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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 11.02.2014 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 11.02.2014, ora 1500. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea Raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 11.02.2014; 
2. Diverse. 
 

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, deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu 
Vasile, senator Popa Nicolae - Vlad, deputat Manea Victor Gheorghe. Absenţi au 
fost: Secretar senator Paşca Liviu-Titus, deputat Mircovici Niculae şi senator 
Stoica Ştefan (decedat).  

Din partea Secretariatului de Stat pentru problemele 
revoluţionarilor din decembrie 1989 a participat în calitate de invitat 
doamna Denisa Tănase, Secretar General al Secretariatului de Stat pentru 
problemele revoluţionarilor din decembrie 1989. 

 
Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian - George, a 

declarat deschise lucrările comisiei şi a prezentat proiectul ordinii de zi, pe care 
l-a supus la vot.  

 S-a votat în unanimitate. 
 
La primul punct al ordinii de zi, după prezentarea Raportului  

Subcomisiei de lucru a C.P.R.D.1989 din data de 11 februarie 2014, din totalul 
de 10 dosare verificate de către Subcomisia de lucru a CPRD 1989, în cadrul 
şedinţei din data de 11 februarie 2014, la care au participat domnul deputat 
Cristian-George Sefer, deputat Gheorghe Firczak, deputat Victor-Gheorghe 
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Manea, Senator Nicolae-Vlad Popa, membri subcomisiei au propus 
următoarele: 
 

A. Pentru un număr de 7 contestaţii pentru nepreschimbarea certificatului s-
a propus respingerea acestora, neavizarea pentru calitatea de „REMARCAT” şi 
acordarea titlului onorific de „PARTICIPANT” în conformitate cu dispoziţiile 
legale. 
 Aceştia sunt: 

1. LUŢU MONICA-VERONICA – Dosar 19881 (dl. deputat Manea Victor-
Gheorghe a propus neavizarea inclusiv pentru calitatea de 
„Participant”) 

2. LUŢU DANA-MAGDALENA – Dosar 19888 (dl. deputat Manea Victor-
Gheorghe a propus neavizarea inclusiv pentru calitatea de 
„Participant”) 

3. ANCU IULIAN – Dosar 20120 
4. BLAGA PETRE – Dosar 21124 
5. ALEXE FLOREA – Dosar 20755 
6. CONU CONSTANTIN – Dosar 20132 
7. IONIŢOIU ŞTEFAN-ADRIAN – Dosar 17369 
 

B. Pentru un număr de 2 contestaţii se propune audierea atât a 
contestatarului cât şi a persoanei contestate: 

1. STOICA CONSTANTIN – Dosar 17900 – contestat de STAMATE 
GHEORGHE 

2. DUCA IOSIF – Dosar 10153 – contestat de VLAD ELENA-VELICA 
 

C. Pentru o contestaţie, se propune respingerea acesteia şi menţinerea 
avizului pentru calitatea de „Remarcat”: 

1. POPA DORIN – Dosar 15072 
 
La punctul doi al ordinii de zi - diverse, domnul preşedinte, 

deputat Sefer Cristian - George a solicitat doamnei Denisa Tănase să facă 
referire la activitatea  Secretariatului de Stat şi anume la continuarea acţiunilor 
în instanţă cu privire la anularea certificatelor şi în ce stadiu se află. 

 
Doamna Denisa Tănase a menţionat faptul că din păcate acestea continuă, 

deşi a atras atenţia celor din SSPR asupra faptului că nu aceasta este soluţia. 
 
Domnul deputat Manea Victor-Gheorghe, a ţinut să facă 

precizarea asupra faptului că anul acesta se împlinesc 25 de ani de la Revoluţia 
din decembrie 1989. Pentru întâmpinarea acestui eveniment este necesară 
implementarea unei  activităţi susţinute din partea ambelor instituţii, îndeosebi 
a SSPR, pentru reintroducerea în plată a indemnizaţiilor pentru revoluţionari. 
 Nu poate fi sărbătorit un astfel de eveniment fără punerea în drepturi a 
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acelora care au luptat efectiv, care au fost răniţi sau reţinuţi în Revoluţia din 
decembrie 1989.  

