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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 16.12.2013 

 
  

Comisia a lucrat în plen în ziua de luni, 16 decembrie 2013, ora 

1600. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

11..  DDiissccuuttaarreeaa  RRaappoorrttuulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  CCPPRRDD  11998899  ppee  sseemmeessttrruull  IIII  

aall  aannuulluuii  22001133  

22..  SSttaabbiilliirreeaa  ccaalleennddaarruulluuii  ddee  aaccttiivviittăăţţii  aall  CCPPRRDD  11998899  ddeeddiiccaatt  

ccoommeemmoorrăărriiii  RReevvoolluuţţiieeii  RRoommâânnee  ddiinn  DDeecceemmbbrriiee  11998899  

33..  DDiivveerrssee  

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 9 
membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator Paşca 
Liviu-Titus, senator Popa Nicolae-Vlad, deputat Firczak Gheorghe, 
deputat Mircovici Niculae. 

 
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. 
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 Domnul deputat Mircovici Nicolae propune membrilor comisiei 
începerea şedinţei cu un moment de reculegere  în memoria victimelor 
Revoluţiei române de la Timişoara din 16-17 decembrie 1989 şi din 
toată ţară, deoarece este ultima şedinţă pe acest an. 

 
 Primul punct al ordinii de zi, privind discutarea raportului de 
activitate pe perioada iunie - decembrie 2013, a fost prezentat membrilor 
comisiei spre analiză. 
 S-a supus la vot raportul de activitate pe perioada iunie - 
decembrie 2013. 
 S-a votat în unanimitate. 
 
 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, 
ridică şi problema soluţionării contestaţiilor îndreptate către alte 
persoane, cărora li s-a eliberat certificat conform Legii nr.341/2004, 
adică acei revoluţionari contestaţi la Comisia parlamentară, lucru de care 
CPRD 1989 nu s-a putut ocupa pe parcursul acestui an şi propune 
membrilor Comisiei ca începând cu prima lună a anului 2014 să se 
înceapă analizarea acestor contestaţii. Cere stafului tehnic ca pentru 
prima şedinţă din anul 2014 să solicite SSPR 1989 trimiterea primului 
lot de contestaţii, îndreptate împotriva persoanelor presupuse că au 
dobândit certificatele în mod fraudulos sau fără merite, pentru analizare 
în vederea soluţionării lor. 
 Domnul deputat Firczak Gheorghe propune ca în perioada 
vacanţei parlamentare, o zi pe săptămână să fie dedicată acestor 
contestaţii. 
 Domnul deputat Mircovici intervine cu precizarea că programul de 
lucru a fost deja stabilit pentru luna ianuarie 2014 şi acest lucru nu este 
posibil decât în ultima săptămână a lunii ianuarie, aşa cum a fost aprobat 
în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. Până atunci, SSPR 1989 are 
timp să trimită contestaţiile, iar staful tehnic să verifice dosarele şi să 
facă programările necesare. Patru zile din ultima săptămână a lunii 
ianuarie 2014 pot fi dedicate acestui lucru, având în vedere şi restricţiile 
bugetare referitoare la diminuarea  cheltuielilor de transport şi cazare pe 
care Parlamentul ar trebui să le suporte datorită deplasărilor 
săptămânale. 
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 Membri comisiei au aprobat propunerea domnului preşedinte Sefer 
cu completarea adusă de domnul deputat Mircovici. 
 
 S-a supus la vot. 
 S-a votat în unanimitate. 
  
 La punctul doi al ordinii de zi, domnul Preşedinte Sefer Cristian-
George îl roagă pe domnul deputat Mircovici să expună, din experienţa 
domniei sale, care au fost procedurile în anii anteriori, cu privire la 
activitatea de comemorare şi depunere de coroane din partea CPRD 
1989. 
 Domnul deputat Mircovici a făcut o prezentare a programului de 
comemorare pe zile şi obiective, în perioada 20-23 decembrie 2013, la 
Bucureşti şi propune înaintarea către Biroul Permanent a solicitării de 
reprezentare a Camerei Deputaţilor şi a CPRD la aceste comemorări. 

 În funcţie de stabilirea calendarului de activităţi al CPRD 1989 
dedicat comemorării Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
reprezentarea comisiei la Bucureşti va fi făcută de domnul Preşedinte 
Sefer Cristian-George, iar ceilalţi membri ai comisiei vor fi prezenţi în 
colegiile electorale de care aparţin. 

 Domnul Preşedinte Sefer Cristian-George este onorat de 
propunerea făcută, de a reprezenta CPRD 1989 la aceste evenimente şi 
îşi ia angajamentul în faţa membrilor comisiei că o va face la nivelul cel 
mai înalt. 
 Cu privire la acţiunile de comemorare a Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, domnul preşedinte Sefer consideră că  persoanele care 
deţin certificat de revoluţionar pe nedrept ar trebui să vină în aceste zile 
la cimitirele unde odihnesc adevăraţii revoluţionari, aceia care şi-au 
jertfit viaţa în decembrie 1989. 
 Domnul deputat Mircovici consideră că trebuie să avem participare 
la toate punctele de depunere a coroanelor, conform programului SSPR 
1989. 
 
 La punctul trei al ordinii de zi, capitolul diverse, domnul deputat 
Sefer Cristian-George, prezintă Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cererea de suspendare a judecăţii 
cauzei aflată pe rolul instanţei de judecată, până la finalizarea anchetei 
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declanşate de SSPR 1989, cu privire la eliberarea certificatului şi a 
adeverinţei pentru numitul Matei Florin-Gigel, de către SSPR 1989. 
 Domnul deputat Mircovici cât şi ceilalţi membrii ai comisiei îşi 
exprimă acordul cu privire la înaintarea acestei solicitări instanţei. 
  

Totodată Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 a solicitat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor aprobarea  
includerii în programul de lucru a Camerei Deputaţilor din data de 17 
decembrie 2013 a unui moment solemn dedicat comemorării a 24 de ani 
de la Revoluţia Română din decembrie 1989. 
 Se propune ca deschiderea momentului solemn să fie făcută de 
domnul deputat Mircovici, în calitate de revoluţionar al Timişoarei, 
urmând ca fiecărui grup parlamentar să-i fie alocate cinci minute pentru 
transmitere mesajelor. Domnul Preşedinte Sefer urmând să transmită şi 
mesajul CPRD. Propunerea este aprobată în unanimitate şi transmisă 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 
 

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul deputat Sefer Cristian-
George, declară şedinţa închisă. 

  
  
  
  

  P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 


