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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 22.04.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 22.04.2008, ora 11,00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  

Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute  

în Legea nr. 341/2004 şi a Proiectului de Lege privind respingerea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea  

şi completarea Legii nr. 341/2004 în vederea avizării acestora;   

2.  Discutarea rapoartelor Subcomisiei C.P.R.D. 1989 din data de   

09.04.2008 şi 10.04.2008; 

3. 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;  
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4. Discutarea  petiţiilor  şi  contestaţiilor  depuse  la  Comisia        

    Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

5.  Diverse; 

La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 11 

membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 

Cutean, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Senator Doru Ioan 

Tărăcilă, Deputat Gheorghe Firczak şi Deputat Petru Tărniceru. Absenţi au 

fost: Vicepreşedintele Comisiei Senator Mihail Lupoi, Senator Ion Vasile, 

Senator Ilie Petrescu, Senator David Gheorghe, Deputat Ioan Ţundrea 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 de Stat domnul 

Nicolae Puiu Fesan 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. 

Constatând că nu există cvorum pentru a se vota propunerile 

Subcomisiei şi listele transmise de SSPR pentru avizare, preşedintele CPRD 

1989 a propus discutarea pe marginea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 1/2008  pentru prorogarea unor  termene  prevăzute 

în Legea nr. 341/2004. 

 Membrii prezenţi au fost de acord cu această propunere.  

Preşedintele comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean  a adus 

la cunoştinţă membrilor CPRD 89 faptul că în luna Martie 2008 a participat 
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alături de Secretarul de Stat, domnul Nicolae Puiu Fesan la 2 şedinţe ale 

asociaţiilor de revoluţionari ce au avut loc la Alba Iulia şi la Râmnicu Vâlcea. 

 În urma discuţiilor purtate, preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari 

au solicitat, în unanimitate, ca termenele prevăzute în Ordonanţa nr. 1/2008 să 

fie reduse, întrucât sunt în dezavantajul revoluţionarilor.  

Domnia sa le-a promis că, în calitatea pe care o deţine, va ţine 

întotdeauna cont de dorinţa revoluţionarilor şi a asociaţiilor acestora şi va face 

tot posibilul ca solicitările lor să fie rezolvate. 

Secretarul de Stat a ridicat problema persoanelor care au 

certificatele reţinute şi a persoanelor ale căror dosare au fost trimise de către 

SSPR la DNA şi Parchet şi care trebuiesc soluţionate în cel mai scurt timp.  

Preşedintele CPRD 89 este de acord că aceste dosare trebuie 

soluţionate în cel mai scurt timp, numai că acest lucru depinde de urgenţa în 

care SSPR le prezintă pentru verificare în Subcomisia CPRD  pentru cele care 

sunt reţinute, iar pentru cele care sunt la DNA, depinde de cât de repede 

procurorii dau decizii în aceste cazuri. 

Secretarul comisiei, domnul deputat Nicolae Mircovici este de 

părere că persoanele care sunt în situaţia menţionată de Secretarul de Stat şi 

pentru care nu s-a dat o decizie până la încheierea activităţii de preschimbare, 

vor putea depune contestaţii în termenul de 6 luni prevăzut în lege. 

Preşedintele CPRD 89 consideră că este necesară adoptarea unui 

proiect de lege pentru interpretarea Legii nr. 341/2004, având în vedere faptul 

că persoanele care au acţionat în structuri militarizate trebuie să dovedească  

ce activităţi au desfăşurat până în data de 22 decembrie 1989 şi de asemenea 
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dacă au desfăşurat una din activităţile prevăzute calităţii pentru care solicită 

preschimbarea. 

Este necesară o astfel de lege doarece fiecare Secretar de Stat din 

2004 până în prezent a avut o interpretare proprie în ceea ce priveşte Legea nr. 

341/2004 şi din păcate acestea nu coincid. 

La punctul 5 al ordinii de zi  preşedintele comisiei, domnul deputat 

Emilian Vasile Cutean a adus la cunoştinţă membrilor CPRD 89 faptul că s-au 

transmis 2 adrese,  către  Birourile Permanente ale Senatului, respectiv 

Camerei Deputaţilor pentru angajarea unui cabinet de avocatură în vederea 

reprezentării în instanţă a comisiei şi a membrilor acesteia, în numeroasele 

dosare intentate împotriva acestora, aflate pe rolul instanţelor de judecată. 

S-a primit răspuns de la Biroul Permanent al Senatului şi s-a 

prezentat la sediul comisiei un consilier parlamentar care a transmis 

membrilor comisiei că se analizează posibilitatea să fie desemnat un consilier 

juridic, care să analizeze obiectele proceselor pentru a se putea stabili un mod 

de apărare corespunzător fiecărei speţe în parte. 

Având în vedere că până la ora 13,00 nu s-a stabilit cvorumul de 

vot, domnul Preşedinte al CPRD 1989 deputat Emilian Vasile Cutean a 

mulţumit reprezentanţilor SSPR pentru prezenţă şi a suspendat lucrările 

şedinţei, propunând ca pentru şedinţa următoare să rămână aceeaşi ordinea de 

zi. 

                   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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