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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 03.12.2014 

 
 Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri 03.12.2014, ora 
1600. 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
 
1. Analiza sentinţei civile nr.87/F/2012 a Curţii de Apel Brasov, cu privire 

la Pointon Olga; 

2. Reluarea discuţiilor cu privire la sentinţa civila nr.334/2014 a Curţii de 

Apel Craiova; Prezentarea punctului de vedere al Secretariatului de stat 

pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 

comunist instaurat în România în perioada 1945-1989; 

3. Discutarea calendarului de acţiuni dedicate comemorării a 25 de ani de 

la Revoluţia română din decembrie 1989; 

4. Soluţionare contestaţii. 

5. 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 Manea Victor Gheorghe, senator Popa Nicolae Vlad, au lipsit 
Secretar senator Paşca Liviu-Titus, deputat Gudu Vasile, senator Ioniţă Dan 
Aurel, deputat Mircovici Niculae.  
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 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, a 
constatat că şedinţa este statutar constituită, 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, domnul preşedinte 
deputat Sefer Cristian George a prezentat Sentinţa Civilă nr. 87/F din 
23 aprilie 2012 a Curţii de Apel Braşov rămasă definitivă prin Decizia nr. 
4912/R/16.10.2013, prin care CPRD 1989 este obligată să acorde aviz 
favorabil pentru preschimbarea certificatului de luptător pe numele 
reclamantei Pointon Olga. 

Acesta a arătat faptul că iniţial s-a considerat că această sentinţă 
priveşte în primă fază doar CPRD 1989, având în vedere faptul că în 
dispozitivul sentinţei nu este prevăzut faptul că se obligă secretariatul de 
stat la analiza şi propunerea spre avizare, concluzionând că SSPR a înaintat 
spre avizare propunerea de preschimbare a titlului. 

În urma verificărilor s-a constatat că Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nu a făcut propunerea de 
avizare pentru preschimbarea certificatului. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a arătat faptul că 
CPRD 1989 se află în aceeaşi situaţie ca în cazul speţei din şedinţa 
anterioară, în care CPRD 1989 este legat de o propunere ce trebuie să vină 
din partea secretariatului de stat. 

Domnul senator Popa Nicolae Vlad îşi menţine opinia că i se 
impune un mandat imperativ. 

Domnul deputat Manea Victor Gheorghe la fel consideră că i 
se impune un mandat imperativ.  
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a propus 
adoptarea soluţiei din şedinţa anterioară în speţă înaintarea sentinţei către 
secretariatul de stat şi în măsura în care acesta va înainta propunerea de 
avizare să se procedeze în consecinţă la acel moment, în conformitate cu 
dispoziţiile legale şi a sentinţei judecătoreşti. 
 

S-a votat în unanimitate propunerea domnului preşedinte 
deputat Sefer Cristian George. 
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La punctul 2 al ordinii de zi s-a repus în discuţie sentinţa civilă 
334/2014 a Curţi de Apel Craiova privind pe domnul Borangic Paulică. 
 

Cu referire la situaţia domnului Borangic Paulică domnul ministru 
Sanda Adrian arată faptul că în luna februarie 2014 fostul secretar de 
stat Victor Socaciu a prezentat comisiei sentinţa civilă, din punctul 
secretariatului de stat, aceasta constituind propunere de avizare. 
 
 

Domnul deputat Sefer Cristian George a luat act de poziţia 
secretariatului de stat, şi a solicitat ca până la şedinţa de săptămâna viitoare 
comisia tehnică să întocmească un raport tehnic, iar în măsura în care se 
constată faptul că prezentarea sentinţei constitute propunere valabilă de 
avizare, urmând să fie supusă atenţiei comisiei în şedinţa următoare. 

 
S-a votat în unanimitate propunerea domnului preşedinte 

deputat Sefer Cristian George. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi domnul ministru Sanda 
Adrian  a prezentat propunerea secretariatului de stat pentru programul 
oficial al comemorărilor dedicate împlinirii a 25 de ani de la Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi au fost analizate un număr de 13 
contestaţii după cum urmează: 

 
1. Contestaţia domnului Nistor Gabriel pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 19168). Se propune audierea 
contestatarului. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
2.  Contestaţia domnului Fetenka Lajos pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 1704). Se propune audierea 
contestatarului. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Fetenka Iosif pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 1747). Se propune audierea 
contestatarului. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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4. Contestaţia domnului Gherman Constantin pentru 

nepreschimbarea certificatului (dosar nr. 21274). Se propune 
admiterea contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de 
luptător reţinut. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
5. Contestaţia domnului Grigore Constantin pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 21002). Se propune admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător 
remarcat prin fapte deosebite. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
6. Contestaţia domnului Tieller Ştefan pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 9909). Se propune admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător 
remarcat prin fapte deosebite. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
7. Contestaţia domnului Nicea Adam pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 4362 - bonuleţ). Se propune audierea 
contestatarului. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
8. Contestaţia doamnei Nicea Chiraţă pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 19948). Se propune audierea 
contestatarului. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
9. Contestaţia doamnei Dincă Ioana pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 12687). Se propune audierea 
contestatarului. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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10. Contestaţia doamnei Bordiciuc Aurica pentru nepreschimbarea 
certificatului (dosar nr. 21463). Se propune admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător rănit. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
11. Contestaţia doamnei Şandru Rozica  pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 7937). Se propune admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de luptător 
remarcat prin fapte deosebite. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 
12.  Contestaţia doamnei Cărăuşu Anişoara pentru 

nepreschimbarea certificatului (dosar nr. 7939). Se propune 
admiterea contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de 
luptător remarcat prin fapte deosebite. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
13. Contestaţia domnului Munteanu Cristian pentru nepreschimbarea 

certificatului (dosar nr. 12363). Se propune avizarea pentru 
calitatea de luptător remarcat prin fapte deosebite. 

 
Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
  
Domnul preşedinte Sefer Cristian George constatând epuizate 
punctele de pe ordinea de zi a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
  
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 


