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Comisia a lucrat în plen în ziua de 04.09.2018 ora 12 00. 
 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Punct de vedere cu privire la Decizia nr. 129/13.08.2018 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989, publicată pe pagina de internet a Secretariatului de Stat la data 
de 31 august 2018. 
2. 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 Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius 
Marian, deputat Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu, şi 
senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit senator Ilea Vasile şi senator 
Ruse Mihai Alexandru.  

A fost convocat şi a participat la şedinţă domnul secretar de stat Sorin 
Vintilă Meşter din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian George 

Sefer a pus în discuţia membrilor CPRD 1989 Decizia nr. 129 /13.08.2018 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, publicată 
pe pagina de internet a Secretariatului de stat la data de 31 august 2018. 

Prin Decizia nr. 129 /13.08.2018 a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat 
în România în Perioada 1945 – 1989 acesta a respins, la data de 13.08.2018, 
un număr de 626 contestaţii admise de către CPRD 1989, comunicate 
secretariatului de stat prin adresele 4c-22/2283/03.11.2016, 4c-
22/2342/15.11.2016; 4c-22/120/15.01.2018, 4c-22/776/27.03.2018, 4c-
22/777/27.03.2018; 

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a subliniat din nou 

faptul că CPRD 1989, în completarea adreselor sus indicate Secretariatului de 
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, prin care au fost 
comunicate contestaţiile admise de către CPRD 1989, respectiv avizul pentru 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant, având în vedere adresele nr. 
4660/29.06.2017 respectiv nr. 6466/27.09.2017, CPRD 1989, în şedinţa din 
data de 10.10.2017, în prezenţa domnului secretar de stat Sorin Vintlă Meşter, 
a adoptat un punct de vedere prin care a  arătat modul de soluţionare a 
contestaţiilor precum şi documentele care au fost avute în vedere la 
soluţionarea acestora.  

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a precizat faptul că 
membrii CPRD 1989 prezenţi la şedinţă au în mapă copie după sinteza 
lucrărilor CPRD 1989 din data de 10.10.2017, de asemenea, în mapa de şedinţă 
membrii CPRD 1989 au copie după adresa nr. 4c-22/1196 din 06.06.2018, 
comunicată Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989 ca răspuns la adresa nr. 18/3698/11.05.2018, prin care CPRD 
1989 a comunicat în mod explicit  faptul că documentele care au stat la baza 
admiterii contestaţiilor au fost memoriul şi declaraţiile de martor aflate în 
dosarele constituite în baza Legii nr. 341/2004 şi declaraţiile date de 
contestatari în faţa membrilor CPRD 1989. 

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a stabilit procedura 

de desfăşurare a lucrărilor în sensul adresării de întrebări domnului secretar 
stat Sorin Vintilă Meşter de către toţi membrii CPRD 1989 urmând ca domnul 
secretar de stat să răspundă la toate întrebările, iar în urma dezbaterilor CPRD 
1989 să adopte o poziţie cu privire la Decizia nr. 129 /13.08.2018 a 
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Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989.  

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a solicitat ca domnul 

secretar de stat să explice respingerea tuturor contestaţiilor admise de către 
CPRD 1989 dând spre exemplu toate cele 96 contestaţii admise de către CPRD 
1989 în data de 01.11.2016 şi 08.11.2016 şi comunicate prin adresa nr. 4c-
22/120/15.01.2018, de asemenea cele 3 contestaţii admise în actuala 
legislatură în şedinţele din 05.03.2018 şi 26.03.2018. Domnul preşedinte 
deputat Cristian George Sefer a invocat faptul că nu poate să-şi să îşi explice 
cum de CPRD 1989 nu a putul avea dreptate în niciuna dintre toate 
contestaţiile soluţionate. De asemenea,  domnul preşedinte deputat Cristian 
George Sefer a dorit să afle care este punctul de vedere al secretarului de stat 
cu privire la celelalte 24 contestaţii admise de CPRD 1989 în perioada 
14.05.2018 – 05.07.2018. În situaţia în care şi aceste 24 contestaţii admise de 
CPRD 1989 urmează să fie respinse de Secretariatul de Stat, CPRD 1989 
urmând să analizete oportunitatea soluţionării de contestaţii de către Comisia 
parlamentară. Totodată, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a 
solicitat explicaţii cu privire la contestaţiile avizate de către CPRD 1989 pentru 
obţinerea titlului de Luptător cu Rol Determinat ca urmare a hotărârilor 
instanţelor de judecată, contestaţii respinse de asemenea de către 
Secretariatul de Stat. 

