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P  A R L A M E N T U L     R O M Â N I E I 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

              
 
 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 26.02.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 26.02.2008, ora 14,00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.   Avizarea listelor transmise de către Secretariatul de Stat pentru       

Problemele  Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu persoanele  

propuse în vederea acordării avizului din pareta CPRD 1989; 

2. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia 

Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

3.   Diverse; 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11 

membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 

Cutean, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Senator Ion Vasile 

Senator, Senator David Gheorghe, Deputat Gheorghe Firczak, Deputat Anca 
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Constantinescu şi Deputat Petru Tărniceru. Absenţi au fost: Vicepreşedintele 

Comisiei Senator Mihail Lupoi, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Senator Ilie 

Petrescu şi Deputat Ioan Ţundrea, întrucât au fost nevoiţi a participa la 

şedinţele celorlalte comisii parlamentare din care mai fac parte.  

Din partea SSPR au fost prezenţi Secretarul General domnul Dorel 

Căminescu şi consilier juridic doamna Mirela Popină. 

Preşedintele CPRD 1989 a propus introducerea pe ordinea de zi la 

punctul 1, a discutării proiectului de lege privind persoanele care au avut de 

suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

Noiembrie 1987, iar la punctul 2 al ordinii de zi, a propus să fie introdusă 

discutarea Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 341/2004, 

astfel avizarea listelor transmise de SSPR în vederea avizării de către CPRD 

1989 devine punctul 3, discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la CPRD 

1989 devine punctul 4, iar diverse devine punctul 5.  

Având în vedere că nu mai sunt alte subiecte pentru a fi introduse 

pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean 

a prezentat ordinea de zi modificată şi a supus-o la vot. S-a votat în 

unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, discutarea proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea 

şi completarea Legii Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, 

membrii comisiei au hotărât transmiterea unei adrese către Biroul Permanent 

al Senatului prin care să se solicite întocmirea unui raport comun cu Comisia 
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Juridică, de numiri, disciplină şi imunităţi şi validări, întrucât această 

ordonanţă priveşte persoanele care au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din Noiembrie 1987 şi nu au nicio 

legătură cu evenimentele din decembrie 1989. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii CPRD au discutat 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2008 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 341/2004, cu membrii 

Comisiei juridice, de numiri, disciplină imunităţi şi validări. 

În urma dezbaterilor, membrii CPRD 1989 şi membrii Comisiei 

juridice de numiri, disciplină imunităţi şi validări  au hotărât, în unanimitate, 

să adopte raport de admitere, fără amendamente. 

Datorită faptului că membrii CPRD 1989 au trebuit să participe la 

alte comisii din care fac parte, preşedintele CPRD 1989 a suspendat şedinţa şi 

a propus ca punctele 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi să fie discutate în şedinţa 

următoare. 

          Secretarul Comisiei domnul deputat Niculae Mircovici a dat citire 

proiectului ordinii de zi pentru şedinţa de marţi 04.03.2008, ora 14,00: 

La punctul 1. – Avizarea listelor. 

La punctul 2. -  Discutarea petiţiilor. 

La punctul 3. -  Diverse.  

 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 


