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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 18.02.2014 

 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 18.02.2014, ora 1500. 

 

Ordinea de zi a şedinţei din data de 18.02.2014 a fost următoarea: 
 

1.  Acordarea avizului cu privire la iniţiativa legislativă L53/2014, 
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din 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. 
2. Soluţionarea adresei SSPR cu privire la revenirea asupra retragerii 
avizului acordat unei persoane, aviz retras în mod eronat la solicitarea 
SSPR. 
3. Soluţionarea contestaţiilor înregistrate la CPRD privind 
preschimbare/nepreschimbarea titlurilor conferite de Legea nr. 341/2004. 
4.  Analizarea răspunsului SSPR cu privire la solicitarea CPRD 
referitoare la cazul domnului Neagoe Constantin (15.12.1949). 
5. Diverse 
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 La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 8 
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, deputat Mircovici Niculae.  

 
Din partea Secretariatului de Stat pentru problemele revoluţionarilor 

din decembrie 1989 a participat în calitate de invitat domnul Secretar de 
Stat Victor Socaciu. 

 
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, cu privire la acordarea avizului 

pentru adoptarea iniţiativei L53/2014, privind modificarea alin.(2) al art.4 
lin Legea 341/2004, domnul deputat Sefer Cristian-George, preşedintele 
comisiei, prezintă modificările aduse prin iniţiativa legislativă, în sensul în 
care se aduce o modificare tehnică prin înlocuirii sintagmei ”salariu mediu 
brut pe economie”, cu sintagma „câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”. Domnul preşedinte 
consideră iniţiativa binevenită şi propune acordarea avizului cu observaţiile 
prevăzute în avizul Consiliului Legislativ. 

 
Domnul deputat Mircovici Niculae, (în calitate de iniţiator) a 

făcut precizarea că este vorba despre o adaptare a textului Legii la o 
realitate a termenilor folosiţi în momentul de faţă şi propune avizarea 
favorabilă a iniţiativei în forma prezentată, cu modificările propuse de 
Consiliul Legislativ. 

 
Domnul senator Popa Nicolae, arată faptul că deşi prin 

modificarea legislativă se vor înregistra unele influenţe financiare, 
modificarea este necesară deoarece în momentul de faţă nu se mai 
utilizează sintagma  „salariu mediu brut pe economie”. 

 
 S-a supus la vot. 
 S-a votat în unanimitate avizarea propunerii legislative cu 
observaţiile prevăzute în avizul Consiliului Legislativ. 
 
 
 



 3

 La punctul doi al ordinii de zi, a fost pusă în discuţie adresa 
SSPR  nr. 18/638/06.02.2014, prin care se cerea revocarea avizului de 
retragere a calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite acordat 
domnului Dascălu Vasile.  
 
 În urma verificării adresei sus menţionate,  înregistrată la CPRD 1989 
cu nr.42/89/10.02.2014 s-a propus îndreptarea erorii materiale, cu privire 
la coincidenţa de nume a domnului Dascălu Vasile, fiul lui Vasile şi Floarea, 
născut la 19.09.1947 în Căciuleşti, comuna Girov, judeţul Neamţ, pentru 
revocarea avizului de retragere a calităţii de Luptător Remarcat (LRM-D 
00228), cu un altul cu date de identificare diferite. 
 Documentele prezentate de domnul Dascălu Vasile fac dovada 
incontestabilă de necolaborare cu securitatea.  
 
 S-a supus la vot retragerea avizului de revocare a calităţii de L.R. 
pentru domnul Dascălu Vasile. 
 S-a votat în unanimitate de voturi. 
 
 La punctul trei al ordinii de zi, referitor la  soluţionarea 
contestaţiilor înregistrate la CPRD 1989 cu privire la 
preschimbarea/nepreschimbarea titlurilor conferite de Legea nr. 341/2004, 
membri comisiei au pus în discuţie raportul subcomisiei de lucru al 
CPRD89, din data de 18.02.2014, la care au participat deputat Cristian-
George Sefer, deputat Gheorghe Firczak, deputat Victor-Gheorghe Manea. 
 Membrii subcomisiei propun următoarele: 
 

A. Pentru 2 contestaţii privind nepreschimbarea certificatului se 
propune admiterea acestora respectiv avizarea persoanelor pentru 
calitatea de „Remarcat”, după cum urmează: 

 
1. Mîndru Maricel - dosar 21175 
2. Bîrsan Valerian - dosar 16480 
S-a votat în unanimitate propunerea subcomisiei 

 
B. Pentru o contestaţie privind preschimbarea certificatului se 

propune respingerea acesteia şi menţinerea avizului pentru 
calitatea de „Remarcat” pentru domnul Budulan Silviu: 

 
1. Budulan Silviu - dosar 9242 - contestat de Balint Petrică-

Dorin 
 Propunerea subcomisiei a fost votată cu cinci voturi pentru, o 
abţinere (domnul deputat Mircovici Nicolae) şi un vot împotrivă (domnul 
senator Coca Laurenţiu-Florian) 
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 La punctul patru al ordinii de zi şi anume analizarea 
răspunsului SSPR cu privire la cazul domnului Neagoe Constantin, în urma 
adresei CPRD89 cu nr.100/12.01.2014, prin care se solicita SSPR89 un 
punct de vedere şi date care să ajute la soluţionarea contestaţiei domnului 
Neagoe Constantin, având în vedere faptul că SSPR nu a depus 
documentele şi precizările solicitate, plenul comisiei solicită domnului 
secretar de stat Victor Socaciu, prezent la şedinţă, conformarea SSPR la 
solicitările CPRD până la următoarea şedinţă. 

 
  
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 