Domnul senator Iancu Caracota a solicitat ca domnul secretar de stat 
să îi răspundă dacă are cunoştinţă despre rolul Comisiei parlamentare şi dacă 
soluţiile CPRD 1989 sunt legale. De asemenea, domnul senator Iancu 
Caracota, având în vedere faptul că cele 626 de contestaţii admise de CPRD 
1989 şi anulate printr-un singur ordin de către Secretariatul de stat reprezintă 
munca CPRD 1989 din ultimii ani, analizând şi para-analizând aceste 
contestaţii, doreşte să ştie dacă Decizia nr. 129 /13.08.2018 a Secretariatului 
de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 este legală.    

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau doreşte ca domnul 
secretar de stat să precizeze care este actulu normativ care prevede obligaţia 
unui membru al unei comisii parlamentare de a-şi motiva votul. 

La indicaţia domnului secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a 
prevederilor HG nr. 99/2015, domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian 
Pau a subliniat că dânsul doreşte comunicarea actului care obligă un 
parlamentar şi o comisie parlamentară să îşi motiveze votul şi nu a obligaţiilor 
prevăzute în HG nr. 99/2015 (de transmitre de documentelor doveditoare 
depuse de contestatar în susţinerea contestaţiei; art. 213 alin. 4 din HG nr. 
99/2015). De asemenea, domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau 
doreşte să ştie care este punctul de vedere al domnului secretar de stat cu 
privire la raportul dintre CPRD 1989 şi Secretariatul de stat, de colaborare, de 
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subordonare a CPRD 1989 faţă de Secretariatul de stat. Totodată, domnul 
vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau doreşte să ştie punctual care este 
motivul pentru care Secretariatul de stat nu pune în aplicare avizele date de 
CPRD 1989 pentru punerea în aplicare a hotărârilor de instanţă. De asemenea, 
domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau doreşte să fie informat cu 
privire la contradicţia dintre cele comunicate de secretarul de stat domnul 
Sorin Vintilă Meşter în şedinţele anterioare, când a afirmat că va transmite în 
două săptămâni spre avizare contestaţiile admise de CPRD 1989, care au fost 
analizate şi îndeplinesc condiţiile şi Decizia nr. 129/2018 de respingere a 
tuturor contestaţiilor admise de CPRD 1989; când s-a greşit ,atunci sau acum.  

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a dorit să fie informat 
asupra calificării şi atribuţiile angajaţilor Secretariatului de stat de infirmare a 
hotărârilor membrilor CPRD 1989, cu privire la activitatea revoluţionară şi a 
rolului determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei române al persoanelor 
ale căror contestaţii au fost admise.  

Domnul secretar deputat Dumitru Lupescu a dorit să cunoască motivul 
pentru care Secretariatul de stat invocă în întâmpinările depuse în faţa 
instanţei culpa exclusivă a CPRD 1989 pentru nesoluţionarea contestaţiilor 
admise de către CPRD 1989, motivând faptul că CPRD 1989 nu ar fi transmis 
documentele de admitere a contestaţiilor. Astfel, acesta arată că în opinia 
dânsului lipsa de răspuns la solicitări este din partea Secretariatului de stat şi 
nu a CPRD 1989 existând întârzieri în transmiterea dosarelor şi a răspunsurilor 
la diferite solicitări ale sale în calitate de secretar al CPRD 1989, din partea 
Secretariatului de stat. 

Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu  a dorit să ştie motivul 
pentru care domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter nu a susţinut 
propunerea legislativă Pl-x nr. 298/2018, iniţiativă legislativă avizată în 
unanimitate de CPRD 1989, susţinută de toate organizaţiile de revoluţionari, 
iniţiativă legislativă prin care se făcea o reparaţie faţă de luptători remarcaţi 
prin fapte deosebite (acordarea unei indemnizaţii lunare în cuantumul 
salariului mediu pe economie şi luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite), 
considerând că prin această atitudine domnul secretar de stat Sorin Vintilă 
Meşter s-a poziţionat într-o situaţie de ruptură clară între dânsul şi 
revoluţionari, fapt ce va conduce, în opinia domnului deputat, la luarea, în 
curând, a unei decizii cu privire la situaţia domnului secretar de stat. De 
asemenea, domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu  a dorit explicaţii cu 
privire la situaţia aberantă în care dintr-un grup de patru revoluţionari 
prezenţi în Televiziunea Română trei au primit din partea Secretariatului de 
stat titlul de luptător cu rol determinant, iar cel de-al patru-lea nu. De 
asemenea, domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu  doreşte să ştie dacă, 
având în vedere relaţia tensionată dintre Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat 
în România în Perioada 1945 – 1989 şi Comisia Parlamentară a 
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Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul secretar de stat Sorin Vintilă 
Meşter consideră că mai poate să râmână în funcţia de secretar de stat. 

Domnul secretar deputat Dumitru Lupescu, a dorit să fie informat cu 
privire la situaţia persoanelor respinse prin Decizia nr. 129 /13.08.2018, ale 
căror contestaţii au fost admise de CPRD 1989 în baza similitudinii activităţii 
revoluţionare cu alte persoane care deţin titlul de Luptător cu Rol Determinat, 
titlu acordat chiar la propunerea Secretariatului de stat, dând exemplu situaţia 
de la Târgovişte.  

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer, a dorit să fie 
informat cu privire la modalitatea concretă prin care un număr de trei angajaţi 
ai Secretariatului de stat au reuşit într-un termen atât de scurt să analizeze 
toate cele 625 contestaţii, exprimându-şi nedumerirea cu privire la 
posibilitatea fizică de analiză într-o singură şedinţă a tuturor celor 625 
contestaţii. 

Domnul senator Iancu Caracota, şi-a precizat întrebarea iniţială 
subliniind faptul că doreşte să i se explice, în mod clar, care este în viziunea 
domnului secretar de stat rolul CPRD 1989 şi rolul Secretariatului de stat, în 
speţă dacă consideră că cel din urmă poate să anuleze o hotărâre a Comisiei 
parlamentare şi în special, cele adoptate ca urmare a unor hotărâri ale 
instanţelor de judecată, solicitând în mod expres ca secretarul de stat să spună 
dacă consideră că CPRD 1989 este subordonat Secretariatului de stat. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter, a făcut câteva precizări 
generale cu privire la statutul Secretariatuluiui de stat arătând că la momentul 
de faţă nu există o precizare expresă a locului Secretarialului de stat în 
structura guvernamentală, pentru prima dată Secretariatul de stat nefiind 
menţionat în structura Guvernului Dăncilă, astfel neexistând o subordonare a 
Secretariatului de Stat nici faţă de Primul-ministru, nici faţă de Secretariatul 
General nici faţă de Guvern în general. Acesta a arătat că, în calitate de 
secretar de stat, a făcut o cerere, pe care a depus-o la cancelaria mică, pentru 
a se stabili o subordonare a Secretariatului de Stat faţă de o structură 
guvernamentală, dar la care încă nu s-a primit răspuns.  

