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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 15.04.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 15.04.2008, ora 15,00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.  Discutarea propunerilor Subcomisiei C.P.R.D. 1989 din data de  

09.04.2008; 

2. Avizarea listelor transmise de către Secretariatul de Stat pentru 

                      Problemele  Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu persoanele 

    propuse în vederea acordării avizului din partea C.P.R.D. 1989;  

3. Discutarea  petiţiilor  şi  contestaţiilor  depuse  la  Comisia        

    Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

4.  Diverse; 

La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 11 

membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 
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Cutean, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Senator Ion Vasile, Deputat Gheorghe 

Firczak şi Deputat Ioan Ţundrea. Absenţi au fost: Vicepreşedintele Comisiei 

Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici,  

Senator Ilie Petrescu, Senator David Gheorghe, Deputat Petru Tărniceru şi 

Deputat Anca Constantinescu, 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 Comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a 

prezentat ordinea de zi, dar nu a supus-o la vot deoarece a constatat că nu este 

cvorum. 

Având în vedere că nu există cvorum pentru a se vota propunerile 

Subcomisiei şi listele transmise de SSPR pentru avizare, preşedintele CPRD 

1989 a propus discutarea punctului 3 al ordinii de zi.  

Membrii prezenţi au fost de acord cu această propunere.  

La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele comisiei a prezentat 

listele transmise şi înregistrate la CPRD 89 sub nr. 42/343/09.04.2008, prin 

care SSPR solicită acordarea avizului conform art. 9 alin. 6  din Legea nr. 

341/2004, în vederea acordării titlurilor de  către Administraţia Prezidenţială. 

Biroul Tehnic, verificând un număr de aproximativ 200 persoane din 

aceste liste şi a constatat următoarele: 

- sunt persoane care au fost deja avizate de către CPRD 89 pentru 

obţinerea titlului prin decret prezidenţial; 

- sunt persoane care au obţinut deja titlul conferit de către 

Preşedintele României şi sunt publicate în Monitorul Oficial nr. 7/2005; 



 3

- sunt persoane care nu au fost propuse de SSPR pentru obţinerea 

avizului de preschimbare al certificatului conform art. 15 din HG nr. 

1412/2004; 

- sunt persoane pentru care nu s-a tipărit certificatul; 

- s-au găsit erori de nume; 

Având în vedere cele constate, preşedintele comisiei a solicitat 

Biroului Tehnic ca pentru şedinţa următoare să prezinte situaţia fiecărei 

persoane din listele transmise de SSPR, întrucât dacă se confirmă cele sesizate 

de către Biroul Tehnic, trebuiesc luate măsuri urgente întrucât este de 

neacceptat ca Secretarul de Stat să transmită Parlamentului României liste cu 

asemenea erori grave. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Ioan Ţundrea a adus 

la cunoştinţă membrilor comisiei situaţia unor persoane din judeţul Caraş- 

Severin, care nu au primit avizul de preschimbare conform Legii nr. 341/2004, 

cu toate că deţin la dosare probe identice cu ale altor persoane care au intrat 

deja în posesia certificatului. 

Urmare acestui fapt, domnul deputat Ioan Ţundrea solicită ca SSPR 

să prezinte pentru verificare atât dosarele persoanelor care au fost avizate, cât 

şi dosarele persoanele care sunt în curs de avizare. 

Domnul preşedinte, deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat 

membrilor comisiei situaţia constatată la sediul SSPR, când în biroul 

Secretarului de Stat a întâlnit mai multe persoane care nu erau angajate ale 

instituţiei  în timp ce răsfoiau dosare de preschimbare din arhiva SSPR, fără să 

fie supravegheate de vreun angajat al Secretariatului. 
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După opinia sa, preşedintele comisiei consideră că aceasta este o 

situaţie foarte gravă, întrucât dosarul înregistrat deja la SSPR, devine 

document oficial al acestei instituţii şi are un regim special, putând fi 

manipulat doar de angajaţii acestei instituţii, autorizaţi în acest sens. 

Se pune întrebarea dacă aşa se explică faptul că CPRD 89 a primit 

numeroase reclamaţii de sustragere a unor probe din dosarele de preschimbare 

aflate în posesia SSPR.  

Depunerea completărilor în dosare se poate face numai de către un 

angajat al SSPR şi eventual în prezenţa preşedintelui asociaţiei, nicidecum de 

alte persoane, fie acestea chiar şi preşedinţi de asociaţii, pentru motivele 

menţionate mai sus. 

 Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 89 atrage 

atenţia reprezentantului SSPR asupra celor constatate şi recomandă ca pe 

viitor, dosarele celor care solicită preschimbarea să nu mai fie lăsate la 

îndemâna unor persoane din afara instituţiei, întrucât răspunderea revine în 

totalitate SSPR –ului. 

În legătură cu situaţia persoanelor care deţin la dosare certificate 

duplicat şi figurează în Monitorul Oficial nr. 399 bis/2000 (completări la 

listele cuprinzând propunerile Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor 

Revoluţiei din decembrie 1989 de acordare a titlurilor prevăzute la art.1, 2 şi 3 

din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/1999), 

membrii comisiei recomandă ca aceştia să prezinte o dovadă că au dobândit o 

calitate sau titlu prin Decret Prezidenţial în baza Legii nr. 42/1990, întrucât 

Monitorul menţionat mai sus nu confirmă acest lucru. 
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După discuţiile purtate, având în vedere că până la ora 17,00 nu s-a 

stabilit cvorumul necesar pentru vot, preşedintele CPRD 1989 a propus ca 

pentru şedinţa următoare să rămână aceeaşi ordine de zi, a mulţumit 

reprezentanţilor SSPR pentru participare şi a suspendat lucrările şedinţei. 

                   Următoarea şedinţă va fi anunţată în termenul stabilit de 

regulament.  

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 
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