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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 14.05.2018 

 
 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 14.05.2018 ora 1300. 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Acordarea avizului asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 341/2004 – Pl-x 298/2018 

2. Soluţionarea contestaţiilor pentru neacordarea titlului de Luptător cu 
Rol Determinant în urma audierilor contestatarilor 

3. Corectarea erorii materiale din Sinteza lucrărilor comisiei din data de 
17.05.2016 

4. Diverse. 
 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 11 
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Diaconu Adrian Nicolae, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu 
Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai 
Alexandru şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit senator 
Caracotă Iancu şi deputat Firczak Iulius Marian.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, - acordarea avizului asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 – Pl-x 
298/2018, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a informat 
membrii CPRD 1989 asupra faptului că prin adresa Plx. 298/2018, în 
conformitate cu art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, CPRD 1989 a 
fost sesizată, spre avizare, cu Propunerea Legislativă pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de 
la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă 
din Valea Jiului - Lupeni - august 1977.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un 

nou aliniat, alin. (7), la art.4 din Legea nr.341/2004, în sensul recompensării 
luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite, prin acordarea unei indemnizaţii de 
gratitudine lunară în coeficient de 1, calculată pe baza coeficienţilor de 
multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut, utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru 
care se face plata. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu 
observaţii de tehnică legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
 
Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu, iniţiator al propunerii 

legislative, a arătat faptul că domnia sa a fost încă de la început împotriva 
modificărilor aduse Legii nr. 341/2004 prin OUG nr. 95/2014, considerând că 
prin aceste modificări se deturnează adevărul istoric cu privire la Revoluţia 
Română din Decembrie 1989, fiind de părere că este necesară o reanalizare a 
modificărilor aduse prin OUG nr. 95/2014, nefiind de acord cu clasificarea 
revoluţionarilor după o anumită oră, respectiv instituţii ocupate. 

Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu consideră că este 
discriminatoriu ca Luptătorii cu Rol Determinant să beneficieze de o 
indemnizaţie de gratitudine iar Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite să 
nu beneficieze, ambele categorii având un rol important în Victoria Revoluţiei 
Române.  

Din aceste considerente, acesta a susţinut necesitatea reacordării 
indemnizaţiei pentru Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite, propunând 
acordarea unei indemnizaţii egale cu câştigul salarial mediu brut, utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru 
care se face plata, arătând faptul că efortul bugetar este mic în comparaţie cu 
restauraţia morală pe care o aduce această propunere legislativă. 

 
Domnul deputat Florin Claudiu Roman, a precizat faptul că este de 

acord cu propunerea legislativă, considerând faptul că Luptătorii Remarcaţi 
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prin Fapte Deosebite merită să fie trataţi în mod onest, solicitând doar 
precizarea unor soluţii pentru impactul bugetar.  

   
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, a solicitat 

precizarea expresă a aplicării prevederilor propunerii legislative începând cu 
anul bugetar 2019, pentru respectarea în acest fel şi a prevederii de negrevare 
a bugetului de stat fără indicarea sursei de finanţare. 

 
În urma dezbaterilor s-a propus adoptarea unui amendament, în sensul 

prevederii faptului că drepturile prevăzute la art. 4 alin. (7) se acordă începând 
cu luna ianuarie 2019, Guvernul României urmând a prevedea sumele 
necesare în Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat începând cu 
cel aferent anului 2019, plata efectivă urmând a se face după aprobarea Legii 
bugetului asigurărilor sociale din anul 2019  retroactiv şi pentru lunile scurse 
în intervalul 01.01.2019 şi data publicării în Monitorul Oficial al României a 
Legii bugetului asigurărilor sociale din anul 2019.   

 
CPRD 1989, cu unanimitate de voturi, a hotărât avizarea favorabilă a 

propunerii legislative, cu amendamentele admise şi modificările propuse în 
avizul Consiliului Legislativ. 

 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus debaterii soluţionarea unui număr de 15 contestaţii 
pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant, în urma audierii 
contestatarilor din data de  23.04.2018, respectiv în data de 07.05.2018. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a precizat faptul că 
membrii comisiei au  la dispoziţie dosarele constituite în baza Legii 
nr.341/2004  în care se regăsesc memoriile întocmite de contestatari la 
dobândire titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite, precum şi 
declaraţiile de martori întocmite la acea dată. De asemenea, membrii comisiei 
au la dispoziţie cele declarate de contestatar cu ocazia audierii.  

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a precizat  
semnificaţia votului acordat în sensul în care, dacă membrii CPRD 1989 
opinează că activităţile revoluţionare ale contestatarilor au avut un rol 
determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, sau contestatarul şi-a pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de 
represiune, sau contestatarul a ocupat şi apărat obiective de importanţă 
deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, se acordă vot pentru admiterea 
contestaţiei, documentele care stau la baza admiterii contestaţiei fiind 
memoriile întocmite de contestatari la dobândirea titlului de luptător remarcat 
prin fapte deosebite, precum şi declaraţiile de martori întocmite la acea dată. 
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Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus votului 
individual contestaţiile: 

  
Audierile din data de 23.04.2018 
 
1. Contestaţia domnului Grosu Traian, dosar nr. 2475 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 
2. Contestaţia domnului Stere Tănase, dosar nr. 2366 
S-a propus amânarea deciziei. 
Amânarea deciziei a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Zinculescu Constantin, dosar nr. 12634. 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
4. Contestaţia domnului Şerban Nicolae, dosar nr. 12609. 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
5. Contestaţia domnului Olar Iosif Iuliu, dosar nr. 8780. 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
6. Contestaţia domnului Enache Ion, dosar nr. 16036. 
Contestaţia a fost admisă, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru 

admitere, 1 abţinere). 
 
7. Contestaţia domnului Apostol Marian, dosar nr. 3021. 
Contestaţia a fost respinsă, cu majoritate de voturi (8 voturi respingere, 

1 vot pentru admitere). 
 
 
 
Audierile din data de 07.05.2018 
 
1. Contestaţia domnului Busuioc Nicolae, dosar nr. 21001. 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 
2. Contestaţia domnului Marinescu Nicu, dosar nr. 2301. 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Neşcu Nicolae, dosar nr. 7715. 
Contestaţia a fost respinsă, cu majoritate de voturi (8 voturi respingere, 

1 vot pentru abţinere). 
 
4. Contestaţia domnului Lugoşi Ioan, dosar nr. 14665. 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
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5. Contestaţia domnului Ilica Adrian Dezideriu Socrate, dosar nr. 

12207. 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
6. Contestaţia domnului Almaşa Toader, dosar nr. 6563. 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
7. Contestaţia domnului Giurgescu Lucian, dosar nr. 2034. 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
8. Contestaţia domnului Mateiciuc Ioan Cristian, dosar nr. 4578. 
Contestaţia a fost respinsă, cu majoritate de voturi (8 voturi respingere, 

1 vot pentru abţinere). 
 
 
 
La punctul 3 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus dezbaterii corectarea erorii materiale din Sinteza 
lucrărilor comisiei din data de 17.05.2016. 

S-a supus votului corectarea erorii materiale de la punctul 1 al ordinii 
de zi, la poziţia 56, în sensul în care în loc de Măriciucă se va citi Mărciuică. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Neexistând propuneri la punctul 4 al ordinii de zi – diverse, domnul 

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

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 


