
 1

 
 
 
 
 

 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 22.10.2013 

 
 
  

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 22 octombrie 2013, ora 1500. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea situaţiei dosarelor trimise în instanţă de SSPR 1989, pentru 
retragerea certificatelor preschimbate acordate unor categorii de 
revoluţionari conform Legii nr. 341/2004 (invitat reprezentant SSPR) 

2. Discutarea listelor întocmite de SSPR 1989 cu revoluţionarii propuşi la 
Administraţia prezidenţială pentru conferirea titlurilor prevăzute de Legea 
nr.341/2004; 

3. Informare privind stadiului proiectelor de lege care se află pentru aviz la 
Comisia Juridică de Drepturi şi Imunităţi (PL-x nr.52/2010, Pl-x 
nr.795/2010, Pl-x nr.593/2010); 

4. Discutarea Raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 25.09.2013 
(Audieri); 

5. Discutarea Raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 22.10.2013; 
6. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 9 membri ai 
Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian - George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu Florian, Secretar senator Paşca Liviu - Titus, deputat 
Firczak Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, deputat Gudu Vasile, senator 
Ioniţă Dan Aurel, senator Popa Nicolae - Vlad  Absenţi au fost: deputat Roşca 
Mircea. 

Din partea SSPR participă domnul Daniel Pavel director în cadrul 
Secretariatului de Stat. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian - George, a  prezentat 
proiectul ordinii de zi, pe care l-a supus la vot.  

S-a votat în unanimitate. 
 
Domnul deputat Mircovici Nicolae a luat cuvântul pe procedură, precizând 

faptul că la lucrările comisiei trebuie să participe membri guvernului. Prezenţa 
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domnului Victor Socaciu  fiind obligatorie atunci când este invitat să participe la 
şedinţele Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, mai ales 
atunci când pe ordinea de zi sunt probleme extrem de importante. Astfel domnul 
deputat Mircovici a solicitat ca pe viitor reprezentarea SSPR să se facă de 
domnul Secretar de stat, aspect susţinut şi de domnul preşedinte Sefer Cristian - 
George. 

 
La primul punct al ordinii de zi, s-a dat cuvântul reprezentantului 

Secretariatului de Stat pentru problemele revoluţionarilor, domnul Daniel Pavel, 
care a motivat absenţa domnului Victor Socaciu datorată unor întâlniri 
programate anterior primirii invitaţiei de participare la lucrările comisiei, 
întâlniri cu factori de răspundere care au ca scop soluţionarea cât mai grabnică a 
problemelor revoluţionarilor.  

În legătură cu stadiul actual al dosarelor aflate pe rolul  instanţelor, domnul 
Daniel Pavel menţionează că sunt 92 de dosare, cu un număr variabil de 
persoane (de la 20 până la 80), pe rolul instanţelor în diferite faze. Pentru şapte 
dosare aflate la primul termen, instanţa a anulat  cererea pe  motive tehnice, în 
două a dat alt termen, cu posibilitatea de reexaminare pentru faptul că 
Secretariatul de Stat nu a putut pune la dosar copiile certificatelor. Altfel spus, 
nu s-a îndeplinit procedura de depunere a tuturor documentelor solicitate, 
conform  noului cod de procedură. 

 
Cu privire la cele spuse de reprezentantul SSPR, DOMNUL Daniel Pavel, 

domnul deputat Mircovici exprimă următoarele puncte de vedere: 
 
- în primul rând consideră că este foarte bine că domnul Socaciu se 
întâlneşte cu factori de răspundere guvernamentali, pentru a fi sprijinit în 
rezolvarea acestor probleme complexe, care s-au produs datorită unor 
neajunsuri petrecute de-a lungul anilor în ceea ce priveşte activitatea 
Secretariatului de Stat pentru problemele revoluţionarilor. 
 