Cu privire la întrebarea domnului preşedinte deputat Cristian George 
Sefer, legată de rolul CPRD 1989, Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter 
a arătat că acesta este stabilit la nivel constituţional, CPRD 1989 fiind o comisie 
aparţinând Parlamentului României, iar Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat 
în România în Perioada 1945 – 1989 aparţine structurii executive, deci supusă 
controlului parlamentar. Cu toate acestea, din studiul efectuat de către 
domnul secretar de stat, domnia sa nu a  identificat vreun act juridic care să 
confere hotărârilor comisiilor parlamentare puterea unei legi. Astfel, domnul 
secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a afirmat că şi-a instrumentat activitatea 
pe două hotărâri de instanţă (fără precizarea expresă a acestora), hotărâri de 
instanţă care ar fi cunoscute de CPRD 1989, prin care se impune motivarea 
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votului dat în soluţionarea contestaţiilor, motivare care trebuie să aibă la bază 
memoriul existent în dosarul administrativ. Domnul secretar de stat Sorin 
Vintilă Meşter a subliniat faptul că acea comisie constituită la nivelul 
Secretariatului de stat, condusă atunci de domnul Adrian Sanda, a analizat 
cererile solicitanţilor titlului de Luptător cu Rol Determinant şi au constatat, în 
mod cert, că aceştia nu se încadrează în această categorie. Ulterior aceste 
persoane au făcut contestaţie la Comisia parlamentară aceasta a fost admisă, 
domnul secretar de stat considerând că în acest caz era normal ca şi Comisia 
parlamentară să trimită motivarea admiterii pentru a nu exista echivoc, 
motivare pe care Secretariatul de stat a solicitat-o, arătând faptul că 
Secretariatul de stat a respins contestaţiile admise de Comisia parlamentară 
nu pe fond ci pe procedură, arătând faptul că CPRD 1989 este o comisie 
administrativă. 

  Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer, a respins motivarea 
invocată de către domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter, arătând în mod 
clar că de la înfinţarea Comisiei parlamentare nu a existat o asemenea 
procedură, de motivare a admiterii contestaţiilor. Acesta a arătat faptul că nici 
Comisia parlamentară nu a solicitat motivarea hotărârilor Secretariatului de 
stat de admitere a cererilor de acordare a titlurilor.  Domnul preşedinte 
deputat Cristian George Sefer  a arătat faptul că până la acest moment nu a 
fost invocată o asemenea procedură de motivare a hotărârilor de acordare a 
titlurilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, arătând că în caz contrar toate 
propunerile de acordare a titlurilor înaintate spre avizare la CPRD 1989 
respectiv Preşedenţia României, ar fi trebuit motivate de către Secretariatul 
de stat.  Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat că nici un 
act normativ nu impune o motivare a votului parlamentarului, acest lucru fiind 
în contradicţie cu prevederile constituţionale privind mandatul imperativ, 
prevederea din HG nr. 99/2015 de transmitere a actelor doveditoare avute în 
vedere la admiterea contestaţiilor neînsemnând, sub nici o formă, obligaţia de 
motivare a admiterii contestaţiei. De altfel, în repetate rânduri CPRD 1989 a 
comunicat Secretariatului de stat faptul că documentele doveditoare avute în 
vedere la admiterea contestaţiilor sunt memoriul contestatarului şi 
declaraţiile de martor aflate în dosarul administrativ costituit în baza Legii nr. 
341/2004. Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a reiterat poziţia 
conform căreia procedura de respingere, într-o singură şedinţă, de către o 
comisie constituită din angajaţi ai Secretariatului de stat, a tuturor 
contestaţiilor admise de către CPRD 1989 nu îndeplineşte condiţiile legale. 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a reamintit procedura 
comisiei anterioare constituite la nivelul Secretariatului de stat, care în caz de 
neconcordanţă de opinie între CPRD 1989 şi Secretariatul de stat, a transmis 
punctual, cu indicarea persoanei şi a motivelor de neconcordanţă a opiniei de 
admitere, Comisiei Parlamentare solicitarea de reanalizare a contestaţiei. De 
asemenea, a arătat faptul că aceste reexaminări ale contestaţiilor admise s-au 
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făcut strict pentru motive ce ţin de documente administrative, nicidecum pe 
analiza activităţii revoluţionare, opinia unui număr de minim 6 parlamentari 
cu privile la caracterul determinat al activităţii revoluţionare al unei persoane 
neputând sub nici o formă să fie contestată de un număr de 3 angajaţii ai 
Secretariatului de stat. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a considerat că CPRD 1989 
a luat deja o decizie cu privire la activitatea dânsului şi că nu mai vede rostul 
oferirii de explicaţii cu privire la activitatea dânsului şi a Deciziei nr. 
129/13.08.2018, domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu arătând deja că s-
a decis demiterea lui. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a respins susţinerea 
domnului Secretar de stat, arâtând faptul că afirmaţia domnului deputat 
Cătălin Marian Rădulescu a fost aceea că domnul secretar de stat s-a 
poziţionat într-o situaţie de ruptură cu revoluţionarii şi organizaţiile acestora, 
respectiv CPRD 1989, nicidecum a existenţei unei decizii de demitere, ci doar 
a premiselor acesteia. De asemenea, domnul vicepreşedinte deputat Radu 
Adrian Pau a arătat faptul că CPRD 1989 a luat decizia de admitere a fiecărei 
contestaţii în funcţie de documentele existente în dosarul administrativ. 
Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a arătat faptul că este total 
nemulţumit de activitatea domnului Secretar de stat şi că el va propune 
destituirea acestuia din funcţie, considerând că activitatea Secretariatului de 
stat sub mandatul domnului Sorin Vintilă Meşter s-a limitat doar la aspectul 
administrativ al achiziţiilor de bunuri pentru funcţionarea Secretariatului de 
stat. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau, a solicitat  aprobarea 
membrilor CPRD 1989 pentru emiterea unei solicitări adresate doamnei Prim-
ministru Vasilica Viorica Dăncilă şi Guvernului României, de analiză a activităţii 
domnului Secretar de stat Sorin Vintilă Meşter, cu propunerea CPRD 1989 de 
demitere a domnului Secretar de stat Sorin Vintilă Meşter, respectiv a 
persoanelor care se fac vinovate de situaţia creată. Acesta a motivat această 
solicitare pe lipsa susţinerii din partea domnului Secretar de stat a 
propunerilor legislative iniţiate de membrii CPRD 1989, propuneri legislative 
care au vizat acordarea de drepturi pentru Luptătorii Remarcaţi Prin Fapte 
Deosebite, respectiv pe lipsa de interes pentru soluţionarea contestaţiilor 
admise de către CPRD 1989. 

 Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a solicitat acordarea 
cuvântului înaintea exercitării votului pe propunerea domnului vicepreşedinte 
deputat Radu Adrian Pau pentru a combate afirmaţiile făcute cu privire la 
activitatea dânsului. Acesta a arătat că acuzaţiile aduse la adresa lui sunt 
neprobate, domnul deputat Radu Adrian Pau bazându-se pe nişte adrese 
venite din partea unor organizaţii de revoluţionari. De asemenea, acesta a 
arătat faptul că Secretariatul de stat a fost supus deja unui control din partea 
organelor de control de la nivelul Guvernului României. Domnul secretar de 
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stat Sorin Vintilă Meşter a cosiderat că CPRD 1989 desconsideră activitatea 
dânsului exercitată în calitate de secretar de stat. 

Domnul senator Iancu Caracota a intervenit arătând că din contră, 
domnul secretar de stat a nesocotit activitatea CPRD 1989, acesta a afirmat că 
este inadmisibil ca un secretar de stat să afirme că votul dânsului este nul, 
acesta consideră că nici secretarul de stat, nici Guvernul nici Preşedintele 
României nu poate cenzura votul unui parlamentar. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a arătat faptul că domnul 
senator Iancu Caracota se află în eroare doarece domnul senator nu şi-a 
exercitat votul pe o lege, ci pe un act administrativ. 

Domnul senator Iancu Caracota a considerat jenantă poziţia domnului 
Secretar de stat arătând că solicită în continuare ca domnul Secretar de stat 
să se exprime cu privire la rolul CPRD 1989. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a arătat faptul că Rolul 
CPRD 1989 este de avizare alături de Secretariatului de stat pe solicitările 
persoanelor care au cerut calitatea de Luptător cu Rol Determinant. 

 Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a arătat faptul că şi 
domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu se află în eroare doarece acesta a 
susţinut iniţiativa legislativă doar că a ridicat problema sustenabilităţii 
bugetare, nefiind precizat în iniţiativă impactul bugetar precum şi numărul de 
beneficiari. El a arătat că iniţiativa legislativă a avut un caracter generic 
prevăzându-se doar acordarea coeficientului 1 fără indicarea sursei bugetare 
pentru exerciţul bugetar pe anul în curs (propunerea legislativă Pl-x nr. 
298/2018 prevede acordarea unei indemnizaţii lunare în cuantumul salariului 
mediu pe economie şi luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite). 

Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu a arătat faptul că domnul 
secretar de stat Sorin Vintilă Meşter şi-a depăşit atribuţiile, sustenabilitatea şi 
impactul bugetar fiind rolul Ministerului de Finanţe nu a Secretariatului de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a reiterat încă o dată 
faptul că a susţinut iniţiativa legislativă arătând că în cadrul comisiilor de 
specialitate de la Senatul României a arătat că iniţiativa domnului deputat 
Rădulescu nu este doar pertinentă ci şi justificată, iar întârzierea cu un minut 
în faţa istoriei nu poate să diminueze riscul. Domnul secretar de stat Sorin 
Vintilă Meşter a arătat faptul că rezervele acestuia sunt legate doar de 
sustenabilitatea bugetară, acesta purtând discuţii şi constatând că nu există o 
susţinere politică pentru adoptarea iniţiativei legislative, fapt pe care poate să 
îl confirme domnul deputat Pau. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a arătat faptul că 
infirmă spusele domnului Secretar de stat cu privire la nesusţinerea politică a 
iniţiativei legislative, nu are cunoştinţă de nici o decizie politică de respingere 
a iniţiativei legislative, atrăgând atenţia domnului secretar de stat că rolul 
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acestuia nu este de decident politic. Acesta a arătat că poziţia dânsului în 
cadrul şedinţei CPRD 1989, în care a fost avizată iniţiativa legislativă a 
domnului deputat Rădulescu, a fost de susţinere totală a propunerii, 
amendamentul dânsului indicând data de 01.01.2019 ca dată de calcul a 
indemnizaţiilor pentru Luptători Remarcaţi prin Fapte Deosebite.   

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a precizat că nu a vrut să 
se refere la faptul că domnul deputat Pau are cunoştinţă de nesusţinerea 
politică a iniţiativei ci doar a faptului că rezervele dânsului (a Secretarului de 
stat Sorin Vintilă Meşter) sunt legate de nesustenabilitatea bugetară pe anul 
în curs. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau, cu privire la 
amendamentul său asupra iniţiativei legislative a domnului deputat 
Rădulescu, a arătat că doar a suplinit lipsa de activitate a domnului secretar 
de stat care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a calcula impactul bugetar şi 
numărul de beneficiari fiind astfel obligat să propună ca dată de începere a 
calculului indemnizaţiei data de 01.01.2019. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a invocat imposibilitatea 
Secretariatului de stat de a face aceste calcule deoarece abia la acest moment, 
după 11 luni a fost semnat protocolul dintre Secretariatul de stat şi Casa 
Naţională de Pensii, care deţine baza de date. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a reiterat faptul că 
lipsa datelor este culpa Secretariatului de stat şi nu a deputatului iniţiator. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter, cu privire la respingerea 
inclusiv a avizelor date de către CPRD 1989 pentru acordarea titlului de 
Luptător cu Rol Determinant, date de CPRD 1989 ca urmare a hotărârilor 
instanţelor de judecată, a arătat faptul că acestea au fost respinse pentru că 
Secretariatul de stat nu a fost parte în proces, iar instanţa a stabilit obligaţii 
doar în sarcina CPRD 1989 nu şi a Secretariatului de stat. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a arătat faptul că 
Secretariatul de stat a respins contestaţiile admise de către CPRD 1989, nu pe 
fond ci pe procedură, pentru că acestea au fost transmise pe tabel şi nu au 
fost motivate. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a respins argumentul 
domnului Secretar de stat Sorin Vintilă Meşter arătând faptul că CPRD 1989 a 
comunicat pe tabel contestaţiile admise, iar prin adresă s-a explicat faptul că 
aceste contestaţii au fost admise în urma analizei individuale a fiecărui dosar 
administrativ, documentele doveditoare avute în vedere la admitere fiind 
documentele existente în dosar. Niciun act normativ nu obligă o motivare sau 
alte documente, doar Secretariatul de stat având aceste pretenţii.   

