
 
 
 
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 16.09.2015 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 16.09.02015 ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Acordarea avizului pentru proiectul de lege L. 371/2015 pentru aprobarea 
OG nr. 16/2015 pentru modificarea Legii Nr. 341/2004; 

2. Acordarea avizului pentru propunerea legislativă L 478 pentru 
modificarea Legii nr. 341/2004; 

3. Acordarea avizului pentru domnul Savu Ion, în conformitate cu adresa 
SSPR 1989 cu numărul 6407/01.07.2015, în vederea eliberării 
certificatului de Remarcat prin Fapte Deosebite; 

4. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat şase parlamentari din totalul de 9 membri 
ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, senator Popa Nicolae–Vlad, deputat Gudu 
Vasile, deputat Firczak Gheorghe, deputat Manea Victor-Gheorghe. Au lipsit: 
senator Ioniţă Dan-Aurel, senator Paşca Liviu-Titus, 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 punctul unu al ordinii de zi,  Domnul preşedinte deputat Sefer 
Cristian-George a prezentat adresa L 371/07.09.2015 a Biroului Permanent al 
Senatului prin care Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 a fost sesizată în vederea avizării, cu proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) art. 9 indice 2 
din Legea  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 revoltelor muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. 
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George  a arătat faptul că prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 16/2015 a fost  modificat alin. (6) art. 9 indice 2 din 
Legea nr. 341/2004 în sensul măririi termenului de soluţionare a cererilor de 
acordare a titlului de luptător cu rol determinant de la 45 zile la 120 zile 
lucrătoare. 
 
 Nefiind obiecţii cu privire la proiectul de lege Domnul preşedinte deputat 
Sefer Cristian-George  a propus acordarea avizului 
 
 S-a supus la vot, acordarea avizului pentru proiectul de lege L 
371/07.09.2015 
 S-a votat în unanimitate acordarea avizului. 
 

 La punctul doi al ordinii de zi, Domnul preşedinte deputat Sefer 
Cristian-George a prezentat adresa  L.478/07.09.2015 a Biroului Permanent al 
Senatului prin care Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
este sesizată în vederea avizării, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii  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 revoltelor muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. 
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George  a arătat faptul că prin 
propunerea legislativă se propune includerea în categoria beneficiarilor Legii nr. 
341/2004 a persoanelor care au participat la revolta muncitorească din Valea 
Jiului – Lupeni din august 1977. 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George  a propus acordarea 

avizului cu observaţiile prevăzute în avizul Consiliului Legislativ. 
 
S-a supus la vot, acordarea avizului pentru propunerea legislativă L 

371/07.09.2015 
 Acordarea avizului a fost aprobată cu cinci voturi pentru şi un vot 
împotrivă. 
 

 
La punctul trei al ordinii de zi, preşedinte deputat Sefer Cristian-George  

a prezentat adresa nr. 18/6407 din 01.07.2015 prin care Secretariatul de Stat 
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989 a solicitat  avizul CPRD 1989 
pentru acordarea titlului de luptător cu merite deosebite pentru domnului Savu 
Ion în baza sentinţei civile nr. 1336 din 30.04.2014 a Tribunalului Constanţa. 



Din adresa secretariatului de stat rezultă ca au fost verificate îndeplinirea 
condiţiilor pentru acordarea titlului. 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a supus votului 

acordarea avizului pentru acordarea titlului de luptător cu merite deosebite 
pentru domnului Savu Ion în baza sentinţei civile nr. 1336 din 30.04.2014 a 
Tribunalului Constanţa, în urma constatării îndeplinirii condiţiilor cerute de 
Legea nr. 341/2004. 

 
 S-a votat cu patru voturi pentru şi două abţineri. 

 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 
subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 16.09.2015 a declarat închise 
lucrările şedinţei. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 

 
 
  
 
 