- în al doilea rând, din discuţiile avute de dânsul şi alţi membrii ai comisiei 
cu factori de decizie guvernamentali pe tema revoluţionarilor, a rezultat 
faptul că aceste acţiuni în instanţă (ale SSPR-ului), vor da putere de 
autoritate de lucru judecat existând posibilitatea ca unii să rămână cu 
certificat de revoluţionar în toate drepturile, cu totul nemeritat. Astfel s-a 
desprins concluzia că acţiunile în instanţă ale Secretariatului de Stat să fie 
înlocuite cu o altă cale administrativă foarte corectă şi anume pe baza art. 
49, a elementelor de noutate care au apărut după 1997 până în 2002.  
Exemplu pentru aceste elemente de noutate fiind: problema duplicatelor; 
unele din ele fiind justificate, altele  pe baza a ceva care nu există, sau alte 
situaţii rezultate din cercetarea dosarelor şi a modului în care s-a desfăşurat 
activitate domnului S.S. George Costin, perioadă în care se prezumă că s-
au întâmplat nişte ilegalităţi, astfel încât s-a mărit numărul de revoluţionari.  
Toate aceste probleme sunt elemente de noutate şi  puteau fi rezolvate 
administrativ, prin trimitere de către Secretariatul de Stat  a unei cereri de 
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retragere a avizului de către Comisia Parlamentară, care exercită controlul 
parlamentar al acestei activităţi şi s-ar fi rezolvat  mult mai simplu, cu 
celeritate prolema acestor revoluţionari şi ar fi dat posibilitatea Guvernului 
României să repună în drepturi acele persoane care ar fi meritat cu adevărat 
recunoştinţa pentru care s-a dat L42, respectiv L341. 
 
- în al treilea rând, a subliniat faptul că acţiunea în instanţă este percepută 
de mulţi revoluţionari ca fiind o măsură nefericită a guvernelor, (indiferent 
care au fost şi cum s-au numit) care nu folosesc decât un anume tertip de 
amânare continuă privind  acordarea drepturilor prevăzute în L341, până la 
clarificare. Dacă în loc de clarificarea neconcordanţelor (indiferent de 
natura lor), pe cale administrativă şi care ar putea dura două sau trei luni,  o 
împingem pe câţiva ani în instanţă, nu rezolvă problemele, ci dimpotrivă. 
 
Domnul deputat Mircovici consideră că menţinerea unei  legi a 

recunoştinţei pe care să o golim de efect, sau să îi dăm numai un efect parţial, nu 
ne onorează. Nici pe cei care guvernează, nici pe parlamentari. 

 
Domnul deputat Mircovici argumentează cu un exemplu concludent faptul 

că nu pot fi date merite mai mari celor care au fost reţinuţi (mulţi dintre ei din 
pură întâmplare), decât acelora care au ieşit cu pieptul înaintea  gloanţelor şi a 
autorităţilor de atunci pentru a cere să fie eliberaţi din închisoare reţinuţii şi 
pentru aşi câştiga libertatea pe care ne-o doream cu toţii. Acelaşi lucru s-a 
întâmplat şi cu răniţii; unii au fost răniţi în mijlocul acţiunii şi s-au expus morţii, 
iar alţii au fost răniţi, pentru că cel puţin într-un anumit moment au fost de 
partea cealaltă a baricadei, sau întâmplător într-un anumit loc. Domnul deputat 
consideră că în justiţie trebuie să meargă numai acele cazuri care nu pot fi 
rezolvate în baza art. 49, elementele de noutate.  

În justiţie să meargă numai acele cazuri care au o imposibilitate de a merge 
pe art. 49, sau trebuie să meargă în penal pentru merite şi foloase  nemeritate, 
pentru cheltuielile pe care statul le-a suportat, iar pe de altă parte pentru 
deserviciul moral pe care l-au adus celorlalţi revoluţionari. 

 
 
Reprezentantul Secretariatului de Stat pentru problemele revoluţionarilor, 

face precizarea că acţiunile în instanţă nu pot avea autoritate  de lucru judecat, 
deoarece nu se judecă pe fond, iar aceste cereri de trimitere în judecată pot fi 
retrase în orice moment.  

Totodată face menţiunea că nu au putut transmite instanţelor copii ale 
certificatelor şi nici matca acestora deoarece acestea sunt sigilate de către 
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), iar aceştia nu au răspuns încă solicitării 
Secretariatului de Stat de a purcede la desigilarea lor. 

Discuţiile au continuat în vederea stabilirii a ceea ce înseamnă element de 
noutate şi anume art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 1.412 din 2 septembrie 
2004, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 341/2004 
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Domnul Daniel Pavel precizează faptul că Secretariatul de Stat, a luat 
hotărârea să nu anuleze certificate în baza art. 49, ridicându-se unele aspecte de 
constituţionalitate, respectiv faptul că nu mai poate fi considerat element de 
noutate în anul 2013 existenţa unor duplicate.  

