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Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 19 februarie 2013, ora 1500. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Constituirea Subcomisiei de lucru a CPRD1989. 

2. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 9 membri 

nominalizaţi ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian - George, 

Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu Florian, Secretar senator Paşca Liviu 

- Titus, deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, senator Ioniţă Dan 

Aurel, deputat Mircovici Niculae, senator Popa Nicolae - Vlad. Absenţi au 

fost: deputat Roşca Mircea. 

La lucrările şedinţei a fost prezent domnul Socaciu Victor - Secretar de 

Stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 şi domnii Băcană Liviu şi Daniel Pavel. 

La primul punctul al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

deputat Sefer Cristian - George, a prezentat Subcomisia de lucru a CPRD89 

care va fi constituită din 5 membri permanenţi în următoare componenţă: 
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deputat Sefer Cristian - George, senator Coca Laurenţiu Florian, senator 

Paşca Liviu - Titus, deputat Firczak Gheorghe, deputat Mircovici Niculae.   

Structura de conducere a Subcomisiei este următoarea: 

Preşedinte: deputat Sefer Cristian - George. 

Vicepreşedinte: deputat Firczak Gheorghe 

Secretar: deputat Mircovici Niculae 

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian - 

George, a menţionat faptul că, oricare dintre membri CPRD1989, la 

solicitarea expresă a acestuia, poate participa la şedinţa subcomisiei, având 

aceleaşi atribuţii ca şi membri permanenţi ai subcomisiei. 

La punctul diverse al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

deputat Sefer Cristian - George, a dat cuvântul domnului Socaciu Victor - 

Secretar de Stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor 

din Decembrie 1989 pentru a prezenta punctul de vedere al SSPR şi al 

Guvernului în legătură cu declaraţiile Primului Ministru referitoare la 

reverificarea dosarelor revoluţionarilor. 

Domnul Socaciu Victor - Secretar de Stat al Secretariatului de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a precizat faptul 

că, alături de acesta se află doi dintre luptătorii remarcaţi în Revoluţia din 

decembrie 1989, respectiv, domnii Băcană Liviu şi Daniel Pavel. 

Acesta a menţionat faptul că, misiunea principală primită de la 

conducerea Guvernului, este aceea de a demara la reverificarea dosarelor în 

rândul revoluţionarilor, pentru a face dreptate atât Revoluţiei române cât şi 

revoluţionarilor din România. 

De asemenea, acesta a specificat faptul că, toţi revoluţionarii merituoşi 

au fost de acord ca această reverificare să se realizeze cu prioritate, chiar 

înainte de a se intra în plată. 
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Totodată, a precizat faptul că, echipa aflată în faţa membrilor Comisiei 

încearcă să realizeze mai mult de atât, în sensul că în paralel cu reverificarea 

dosarelor, să se poată intra în plată, mai ales în situaţiile în care dosarele au 

fost deja verificate, şi aici fiind situaţia în care în perioada 1990 - 1991 - 

1992 se află în jur de 2500 - 3000 revoluţionari care sunt adevăraţi, cu toate 

actele în ordine, autentici, cu dosare extrem de corecte şi ei au fost trecuţi 

prin toate filtrele care au fost înfăptuite de-a lungul anilor. 

Domnul Socaciu Victor - Secretar de Stat al Secretariatului de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a precizat faptul 

că, există problema anulării unor certificate care sunt pe de-o parte a celor 

care au fost dovediţi ca fiind colaboratori ai Securităţii, unii chiar au făcut 

poliţie politică în sensul cel mai adevărat al sintagmei, alţii au fost simpli 

lucrători şi s-au infiltrat în rândul revoluţionarilor iar din estimările făcute 

sunt un număr de 1000 persoane. 

De asemenea, acesta a specificat faptul că, la acea oră, conform datelor 

parvenite de la Ministerul Muncii, în plată la sfârşitul anului 2011 se aflau 

12141 luptători remarcaţi, dintre care un număr de 5700 erau pensionari, 

aceştia din urmă având şi coeficientul de 0,6%. la plata pensiei pentru limita 

de vârstă. În acest moment, luptătorii remarcaţi care nu au vârsta de 

pensionare nu beneficiază de nici un venit. 

Totodată, domnul Socaciu Victor - Secretar de Stat al Secretariatului de 

Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a precizat 

faptul că, intenţia este de a-i propune Primului Ministru ca în prima fază să 

fie în plată persoanele verificate de SSPR, începând din anul 1990 până la 

sfârşitul anului 1992, fiind vorba de un număr de 2500-3000 de 

revoluţionari, dar momentan se fac reverificari în acea listă nu pentru că nu 

ar fi vorba de revoluţionari merituoşi ci pentru că o parte din aceştia au 
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decedat, o parte au fost dovediţi colaboratori prin CNSAS, şi se va ajunge 

probabil la o cifră de 2000 persoane. 

Domnul Socaciu Victor - Secretar de Stat al Secretariatului de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a menţionat faptul 

că, duplicatele sunt un loc în care se pot elimina în jur de 1000 - 1500 

persoane dar momentan se fac verificări. 

De asemenea, acesta a precizat faptul că, există o OUG care a fost 

predată Direcţiei Juridice a Guvernului în vederea îmbunătăţirii formei, iar 

totodată există un dosar cu propunerile de anulare a zeci, sute şi chiar mii de 

certificate. 

Totodată, a specificat faptul că, există o comisie la nivelul SSPR în 

baza art.49 din HG 1412/2004 care va propune Comisiei Parlamentare a 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 anularea unor certificate, aducându-se 

şi probele materiale necesare unei astfel de decizii. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian - George, l-a 

asigurat pe domnul Socaciu Victor - Secretar de Stat al Secretariatului de 

Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 de întregul 

sprijin al membrilor CPRD1989 şi i-a urat succes în procesul de reverificare 

a dosarelor. 

Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele 

Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian George, a declarat închisă şedinţa 

Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

 

P R E Ş E D I N T E 
Deputat CRISTIAN - GEORGE  SEFER 


