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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 31.03.2015 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 31.03.2015, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Acordarea avizului cu privire la PL-x nr. 282/2015 - Proiect de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004; 

2. Discutarea contestaţiilor amânate în şedinţa din data de 17.03.2015; 
3. Discutarea raportului subcomisiei din data de 31.03.2015; 
4. Rediscutarea contestaţiei domnului Milu Băjenaru Valentin. 
5. 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, Secretar senator Paşca 
Liviu-Titus, senator Popa Nicolae-Vlad, deputat Firczak Gheorghe, 
deputat Mircovici Niculae. Au lipsit: senator Ioniţă Dan-Aurel, deputat 
Gudu Vasile, deputat Manea Victor-Gheorghe.  

Din partea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989 a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de 
stat Adrian Sanda. 

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

citire proiectului ordinii de zi, pe care l-a supus-o la vot. 
S-a votat în unanimitate. 
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La punctul unu al ordinii de zi, discutarea PL-x 282/2015 - proiect 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 1/2015, transmis 
spre avizare de către CPRD 1989 în conformitate cu prevederile art. 95 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Domnul preşedinte Sefer Cristian George a precizat faptul că 
proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, cameră  
decizională fiind Camera Deputaţilor. Senatul a aprobat proiect de lege în 
data de 18.03.2015, iar Consiliul Legislativ a dat aviz favorabil. 

În deschiderea dezbaterilor domnul preşedinte a dat cuvântul  
reprezentantului Guvernului, domnul Adrian Sanda Secretar de Stat, 
pentru susţinerea proiectului de lege.  

Domnul Secretar de stat Adrian Sanda, face precizarea că O.G. nr. 
1/2015 nu aduce modificări de fond faţă de reglementările cuprinse în 
O.G.U. 95/2014 ci doar clarifică anumite aspecte bugetar - financiare. 
Mai precis stabileşte cuantumul indemnizaţiilor acordate urmaşilor de 
Eroi Martiri pe anul 2015 (2020 lei) şi indemnizaţia Luptătorilor cu rol 
determinant. Totodată prin O.G. 1/2015 se reglementează şi categoria 
răniţilor fără grad de invaliditate şi a reţinuţilor care au fost omişi în 
textul O.U.G. 95/2015.  Acesta a arătat că prin această ordonanţă de 
guvern se face o corecţie, sau mai exact clarifică plata acestor categorii, 
pentru a se evita eventuale neînţelegeri între casele de pensii şi 
beneficiarii Legii nr. 341/2004. 

În încheiere, domnul Secretar de Stat a propus avizarea pozitivă a 
acestui act normativ, în forma propusă Guvern. 

 
Domnul preşedinte Sefer Cristian-George a dat cuvâmtul 

membrilor comisiei la dezbateri generale. 
Domnul senator Popa Nicolae consideră că punctul de vedere al 

comisiei a fos formultat la dezbaterea şi acordarea avizului, cu ocazia 
procedurii legislative de la  Senat  şi a propus păstrarea aceluiaşi  punct 
de vedere, mai ales că ordonanţa vine cu completări şi lămuriri care 
făceau obiectul criticilor ordonanţei de urgenţă anterioare. 

Domnul preşedinte Sefer Cristian-George a constatat încheiate 
dezbaterile generale, a precizat că nu sunt depuse amendamente nici 
asupra proiectului de lege nici asupra textului O.G. 1/2015 şi a dat citire 
textului articolului unic al proiectului de lege: „Senatul adoptă proiectul 
de Lege nr. 1/2015, pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004, adoptată în temeiul art.1 pct.Ipoz.1 şi pct. X din Legea 
184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe fără 
amendamente”. 

Domnul preşedinte supune la vot acordarea avizului asupra PLx 
282/2015 Ordonanţa nr. 1/2015 - Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015, în forma adoptată de Senat.  



 3

Avizul favorabil a fost adoptat  cu cinci voturi pentru şi o abţinere.  
 
La punctul doi al ordinii de zi, domnul Secretar de Stat Adrian 

Sanda a solicitat amânareav discuţiilor pentru a putea formula un punct 
de vedere. 

Domnul preşedinte Sefer Cristian-George a supus la vot 
propunerea de amânare. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
La punctul trei al ordinii de zi, s-a propus amânarea discutării 

raportului subcomisiei pentru pentru următoarea şedinţă a CPRD 1989. 
 Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
La puncul patru al ordinii de zi, - discutarea contestaţiei domnului 

Milu Băjenaru Valentin, contestaţie  amânată în şedinţa precedentă. 
Domnul preşedinte Sefer Cristian-George a reamintit că pentru 

contestaţia domnului Milu Băjenaru Valentin iniţial s-a hotărât audierea 
contestatarului, ulterior având în vedere imposibilitatea de deplasare a 
contestatarului comisia a hotărât soluţionarea contestaţiei pe baza 
documentelor aflate la dosar..  

Staful tehnic a făcut rezumatul celor constate în urma verificării 
dosarului. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, la o verificare mai amănunţită 
a constatat existenţa unei acţiuni în instanţă şi propune amânarea discuţiei 
până la pronunţarea instanţei de judecată.  

Domnul preşedinte Sefer Cristian-George a supus la vot 
propunerea de amânare. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
Domnul deputat Mircovici Niculae, şi domnul senator Popa 

Nicolae Vlad  şi-au reiterat poziţia că nu Comisia poate fi chemată in 
instanţă ci instituţia ca atare, adică Camera Deputaţilor, care are statut  
juridic. Domnul deputat Mircovici Niculae propune să se revină cu o 
adresă la Consiliul Superior al Magistraturii, în care să se stipuleze 
statutul comisiilor parlamentare şi să se precizeze că acestea nu au  
personalitate juridică. De asemenea a arătat că o altă problemă importantă 
este aceea că nu este personal de specialitate, angajat în cadrul comisiilor, 
pentru a reprezenta Parlamentul României în instanţă. 

 
Domnul senator Popa Nicolae Vlad, consideră că Birourile 

Permanente trebuie sesizate de acestă situaţie cu privire la sentinţe 
judecătoreşti imperative, cu obligaţia de a face care este îndreptată către 
comisiile parlamentare, respectiv a preşedinţilor de comisii şi nu 
instituţiei ca atare. 
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 Ordinea de zi fiind epuizata, domnul Preşedinte Sefer Cristian - 

George  a declarat închise lucrările comisiei. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 


