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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 11.12.2015 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 11.12.2015 ora 1000. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Avizarea PLX 876/2015 (L 661/2015) - proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2016 

2. Diverse 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 5 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, 
şi senator Popa Nicolae-Vlad. Au lipsit senator Paşca Liviu-Titus, senator Ioniţă 
Dan-Aurel, deputat Manea Victor-Gheorghe şi deputat Mircovici Niculae. 

Din partea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 a 
participat domnul ministru Adrian Sanda, iar din partea Ministerului Finanţelor 
Publice participă doamnă Avramescu Irina.  

 
 
Preşedintele comisiei, domnul preşedinte  deputat Sefer Cristian-George, a  

dat citire proiectului ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 
 
S-a votat în unanimitate. 
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La punctul unu al ordinii de zi, s-a supus dezbaterii avizul asupra PLX 

876/2015 (L 661/2015) - proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016. 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a precizat faptul că în 

conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, a fost sesizată, la data de 09 decembrie 2015, spre avizare, cu 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, transmis cu adresa nr. Plx 
572/2014 respectiv L 661/2015. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
respectiv art. 58 din Regulamentul Senatului, Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a dezbătut proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 în şedinţa din data de 11 decembrie 2015. 

Domnul secretar de stat Adrian Sanda reprezentantul Secretariatului de stat 
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat 
în România în perioada 1945-1989 a făcut o prezentare a anexei 3/39 privind 
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva 
Regimului Comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, a preciat că la nivelul 
CPRD 1989 a fos înregistrat un amentament, amendament pe care l-a supus 
dezbaterii şi votului membrilor comisiei. 

În urma dezbaterilor s-a propus modificarea amendamentului în sensul 
transformări acestuia în două amendamente distincte. 

 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, a supus votului 
amendamentele în forma rezultată în urma dezbaterilor.  

Amendamentele au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, a supus votului 

avizarea propunerii Legii bugetului de stat pe anul 2016 şi a Anexei 3/39 
privind Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
împotriva Regimului Comunist instaurat în România in perioada 1945-1989, 
cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

Avizarea proiectului de lege a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
  
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 

subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 11.12.2015 a declarat închise 
lucrările şedinţei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


