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Comisia a lucrat în plen în ziua de 12.02.2018 ora 1300. 

 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Hotărârea Civilă nr. 5530/2016 a Curţii de Apel Bucureşti pronunţată 
în dosar nr. 10086/3/2015. 

2. Hotărârea Civilă nr. 41/2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în 
dosar nr. 20293/3/2015. 

3. Hotărârea Civilă nr. 8440/2015 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în 
dosar nr. 30025/3/2015. 

4. Hotărârea Civilă nr. 1462/2017 a Tribunalului Dâmboviţa pronunţată 
în dosar nr. 95/120/2017 

5. Soluţionarea contestaţiei domnului Gheţi Traian împotriva deciziei 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989 de neacordare a titlului de Luptător cu rol determinant. 

6. Întrebări adresate domnului secretar de stat Sorin Meşter  din cadrul 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989.  

7. Diverse. 
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La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 
membri ai CPRD 1989 astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracotă Iancu, senator Diaconu 
Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian,  senator Ilea Vasile, deputat 
Rădulescu Cătălin Marian şi deputat Roman Florin Claudiu. Au lipsit 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, senator Ruse Mihai şi senator 
Smarandache Miron Alexandru.  

La lucrările şedinţei a fost invitat şi a participat domnul secretar de stat 
Sorin Meşter din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989. 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 5530/2016  a Curţii 
de Apel Bucureşti pronunţate în dosar nr. 10086/3/2015. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată sa avizeze favorabil 
propunerea Secretariatului de stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 de preschimbare a certificatului doveditor al doamnei Coc 
Georgeta de „Luptător pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989”  

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus să se ia  
act de Hotărârea civilă şi să se acorde avizul pentru punerea în aplicare de 
către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 41/2016 a 
Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 20293/3/2015. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată sa avizeze favorabil 
propunerea SSPR de preschimbare a certificatului doveditor al domnului 
Grădinaru Mihai  

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus să se ia  
act de Hotărârea civilă şi să se acorde avizul pentru punerea în aplicare de 
către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 
Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 844/2015 a 
Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 30025/3/2015. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată sa avizeze favorabil 
propunerea SSPR de preschimbare a certificatului doveditor emis în baza 
Legii nr. 42/1990 al domnului Mihai Ştefan Florian  

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a propus să se ia  
act de Hotărârea civilă şi să se acorde avizul pentru punerea în aplicare de 
către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 1462/2017 a 
Tribunalului Dâmboviţa pronunţată în dosar nr. 95/120/2017 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată sa emită avizele 
necesare eliberării certificatului pentru calitatea de Luptător cu rol 
determinant al domnului Coglea Constantin iar  Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 să urgenteze formalităţile în 
vederea emiteri certificatului. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a precizat faptul că 
CPRD 1989 a admis contestaţia reclamatului la data de 28.09.2016 
comunicând soluţia Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989 la data de 03.11.2016 prin adresa nr. 2283. 

Pentru îndeplinirea procedurii domnul Preşedinte Deputat Sefer 
Cristian George a propus să se ia  act de Hotărârea civilă şi să se acorde 
avizul pentru punerea în aplicare de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
La punctul 5 al ordinii de zi domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii soluţionarea contestaţiei domnului Gheţi 
Traian împotriva deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 de neacordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a precizat faptul că 
CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia domnului Gheţi Traian 



4 
 

prin Hotărârea civilă 2918/2017 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în 
dosarul nr. 39604/3/2016. 

Totodată acesta a arătat faptul că din informaţiile aflate la dispoziţia 
CPRD 1989 motivaţia de respingere de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a fost dată de existenţa unei 
condamnări penale. 

Avându-se în vedere atât hotărârea instanţei precum şi deciziile 
anterioare prin care CPRD 1989, a stabilit că se pronunţă doar cu privire la 
activitatea revoluționară, aspectele procedurale ţinând de Secretariatul de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, domnul Preşedinte Deputat 
Sefer Cristian George  a propus acordarea unui vot cu privire la încadrarea 
sau neîncadrarea activităţii revoluţionare a contestatarului Gheţi Traian în 
condiţiile impuse acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 În urma analizării dosarului nr. 12484 al domnului Gheţi Traian, din 
studiul documentelor rezultând  faptul că activitatea acestuia se încadrează în 
condiţiile impuse calităţii de luptător cu rol  determinant, domnul Preşedinte 
Deputat Sefer Cristian George  a propus admiterea contestaţiei cu privire 
la activitatea revoluţionară. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 6 al ordinii de zi - Întrebări adresate domnului secretar de 

stat Sorin Meşter  din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 s-au dezbătut următoarele: 

Domnul Deputat Roman Florin Claudiu a solicitat clarificări cu 
privire la modul de calcul al indemnizaţiilor şi explicaţii cu privire la 
nerespectarea coeficienţilor stabiliţi în lege. 

