinţei civile nr. 87/F/2012 a Curţii de Apel 
Braşov; respectiv acordarea avizului pentru preschimbarea 
cerificatului cu privire la domnul Borangic Paulică în baza 
sentinţei civile nr. 334/2014 a Curţii de Apel Craiova. 

 
Propunerea a fost aprobată cu cinci voturi pentru, o 

abţinere şi un vot împotrivă. 
 
La punctul trei al ordinii de zi, s-a supus dezbaterii 

raportului comisiei tehnice din data de 08.12.2014, cu privire la 
contestaţiile domnului Toma Trifon-Nicolae, pentru preschimbarea 
certificatelor de revoluţionar ale următoarelor persoane: Boancă Sorin 
Virgil, Bardan Ovidiu Ionel, Muntoiu Aurel Constantin. 

După examinarea raportului comisiei tehnice şi în urma 
dezbaterilor, membrii CPRD 1989 au propus convocarea domnului 
Trifon Toma-Nicolae, în vedere susţinerii contestaţiei. 

 
Sa supus la vot convocarea la autiere a domnului Trifon 

Toma-Nicolae 
S-a votat în unanimitate. 
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La punctul patru al ordinii de zi, diverse, s-a discutat şi 

acceptat de membrii comisiei programul de lucru al acesteia pentru luna 
ianuarie 2015, acesta fiind în perioada 26-30 ianuarie 2015. 

De asemnea Domnul deputat Niculae Mircovici, a adus în 
discuţie petiţia domnului Oană Marin, din Bucureşti, prin care acesta 
semnalează faptul că Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
perioada 1945-1989 întârzie punerea în apliare a unei sentinţe 
judecătoreşti prin care s-a dispus repunerea sa în drepturi.  

Domnul secretar de stat Adrian Sanda, a arătat faptul că 
Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în perioada 1945-1989, are în 
vedere soluţionarea solicitării petentului, arătând faptul că până în acest 
moment nu s-a reuşit finalizarea demersurilor din motive obiective, 
motive datorate schimbărilor intervenite în demunirea şi reorganizarea 
secretariatului de stat.  

Domnul deputat Niculae Mircovici a solicitat domnului 
secretar de stat Adrian Sanda să facă precizări cu privire la reintrarea în 
plată a luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite începând cu anul 
2015. 

Domnul secretar de stat Adrian Sanda, a arătat faptul că la 
nivel guvernamental a fost încheiat un protocol cu asociaţiile de 
revoluţionari privind reluarea acordării indemnizaţiilor pentru luptătorii 
remarcaţi prin fapte deosebite, începând cu luna ianuarie 2015. De 
asemenea, acesta a arătat faptul că sumele necesare indemnizaţiilor 
luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite sunt prevăzute în proiectul 
Legii bugetului de stat pentru anul 2015 şi îşi exprimă încrederea că şi 
Plenul Parlamentului va fi de acord cu această propunere. 

 
  

    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 
 

 


