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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SSIINNTTEEZZAA  LLUUCCRRĂĂRRIILLOORR  
ŞŞEEDDIINNŢŢEEII  DDIINN  DDAATTAA  DDEE  2255..0066..22001133  

 
  

 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 25 iunie 2013, ora 1500. 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea Raportului preliminar suplimentar comun al Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi al Comisiei 
Juridice de Drepturi şi Imunităţi asupra PL-x nr. 52/2010 pentru 
modificarea şi completarea 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 revoltei muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004; 

2. Adoptarea unei poziţii comune a membrilor Comisiei parlamentare 
cu privire la reluarea plăţii indemnizaţiilor pentru revoluţionari; 

3. Discutarea Raportului Comisiei Tehnice de Lucru a CPRD1989 din 
data de 11/18.06.2013; 

4. Discutarea adresei nr. 5/17.06.2013, privind activitatea comisiilor 
în perioada vacanţei parlamentare din lunile iulie-august 2013; 

5. Diverse. 
S-a votat ordinea de zi în unanimitate   

 
La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 9 

membri nominalizaţi ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer 
Cristian-George, Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, deputat 
Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, deputat Mircovici Niculae, 
senator Ioniţă Dan-Aurel. Absenţi au fost: Secretar senator Paşca Liviu-
Titus, senator Popa Nicolae-Vlad, deputat Roşca Mircea. 

 
 La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul deputat 
Sefer Cristian - George, a prezentat  Raportului preliminar suplimentar 
comun al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
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şi al Comisiei Juridice de Drepturi şi Imunităţi asupra PL-x nr. 52/2010 
pentru modificarea şi completarea 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 revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004;  

Domnul deputat Sefer Cristian-George, preşedintele 
Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, face 
precizarea că acest proiect de lege are un caracter reparatoriu ca şi PLx-
795/2010,  pentru răniţii în Revoluţie, care din motive obiective nu au 
putut solicita în termen eliberarea certificatelor. Ca şi în şedinţa din data 
de 14.05.2012 se solicită un raport favorabil al acestei iniţiative legislative 
cu amendamentele cuprinse în anexă.  

Domnul deputat Mircovici Niculae aduce la cunoştinţă faptul 
că anumite persoane reţinute, rănite în Revoluţie care au plecat la 
tratament în străinătate pe perioade îndelungate şi nu au putut face 
depunerea dosarelor în perioada legală, sau eroi-martiri care au fost 
identificaţi după expirarea termenului acordat de Legea nr.42/1990, 
adică anul 1997, au dreptul de a primi certificatul de revoluţionar, aceştia 
făcând dovada calităţii lor, prin acte (documente) doveditoare cum ar fi: 

- certificate medico-legale, de la cei răniţi, 
- documente de la locul de detenţie de la cei reţinuţi, 
- certificate de deces, după identificare, cu specificaţii clare etc.  

Se face referire la cazul Pişek de la Timişoara, care nu a putut fi 
identificat decât în anul 2001, iar familia nu a beneficiat de niciuun drept 
acordat de lege în toată perioada scursă până la identificare. 

Se subliniază că nepunerea lor în drepturi ar însemna o mare 
nedreptate, acestea fiind cazuri punctuale şi nu se face o generalizare 
prin adoptarea acestui Proiect de Lege. 

Domnul deputat Mircovici Niculae susţine PLx-52/2010, propune 
susţinerea ei şi la Comisia Juridică, deoarece acesta ar rezolva o gravă 
nedreptate şi solicită votul unanim. 

S-a votat cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul doi al ordinii de zi, domnul deputat Sefer Cristian-

George, preşedintele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, a dat cuvântul domnului deputat Mircovici 
Niculae. Acesta a luat cuvântul pe subiectul cuprins în ordinea de zi şi a 
menţionat că este o gravă anomalie în momentul de faţă faptul că s-a 
sistat plata către cei care au dobândit calitatea de revoluţionar al 
Revoluţiei din Decembrie 1989. Ideea că au apărut impostori printre 
revoluţionari a fost indusă şi nu poate fi responsabilitate Comisiei 
parlamentare, deoarece ani de zile, în perioada de după adoptarea Legii 
nr.341/2004 şi până la momentul expirării termenului de depunere a 
cererilor de preschimbare (30.04.2009), aceasta a avizat liste şi nu 
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dosare. Nu exclude posibilitatea unor erori, dar consideră că 
responsabilitatea (dacă există astfel de cazuri) este a comisiei formate la 
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 
1989, de verificare a dosarelor (în baza Legii nr.341/2004), care a avut 
obligaţia de a analiza fiecare dosar în parte. În mod cert, toate dosarele 
care au fost trimise la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 pentru analiză au fost studiate cu atenţie şi decizia finală 
privind preschimbarea sau nu a certificatelor s-a luat în mod corect. 