Domnia sa a menţionat faptul că dacă  după 25 de ani nu s-au putut găsi 
terorişti, măcar adevăraţii revoluţionari să poată fi găsiţi, prin mijloacele pe care 
le mai avem şi solicită doamnei Denisa Tănase un punct de vedere cu privire 
posibilităţile soluţionării problemelor cu privire la repunerea în drepturi a 
revoluţionarilor, astfel încât cei 25 de ani să poată fi sărbătoriţi cum se cuvine. 

 
Doamna Denisa Tănase a sugerat că este posibil ca revoluţionarii să 

poată fi  repuşi în drepturi.  Totodată a făcut menţiunea că este de puţin timp 
angajata SSPR şi roagă membri CPRD să definească colaborarea cu SSPR. 

 
Domnul senator Coca Laurenţiu-Florin a menţionat faptul domnul 

Secretar de Stat Victor Socaciu, a fost membru al CPRD 1989 în legislatura  
trecută şi în general au o comunicare bună, dar nu despre asta este vorba. Este 
vorba despre acea curăţenie, acele soluţii despre care s-a tot vorbit, despre 
implementarea unor programe de colaborare, despre soluţii concrete de 
colaborare. 

Dat fiind faptul că revoluţionarii s-au tot contestat de-a lungul timpului, 
asociaţii de revoluţionari sunt în conflicte deschise, CPRD 1989 a  făcut cam tot 
ce s-a impus şi anume: s-a  constituit o subcomisie, s-au verificat mii de dosare, 
s-au retras titlurile unor persoane contestate, dar trebuie să facem efectiv ceva. 

  
Domnul senator Coca Laurenţiu a făcut menţiunea că avem  norocul 

de a avea preşedinte un revoluţionar, îl avem pe domnul deputat Mircovici care 
este revoluţionar cu acte în regulă şi care vine din Timişoara şi nu contează cine 
vine cu soluţiile, important este în acest moment, ca ele să fie viabile, să poată fi 
implementate. 

 
Domnul senator  Coca Laurenţiu a făcut precizarea că CPRD-89 are 

drept de control asupra SSPR şi doreşte să afle dacă  mai sunt şi alte acţiuni în 
anulare, înafara celor cinci mii şi dacă sunt rezultate concrete ale acestor 
acţiuni. 

Secretarul General al SSPR, doamna Denisa Tănase, a 
menţionat că a solicitat domnului Secretar de Stat Victor Socaciu o astfel de 
situaţie, mai ales că aceasta a fost cerută şi de Curtea de Conturi, dar din ceea ce 
ştie nu este nici un rezultat concret al acestor acţiuni în anulare, făcând 
precizarea unei comunicări defectuase între departamentele  SSPR, drept 
pentru care nu poate da mai multe detalii. 

Domnul deputat Manea Victor-Gheorghe, ca şi ceilalţi membri ai CPRD 19 
89 au făcut constatarea unei grave probleme de comunicare la nivelul SSPR şi 
lipsa Secretarului de Stat este de asemenea o mare problemă, deoarece se 
doreşte ca  răspunsurile  să fie  date de către Secretarul de Stat al SSPR, domnul 
Victor Socaciu. 
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Drept pentru care mesajul membrilor CPRD către domnul Victor Socaciu,  

a fost acela de a participa la şedinţele CPRD, de a se face toate eforturile pentru 
ca în acest semestru (până la vacanţa parlamentară) să fie soluţionate 
problemele revoluţionarilor şi să se intensifice colaborarea la toate nivelurile 
pentru găsirea soluţiilor şi mijloacelor de rezolvare. 

 
Domnul Sefer Cristian George, preşedintele Comisiei, mulţumeşte 

doamnei Denisa Tănase pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 