 
În contraargument domnul deputat Mircovici aduce în discuţie situaţia 

celor de 6000 de beneficiari ai dreptului de deportaţi şi deţinuţi politici. Această 
situaţie (aparent perfect legală) a fost creată de un grefier de la Tribunalul 
Militar, care ulterior a fost condamnat, iar actele respective au fost anulate. S-a 
dovedit faptul că aceşti oameni nu au avut nici o legătură cu calitatea de deţinut 
politic, sau deportat. 

 
Domnia sa afirmă că  astfel de situaţii, de abuzuri şi fapte infracţionale a 

unor persoane fizice, uneori cu funcţii de răspundere, au fost constatate şi de 
Comisia Parlamentară a revoluţionarilor în urma verificărilor făcute, fiind 
sesizat  Parchetul şi dă exemple concrete cu privire la astfel de practici: 
inlegalităţile făcute la Asociaţia Metrou; modul în care s-a acordat calitatea de 
revoluţionar unor structuri organizate, aeroporturi, aerocluburi, în care apărea 
personal începând de la directorul aeroportului şi până la femeia de serviciu; 
oraşe mici cu un număr foarte mare de revoluţionari şi oraşe mari ca de exemplu 
Timişoara să aibă numai 500 de revoluţionari remarcaţi. Se dă exemplu 
municipiul Constanţa, unde până în 22 decembrie (înainte de fuga dictatorului) 
nu s-a întâmplat absolut nimic, dar figurează cu un număr extrem de mare de 
revoluţionari;  

Afirmă faptul că numărul mare de duplicate, chiar câteva mii, sunt 
considerate elementele de noutate. Dacă ar fi fost cazuri izolate, se putea 
înţelege că s-au strecurat mici erori, dar nu şi când este vorba de sute, poate 
chiar mii. O altă situaţie este cea a bonuleţelor, care poate atunci nu însemnau 
nimic, dar când au fost însumate, numărul acestora este în mod cert un element 
de noutate.  
 Domnul deputat Mircovici, concluzionează şi consideră că art. 49 din HG 
este perfect constituţional, iar aspectele de neconstituţionalitate ridicate de 
reprezentantul SSPR sunt netemeinice considerând chiar că ar fi posibil ca 
acestea să  vină de la oameni care au interes să nu fie pus în aplicare art.49. 
 

 La punctul doi al ordinii de zi,  cu privire la discutarea listelor întocmite 
de SSPR 1989 cu revoluţionarii propuşi la Administraţia prezidenţială pentru 
conferirea titlurilor prevăzute de Legea nr.341/2004, domnul Preşedinte Sefer 
Cristian-George, solicită domnului Daniel Pavel, să precizeze care este poziţia 
SSPR 1989 cu privire la solicitarea comisiei făcută în şedinţa anterioară prin 
care s-a cerut ca lista cu propuneri să fie completată cu toate categoriile de 
luptători inclusiv cei remarcaţi prin fapte deosebite. 

 
Domnul Daniel Pavel precizează faptul că iniţial Secretariatul de Stat, a 

avut în vedere trimiterea acestor liste numai pentru Luptătorii Răniţi şi reţinuţi, 
adică a celor care erau în plată, dar la solicitarea CPRD au luat hotărârea de a 
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extinde completarea acestei liste şi cu Luptători Remarcaţi.  Arată faptul că 
această operaţiune solicită timp şi încă nu s-a reuşit întocmirea listei cu toate 
categoriile le luptători. 
 Domnul deputat Mircovici îşi exprimă punctul de vedere pe care l-a avut 
şi în şedinţa din data de 18. septembrie 2019 şi anume faptul că recunoştinţa 
trebuie să fie pentru toţi cei care o merită - ”nu se poate ca recunoştinţa să fie 
dată pe felii” şi ea nu poate fi condiţionată de faptul că eşti sau nu în plată la 
momentul acesta. A subliniat faptul că mare parte din Luptătorii Remarcaţi sunt 
în plată, adică pensionarii cu cei 0,6% şi propune amânarea discutării acestor 
liste, până ce ele vor fi completate de către Secretariatul de Stat şi cu  Luptătorii 
Remarcaţi prin Fapte Deosebite. 
 S-a supus la vot amânarea avizării listelor până în momentul 
completării şi cu luptătorii remarcaţii prin fapte deosebite  
 S-a votat în unanimitate 
 

