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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 16.12.2014 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 16.12.2014, ora 1300. 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

Dezbaterea PLx-572/2014, a Proiectului pentru Legea bugetului de stat 
pe anul 2015, respectiv anexa 3/39 privind bugetul Secretariatului de stat 
pentru recunoaştere meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989, în vederea acordării avizului. 

  

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

 
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 doamna Denisa Tănase, iar din partea Ministerului 
Finanţelor Publice a participat doamna Irina Avrămescu, consilier superior în 
cadrul acestuia. 

 
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. 
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Domnul Preşedinte Sefer Cristian George, a precizat că la nivelul Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 s-a asigurat permanenţa în 
conformitate cu programul stabilit de Biroul Permanent pentru primirea avizelor. 

  
La nivelul Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, s-a 

înregistrat un singur amendament, depus de domnul deputat Sefer George-Cristian, 
prin care se propune suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989 cu suma de 661 mii lei, motivat prin faptul că la 
alocarea iniţială nu s-a avut în vedere OUG nr. 11/2014, respectiv HG nr. 
563/2014, prin care s-a mărit schema de personal a Secretariatului de stat pentru 
recunoaştere meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989. 

 
Domnul Preşedinte al Comisiei invită reprezentantul Secretariatului de stat 

pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat 
în România în perioada 1945-1989 să facă o scurtă prezentare a propunerii de 
buget al Secretariatului de stat pentru recunoaştere meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. 

 
Doamna Denisa Tănase a adus la cunoştinţă faptul că Secretariatului de stat 

pentru recunoaştere meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat 
în România în perioada 1945-1989 a solicitat un buget de 2.610 mii lei, dar 
Ministerul Finanţelor Publice a făcut o propunere de  1.874 mii lei.  

Suma solicitată reprezenta cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, cheltuieli 
de asistenţă socială şi cheltuieli de capital, având următoarea structură: 

Total buget de stat:  2.610 mii lei 
din care: 

a) Cod 10. cheltuieli de personal, suma de 1.652 mii lei 
b) Cod 20. bunuri şi servicii, suma de 404 mii lei 
c) Cod 57. asistenţă socială, suma de 479 mii lei 
d) Cod 59.  alte cheltuieli, suma de 35 mii lei 
e) Cod 70. cheltuieli de capital, suma de 40 mii lei  

 
Doamna Denisa Tănase, în susţinerea solicitării sumei de 2.610 mii lei, a 

prezentat structura de personal a noii instituţii reorganizate şi argumentele pentru 
suma prevăzută la cheltuielile de personal suplimentare, adică diferenţa solicitată 
în plus faţă de limita aprobată de Ministerul Finanţelor Publice, după cum 
urmează: 

1) potrivit OUG nr. 11/2014 Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate juridică, îşi schimbă denumirea în Secretariatul 
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de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989. 

2) potrivit HG nr. 563/2014, structura organizatorică a instituţiei a fost 
modificată prin mărirea numărului de salariaţi, deoarece instituţia se ocupă în plus 
şi de alte categorii sociale, respectiv luptătorii în rezistenţa anticomunistă, foştii 
deţinuţi politici, precum şi persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit 
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. 

3) faţă de structura de personal avută anterior, s-a aprobat înfiinţarea unui 
post se Subsecretar de stat şi a unui compartiment distinct pentru deservirea 
luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, foştii deţinuţi politici, precum şi persoanele 
care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. 

Doamna Denisa Tănase a precizat faptul că, instituţia a demarat deja 
procedura de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante, posturile 
de personal contractual fiind ocupate în prezent prin concurs organizat la data de 
11.11.2014, iar pentru posturile publice de execuţie şi conducere există procedura 
de concurs iniţiată în data de 17.12.2014. Postul de subsecretar de stat, post nou 
înfiinţat este ocupat din data de 01.10.2014. 

Doamna Denisa Tănase a arătat faptul că, atât postul de secretar de stat, cât şi 
cel de subsecretar de stat, sunt ocupate de persoane care nu au domiciliul în 
Bucureşti şi pentru care este necesară acoperirea cheltuielilor de cazare şi deplasare 
la şi de a locul de muncă. 

Doamna Tănase a menţionat că a introdus datele bugetului aprobat de 
Ministerul Finanţelor Publice prin „nota referitoare la limitele de cheltuieli 
revizuite pentru ordonatorii principali de credite”,  în vederea elaborării proiectului 
de buget pe anul 2015 cu nr. 56.360/2014 în sistemul electronic al Ministerului 
Finanţelor Publice, precizând că suma de 991 mii lei alocată de minister este 
insuficientă pentru plata personalului angajat sau aflat în curs de angajare, datorită 
reorganizării instituţiei. 