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter şi-a menţinut poziţia 
conform căreia CPRD 1989 nu a respectat procedura prevăzută de HG nr. 
99/2015 la admiterea contestaţiilor, pentru că nu a solicitat explicaţii de la 
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Secretariatul de stat dacă existau nelămuriri, nu a transmis documente 
doveditoare, respectiv nu a motivat hotărârea de admitere. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a respins din nou 
argumentul domnului secretar de stat Sorin Vintilă Meşter arătând că 
argumentele acestuia nu sunt justificate, CPRD 1989 având dreptul de a 
solicita lămuriri, nefiind situaţia, iar documentele doveditoare sunt cele din 
dosarul administrativ studiat de membrii CPRD 1989 la admiterea contestaţiei, 
atrăgând în mod ferm atenţia domnului secretar de stat să nu mai susţină 
faptul că CPRD 1989 a avizat liste, în cadrul activităţii de doi ani de zile de când 
acesta face parte din CPRD 1989 neexistând nicio situaţie de avizare a 
contestaţiilor fără studierea dosarului. Cu privire la motivarea hotărârii de 
admitere arată faptul că nu există o asemenea obligaţie în niciun act normativ. 

Domnul secretar deputat Dumitru Lupescu, a solicitat explicaţii privind 
motivul pentru care Secretariatul de stat a indicat, pentru Decizia nr. 
129/2018, calea de atac direct la instanţa de contencios administrativ şi nu 
întâi la CPRD 1989, considerând că prin acest fapt supune riscului ca cererea 
acelor persoane să fie respinse pentru neîndeplinirea procedurii prealabile la 
CPRD 1989.   

Domnul secretar deputat Dumitru Lupescu, în contextul hotărârilor de 
instanţă invocate de domnul secretar de stat, prin care CPRD 1989 ar fi 
obligată la motivarea votului, în realitate stabilirea doar a obligaţiei de 
comunicare a avizului şi a documentelor doveditoare avute în vedere la 
admiterea contestaţiei, a arătat faptul că Secretariatul de stat a indus în 
eroare instanţa de judecată, prin întâmpinare invocând culpa exclusivă a CPRD 
1989 pentru nereanializarea cererilor pentru contestaţiile admise de CPRD. 
Domnul secretar deputat Dumitru Lupescu solicită în mod ferm explicaţii cu 
privire la aceste afirmaţii, din întâmpinările depuse la instanţele de judecată, 
sub semnătura secretarului de stat, prin care Secretariatul de stat a invocat 
instanţei Tribunalului Dâmboviţa faptul că CPRD 1989 nu ar fi trimis 
documentele doveditoare pentru contestaţiile admise, atât timp cât CPRD 
1989 a transmis prin adresă atât contestaţiile admise cât şi indicarea faptului 
că documentele doveditoare se regăsesc în memoriu şi declaraţiile de martor 
din dosarul administrativ.   

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a arătat faptul că nu poate 
cenzura activitatea juristului instituţiei şi că acesta poartă responsabilitatea 
pentru cele precizate în întâmpinare. 

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a închis dezbaterile 

cu privire la propunerea domnului vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau.  
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus votului 

propunerea domnului vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau, aşa cum a fost 
precizată. 
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Membrii CPRD 1989 cu unanimitate de voturi au aprobat emiterea 
unei solicitări adresate Primului ministru, doamna Vasilica Viorica Dăncilă 
prin care să se ceară verificarea modului de adoptare a Deciziei nr. 
129/13.08.2018 a Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989, respectiv demiterea persoanelor care se fac vinovate de 
emiterea acestei decizii, respectiv publicarea unui comunicat pe pagina de 
internet a Camerei Deputaţilor cu privire la acest aspect. 

  
Neexistând propuneri la punctul 2 al ordinii de zi – diverse, constatând 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 
George Sefer a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 