 La punctul trei al ordinii de zi, s-a luat act de  informarea privind 
stadiului proiectelor de lege care se află pentru aviz la Comisia Juridică de 
Drepturi şi Imunităţi (PL-x nr.52/2010, Pl-x nr.795/2010, Pl-x nr.593/2010); 

 
 La punctul patru pe ordinea de zi, s-a supus la vot Raportul Subcomisiei 
CPRD 1989 din data de 25.09.2013 (Audieri), cu următoarele propuneri: 

-  PIŢIGOI MARIAN (dosar nr.4344)-PARTICIPANT; 
-  DOBRE CRISTEA (dosar nr. 12995)-NEAVIZAT; 
-  RĂDULESCU STELIAN (dosar nr.20542)-NEAVIZAT; 
-  BUDULAN SILVIU (dosar nr.9242), se va lua o decizie finală după 

primirea unui punct de vedere din partea SSPR 1989, urmare adresei înaintată de 
CPRD 1989. 

S-a votat în unanimitate 
 
 La punctul cinci al ordinii de zi, s-a supus la vot Raportul Subcomisiei 

CPRD 1989 din data de 22.10.2013, cu următoarele propuneri: 
A. Pentru un număr de 1 dosar se propune avizarea favorabilă în vederea 

preschimbării: 
1. POP MARIA – Dosar 11447 – REŢINUT  

B. Pentru un număr de 1 dosar se propune neavizarea favorabilă pentru 
calitatea de „REMARCAT” şi acordarea titlului onorific de „PARTICIPANT”: 

1. GRIGORE ŞTEFAN – Dosar 20143 
C. Pentru un număr de 8 dosare se propune audierea contestatarilor: 

1. BOBOLEA LIVIU – Dosar 6471 
2. ŢONESCU MARIN – Dosar 15952 
3. ZAMFIR VICTOR – Dosar 20092 
4. MUREŞANU PAUL – Dosar 14687 (Dl. Deputat Firczak a 

votat favorabil pentru calitatea de „Rănit”) 
5. GRĂDEANU ELENA – Dosar 11178 (Dl. Deputat Firczak a 

votat favorabil pentru calitatea de „Remarcat”) 
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6. DUMITRU FLORIN-VICTOR – Dosar 11133 (Dl. Deputat 
Firczak a votat favorabil pentru calitatea de „Remarcat”) 

7. TUDORAN NICOLAE – Dosar 13920Bis (Dl. Deputat Firczak 
a votat favorabil pentru calitatea de „Remarcat”) 

8. POPESCU VASILE – Dosar 2467Bis (Dl. Deputat Firczak a 
votat favorabil pentru calitatea de „Remarcat”) 

D. Pentru un număr de 4 dosare se propune neavizarea acestora: 
1. IORDĂNESCU OCTAVIAN – Dosar 11524 (Dl. Deputat 

Firczak a votat favorabil pentru calitatea de „Remarcat”) 
2. ZDRĂILĂ DAN-TEODOR – Dosar 10976 (Dl. Deputat 

Firczak a votat favorabil pentru certificat de „Participant”) 
3. COTRUŢĂ VASILE – Dosar 12295 (Dl. Deputat Firczak a 

votat favorabil pentru calitatea de „Remarcat”) 
4. IONESCU CONSTANTIN-BOGDAN – Dosar 1958 (Dl. 

Deputat Firczak a votat favorabil pentru certificat de 
„Participant”) 

E. Pentru un număr de 2 dosare se propune amânarea deciziei până la 
primirea unui punct de vedere din partea S.S.P.R. 1989, cu privire la avizul 
acordat şi alte explicaţii legate de elementele din dosar: 

1. BÎRSAN VALERIAN – Dosar 16480 (Dl. Deputat Firczak a 
votat favorabil pentru calitatea de „Remarcat”) 

2. VĂCARU CĂTĂLIN – Dosar 8616Bis (Dl. Deputat Firczak a 
votat pentru audierea contestatarului) 

 
S-a votat cu majoritate de voturi 

 
Ordinea de zi fiind epuizata domnul preşedinte Sefer Cristian-

George  declară şedinţa închisă. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 
 

 
 
 
 

 