Domnul deputat Mircovici susţine că nu este normal ca numai 
anumite categorii cum ar fi: pensionarii, revoluţionarii de la Braşov din 
anul 1987, să primească cei 0,6% din salariul minim pe economie, iar 
ceilalţi să nu primească nici un drept.  

Până la momentul în care se vor clarifica lucrurile privind 
modalitatea de preschimbare a certificatelor de revoluţionar în baza Legii 
nr.341/2004 şi până la finalizarea procesului de preschimbare pentru toţi 
cei care au depus cerere de preschimbare, ar fi oportun ca, fie prin 
ordonanţă de urgenţă, fie prin iniţiativă legislativă, să se acorde 
indemnizaţiile în procent 0,6% pentru toţi revoluţionarii, astfel încât să 
nu se facă discriminări şi să se pună semnul egal între toţi revoluţionarii 
care au dobândit acest titlu. În acest sens, se propune să se solicite 
Guvernului României adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care să 
reglementeze această situaţie încă din timpul vacanţei parlamentare. De 
asemenea, s-a menţionat că este nevoie ca în timpul vacanţei 
parlamentare să se elaboreze şi o iniţiativă legislativă în acest sens, care 
să completeze Legea nr.341/2004, astfel încât la începutul următoarei 
sesiuni parlamentare să se facă toate demersurile necesare adoptării ei în 
procedură de urgenţă.  

Domnul deputat Mircovici, subliniază că Legea nr.341/2004 este o 
lege a recunoştinţei, care trebuie respectată şi privită ca atare, nu ca pe 
un ajutor social pentru pensionari sau alte categorii de persoane. Pe 
această cale, domnul deputat Mircovici solicită membrilor Comisiei să 
depună în scris punctul de vedere al Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, către Guvernul României şi 
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 
1989, în termenul cel mai scurt. 

Domnul deputat Firczak Gheorghe, susţine poziţia domnului 
deputat Mircovici subliniind că, potrivit prevederilor Legii nr.341/2004, 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a demarat 
un amplu proces de analiză a mii de dosare, om cu om, doar de la 
începutul legislaturii trecute, atunci când şi-a încetat activitatea Comisia 
constituită la nivelul S.S.P.R. din Decembrie 1989 şi a început perioada 
de contestaţii, ceea ce le dă dreptul să aibă un cuvânt de spus pe această 
problemă.  

Domnul deputat Sefer Cristian-George, preşedintele Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, propune 
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elaborarea unei iniţiative legislative pe perioada vacanţei parlamentare 
care să intre în dezbateri în prima perioadă a sesiunii parlamentare 
următore. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, propune să fie trimis de 
urgenţă punctul de vedere al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 către Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, pentru ca Guvernul să poată  face 
reglementarea (pe perioada vacanţei parlamentare) prin emiterea unei 
ordonanţe de urgenţă. Această ordonanţă de urgenţă este necesară 
deoarece urmând calea unei iniţiative legislative care să intre în dezbateri 
după începerea sesiunii din septembrie 2013 ar duce la tergiversare a 
lucrurilor, existând posibilitatea ca Guvernul să emită o altă ordonanţă, 
sau  iniţiativa să fie prorogată pentru anul 2014. Se ştie faptul că singura 
problemă a fost de natură financiară, Legea nr.314/2004 fiind în 
continuare în vigoare.  

Acest lucru este susţinut de Preşedintele Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul Sefer Cristian-George, 
care solicită membrilor Comisiei înaintarea grabnică către Guvernul 
României şi  Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, punctul de vedere al Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în vederea emiterii unei ordonanţe 
de urgenţă.  

S-a supus la vot şi s-a votat în unanimitate. 
 
La punctul patru al ordinii de zi, domnul deputat Sefer 

Cristian-George, preşedintele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989, a supus atenţiei membrilor Comisiei parlamentare 
adresa nr. 5/17.06.2013, privind activitatea comisiilor în perioada 
vacanţei parlamentare din lunile iulie-august 2013. În urma discuţiilor 
purtate s-a propus ca în perioadele 1-4 iulie 2013 şi 26-29 august 2013 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să lucreze 
urmând ca propunerea să fie supusă aprobării Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 
 
Preşedintele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 propune amânarea punctelor 3 şi 5 de pe ordinea de zi, 
ca urmare a modificării programului de lucru al Camerei Deputaţilor şi a 
declarat închisă şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 