 
Domnul Preşedinte Sefer Cristian George  a solicitat reprezentantului 

Ministerului Finanţelor Publice, doamna Irina Avrămescu să expună punctul de 
vedere al ministerului cu privire la cele arătate de reprezentantul  Secretariatului de 
stat pentru recunoaştere meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989. 

 
Doamna Irina Avrămescu a arătat faptul că la întocmirea propunerii de buget 

s-a avut în vedere faptul  prognoza indicilor economici, execuţia bugetară de până 
acum, cheltuielile de personal de până acum, precum şi necheltuirea sumei de 72,7 
mii lei - cheltuieli de personal, în anul 2014.  

 
La întrebarea adresată de membrii comisiei parlamentare respectiv dacă s-a 

avut în vedere creşterea salariului minim care se preconizează pentru anul 2015 şi 
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reorganizarea instituţiei, doamna Irina Avrămescu, reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice, a susţinut că la întocmirea propunerii de buget s-au avut în 
vedere toţi indicatorii prevăzuţi de norme pentru întocmirea bugetului de stat. 

 
Domnul deputat Mircovici Niculae, susţinând necesitate a asigurării sumelor 

necesare bunei funcţionări a Secretariatului de stat pentru recunoaştere meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-
1989, a arătat faptul că pentru anul 2015 este prevăzut mărirea punctului de pensii 
cu 5%, inclusiv pentru persoanele care i-au ţinut în penitenciare pe deţinuţii 
politici, în schimb departament din cadrul secretariatului de stat care se ocupă cu 
deţinuţi politici nu are asigurate sumele necesare funcţionării, considerând că aşa 
ceva nu este normal. 

 
 
Domnul deputat Sefer Cristian George luând act de susţinerile 

reprezentanţilor guvernului a trecut la dezbaterea propunerii de buget respectiv  a 
amendamentului depus.  

În sus�inerea amendamentului, care prevede suplimentarea sumei prevăzute 
la Anexa 3/39 - Capitolul   5000 - Grupa 10 - Titlul I Cheltuieli de personal cu 
suma de 661 mii lei, domnul deputat Cristian George Sefer a făcut precizarea că la 
stabilirea sumei alocate nu s-a ţinut seama de prevederile OUG nr. 11/2004 
respectiv HG nr. 563/2014 prin care s-a mărit schema de personal al Secretariatului 
de stat pentru recunoaştere meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989. 

 
Domnul deputat Mircovici Niculae, a susţinut adoptarea amendamentului şi 

totodată a propus asumarea amendamentului de către comisie. 
 
Domnul deputat Firczak Gheorghe, în susţinerea celor spuse de domnul 

deputat Mircovici Niculae, a precizat că un dascăl după 35 de ani de muncă 
primeşte o pensie de 1.000 de lei, iar un torţionar are o pensie de 5.000 de lei. 
Acesta a arătat că dincolo de cifre este discriminarea, în cazul de faţă mai mult 
decât în alte structuri. Domnia sa a subscris la propunere domnului Mircovici 
Niculae de adoptare a amendamentului şi de asumare a acestuia ca fiind al întregii 
comisii. 

 
Domnul senator Coca Laurenţiu-Florian a arătat faptul că el consideră că 

suma propusă de Ministerul finanţelor Publice este mai mică decât cea necesară şi 
îşi exprimă speranţa ca acest lucru să se schimbe, dacă nu în momentul de faţă, cu 
siguranţă la rectificarea bugetară. 

 
Domnul deputat Manea Gheorghe susţine propunerea de suplimentare, 

deoarece funcţionarii trebuie să aibă certitudinea că-şi vor primii banii. 
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Constatând încheiate dezbaterile pentru propunerea de buget, respectiv 

Anexa 3/39, domnul Preşedinte deputat Sefer Cristian-George a supus votului 
amendamentul depus, cu menţiune că acesta devine amendamentul Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

 
Amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  
Domnul Preşedinte deputat Sefer Cristian-George  a supus la vot 

acordarea avizului Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 pentru proiectul Legii Bugetului de stat pentru anul 2015 (PLx-572/2014 
- L.753/2014), respectiv Anexa 3/39, cu amendamentul admis. 

 
Acordarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 

 
P R E Ș E D I N T E 

 
Deputat Cristian George SEFER 


