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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 04.10.2016 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 04.10.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 
1. Raport asupra PL-x 52/2010 - Proiect de Lege 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.  Raport asupra PL-x 593/2010 - Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii 
indemnizaţiilor prevăzute de Legea 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. 
 

3. Raport asupra  PL-x 795/2010 - Propunere legislative pentru completarea 
Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care 
au contribuit la victoria Revoluţiei române din  decembrie 1989. 
 

4 Diverse 
 

La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 8 membri ai 
Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte senator 
Coca Laurenţiu-Florian, deputat Firczak Gheorghe, deputat Manea Victor-Gheorghe 
şi senator Popa Nicolae–Vlad. Au lipsit Secretar senator Paşca Liviu-Titus, deputat 
Gudu Vasile şi senator Ioniţă Dan-Aurel. 

 
Preşedintele comisiei, domnul 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  domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-

George a supus spre dezbatere şi aprobare raportul comun asupra Proiectului de 
Lege 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 – 
Plx 52/2010 
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a arătat faptul că 
propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 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, cu modificările şi  
completările ulterioare, în sensul prevederii posibilităţii acordării titlurilor prevăzute 
la  art.3 alin.(1) lit.a) şi b) pct.1 şi 2 atât postmortem, cât şi persoanelor care au fost 
rănite sau reţinute în timpul Revoluţiei române din decembrie 1989 şi nu au obţinut 
calităţile şi titlurile prevăzute de Legea nr.42/1990. De asemenea, acesta a arătat 
faptul că CPRD 1989 este comisie raportoare împreună cu Comisia Juridică şi 
faptul că proiectul a fost amendat iniţial de CPRD 1989, întocmindu-se raportul 
preliminar transmis Comisiei Juridice. Iniţial CPRD 1989 a amendat proiectul şi a 
fost de acord cu acordarea unui nou termen de depunere a solicitărilor de acordare a 
titlurilor de urmaş de erou martir, luptător rănit respectiv luptător reţinut.  
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a arătat faptul că în urma 
dezbaterilor din Comisia Juridică cu punctul de vedere al Secretariatului de Stat s-a 
stabilit acordarea unui nou termen de depunere a solicitărilor doar pentru categoria 
de erou martir. Astfel prin Raportul preliminar din 14.09.2016 Comisia Juridică, de 
Disciplină şi Imunităţi cu unanimitate de voturi a propus adoptarea proiectului de 
lege cu amendamentele admise şi cele respinse prezentate în anexă. 
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus adoptarea 
aceleiaşi soluţii cu cea a Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi. 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a adpotat 
raportul de admitere a  PL-x 52/2010 cu amendamentele admise şi respinse,  în 
forma admisă de Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi, cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

La punctul doi al ordinii de zi  domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-
George a supus spre dezbatere şi aprobare raportul comun asupra proiectului de 
lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2010 privind 
eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea 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 - PL-x 593/2010. 
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Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a arătat faptul că proiectul 
de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 53/2010, în sensul eşalonării plăţii indemnizaţiilor 
prevăzute de Legea 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 care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. De asemenea, acesta a arătat faptul că  CPRD 1989 este 
comisie raportoare împreună cu Comisia Juridică. Proiectul a fost amendat iniţial de 
CPRD 1989 întocmindu-se raportul preliminar transmis Comisiei Juridice. Iniţial 
CPRD 1989 a amendat proiectul şi a stabilit o eşalonare diferită faţă de cea din 
Ordonanţa 53/2010 în sensul eşalonării pe o perioadă de 5 ani faţă de 3 cum prevede 
ordonanţa. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George având în vedere faptul că 
amendamentele adoptate iniţial de CPRD nu se mai susţin, plăţile fiind deja făcute, 
a propus adoptarea de către CPRD 1989 a aceleiaşi soluţii ca cea a Comisiei 
Juridice în sensul aprobării raportului de admitere, în forma adoptată de Senat. 
 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a adoptat 
raportul de admitere a  PL-x 593/2010,  în forma admisă de Comisia Juridică, de 
Disciplină şi Imunităţi, cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul trei al ordinii de zi  domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-
George a supus spre dezbatere şi aprobare raportul comun asupra propunerii 
legislative pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din  
decembrie 1989 - PL-x 795/2010. 
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a arătat faptul că prin 
raportul preliminar din 14.09.2016 Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi a 
propus raport de respingere a proiectului de lege deoarece are acelaşi obiect de 
reglementare ca şi PL-x 52/2010 dezbătut la punctul 1 al ordinii de zi. 
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus adoptarea 
aceleiaşi soluţii respectiv de adoptare a raportului de respingere a PL-x 795/2010. 

 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a adoptat 

raportul de respingere a  PL-x 795/2010,  în forma admisă de Comisia Juridică, 
de Disciplină şi Imunităţi, cu unanimitate de voturi. 

 
Nefiind propuneri pentru punctul patru al ordinii de zi - diverse domnul 

Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate subiectele de pe 
ordinea de zi a şedinţei din data de 04.10.2016, a declarat închise lucrările şedinţei. 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