Domnul Secretar de stat Meşter Sorin a explicat plafonarea 
indemnizaţilor la valoarea aflată în plată în decembrie 2010 prin 
constrângerile bugetare existente în momentul de faţă arătând faptul că 
numărul semnificativ de beneficiari ai Legii nr. 341/2004 a făcut imposibilă 
plata indemnizaţilor pentru Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite (peste 
16000) încă din anul 2011. De asemenea a făcut precizarea că deţinătorii 
celorlalte titluri prevăzute de Lege nr. 341/2004 s-au aflat în plată în mod 
continuu, anul 2015 aducând un efort suplimentar prin includerea în plată a 
deţinătorilor tilurilor de Luptător cu Rol Determinant, în jur de 3500 persoane 
la nivelul anilor 2016 şi 2017, estimând ca în cursul anului 2018 să mai fie 
incluse aproximativ 1125 persoane. Din aceste considerente, domnul Secretar 
de stat a susţinut că, deşi el face demersuri pe lângă Ministerul de Finanţe 
pentru găsirea de resurse pentru indexarea indemnizaţiilor la valoarea 
câştigului salarial mediu brut, o majorare a indemnizaţiilor este greu de 
realizat având în vedere acualele constrângeri bugetare. În opinia dânsului, o 
astfel de majorare poate fi făcută doar după o verificare atentă a tuturor 
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deţinătorilor de titluri şi eliminarea acelora care au obţinut în mod nemeritat 
aceste titluri.     

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a ridicat problema 
nerespectării dreptului deţinătorilor de titluri în baza Legii nr. 341/2004 la 
asistenţă medicală gratuită, respectiv cea a reţinerilor de propriri din 
indemnizaţii de gratitudine. 

Domnul Secretar de stat Meşter Sorin a explicat faptul că la momentul 
actual există mai multe necorelări legislative între Legea nr. 341/2004 şi Noul 
Cod Fiscal fapt ce a generat interpretări diferite ale normelor legale, dânsul 
făcând demersuri pe lângă instituţiile abilitate în vederea clarificări şi 
reglementării situaţiei. Cu privire la dreptul deţinătorilor de titluri în baza 
Legii nr. 341/2004 la asistenţă medicală gratuită a arătat faptul că la 
momentul de faţă este constituit un grup de lucru interministerial care să 
identifice cele mai bune soluţii de modificare a tuturor actelor normative 
incidente pentru asigurarea accesului la tratament medical gratuit pentru 
deţinătorii de titluri în baza Legii nr. 341/2004.  

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George  a solicitat 
urgentarea acestor demersuri având în vedere situaţia de sănătate precară a 
multor dintre deţinătorii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Domnul Deputat Rădulescu Cătălin Marian  a ridicat problema 
acordării tilurilor de Luptător cu Rol Determinat pentru cei care deţin sentinţe 
definitive, solicitând urgentarea demersurilor de acordare a titlurilor. 

Domnul Secretar de stat Meşter Sorin a arătat faptul că la momentul 
actual se lucrează la întocmirea unei liste care va fi înaintată domnului 
Preşedinte al României, existând însă unele dificultăţi pentru ducerea la 
îndeplinire a unor sentinţe de judecată, care sunt,  în opinia dânsului, aberante, 
intenţionând să sesize Consiliul Superior al Magistraturii în acest sens. 

Domnul Deputat Rădulescu Cătălin Marian  a adus la cunoştinţa 
membrilor CPRD 1989 faptul că a iniţiat o propunere legislativă prin care se 
doreşte acordarea unei indemnizaţii şi pentru Luptătorii Remarcaţi prin Fapte 
Deosebite, în opinia dânsului stabilirea prin OUG nr. 95/2015 a unei ore la 
care s-a sfârşit Revoluţia Română din Decembrie 1989, fiind nedreaptă. 

  
Neexistând propuneri la punctul 7 al ordinii de zi – diverse, domnul 

preşedinte deputat Sefer Cristian George a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
PREŞEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian-George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 

 


