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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 26.05.2009 

 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 26 mai, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Audierea Secretarului de Stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, 

domnul Emilian Vasile Cutean. 

2.Informare privind audienţele din data de 14.05.2009. 

3.Discutarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea capitolului II "Revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987" la legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit 

la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de 

suferit în umbra revoltei muncitoreşti anticoministe de la Braşov din noiembrie 1987 transmisă în vederea acordării 

avizului, potrivit adresei nr.42/798/21.05.2009. 
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4.Discutarea listei transmisă de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea 

avizării pentru preschimbarea certificatului doveditor a calităţii de revoluţionar. 

5.Discutarea situaţiei dosarelor domnilor Pavel Ilie, Ciubancan Gheorghe, Codruţ Ioan Paul, Pop Constantin Alexandru, 

Stănese Ana Mihaela, Stoica Gheorghe, Stratan Marcel Octavian, Pirneci Ion, Mateiciuc Ioan Cristian şi Sorescu Mariana, 

care au avizul amânat de comisia parlamentară (legislatura 2004-2008)  pe motiv că nu au fost regăsiţi în baza de date. 

6.Diverse.   

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 9 membri ai Comisiei astfel: Preşedinte Senator 

Raymond Luca, Deputat Dugulescu Marius Cristinel, Deputat Firczak Gheorghe, Senator Jurcan Dorel, Deputat Mircovici 

Niculae, Deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: Vicepreşedinte Deputat Boldea Mihail, Senator Staicu Dumitru, Senator 

Greblă Toni. 

La lucrările şedinţei s-a prezentat domnul Emilian Vasile Cutean – Secretar de Stat al Secretariatului de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a supus la vot ordinea de zi. S-a votat cu majoritate de 

voturi. 

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, 

Secretarul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul Emilian Vasile Cutean a fost chemat 

în vederea audierii în plenul Comisiei. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat de asemenea, diferitele adrese transmise de 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, printre care adresa înregistrată sub  

nr.42/666/11.05.2009, în care S.S.P.R comunică faptul că, nu poate transmite dosare pe motiv că ar dispărea 

documente probatorii din dosarele de preschimbare. 
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Acesta a apreciat, faptul că, din momentul scoaterii dosarelor din instituţia S.S.P.R sunt 3 etape, respectiv, prima 

etapă reprezintă momentul drumului dosarului de la S.S.P.R la C.P.R.D 1989, a doua etapă reprezintă verificarea 

dosarului de către membri Comisiei în faţa reprezentantului S.S.P.R, şi a treia etapă reprezintă întoarcerea dosarului la 

instituţia S.S.P.R. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat adresa transmisă de S.S.P.R, 

înregistrată sub nr.42/665/11.05.2009, prin care se comunică faptul că, exercitarea controlului parlamentar prin 

solicitarea dosarelor de către membri Comisiei, Secretarul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 

1989, domnul Emilian Vasile Cutean, consideră ca fiind trafic de influenţă. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a subliniat faptul că membri C.P.R.D 1989, în calitate de 

senatori sau deputaţi, pot face demersuri şi pot solicita prezentarea situaţiei anumitor dosare, cu atât mai mult,Comisia 

Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în exercitarea atribuţiilor de control parlamentar. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, din momentul constituirii C.P.R.D 1989 

(legislatura 2008-2012, respectiv 12 februarie 2009) au fost acordate 2223 avize, dintre care au fost tipărite doar  60 de 

certificate. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a solicitat Secretarului de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnului Emilian Vasile Cutean, un punct de vedere faţă de cele menţionate, 

privind motivele pentru care consideră că în activitatea de verificare a dosarelor în cadrul Subcomisiei de lucru a CPRD 

1989 se pot sustrage documente din dosarele de preschimbare. 

De asemenea, Secretarul de Stat al S.S.P.R, domnul Emilian Vasile Cutean, trebuie să motiveze considerentele pe 

care s-a bazat afirmaţia conform căreia membri Comisiei săvârşesc infracţiunea de trafic de influenţă, prin solicitarea 

unor dosare pentru verificare sau comunicarea situaţiei unui dosar, precum şi motivele pentru care, de la data numirii în 
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funcţie, respectiv 01 aprilie 2009 până în prezent, a tipărit doar 60 de certificate din totalul de 2223 avize acordate atât 

de S.S.P.R cât şi de C.P.R.D 1989 în actuala legislatură. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, solicită de asemenea, Secretarului de Stat al S.S.P.R,domnului Emilian Vasile 

Cutean, să precizeze clar, la ce dosare se referă şi mai ales la ce documente, având în vedere faptul că, prin această 

afirmaţie, se aduc acuze foarte grave şi jignitoare la adresa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989. 

Avizarea propunerilor S.S.P.R pentru acordarea avizului în vederea preschimbării certificatelor, reprezintă încrederea 

acordată Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, însă fiecare membru al 

Comisiei, în exercitarea controlului parlamentar poate solicita prin sondaj orice dosar pentru a fi verificat, iar S.S.P.R este 

obligat a-l prezenta Comisiei. 

Împiedicarea acestei activităţi, reprezintă o imixtiune a executivului în activitatea legislativului, membri C.P.R.D 

1989 fiind puşi în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu. A făcut, de asemenea, referire la cutuma 

existentă timp de patru ani între cele două instituţii din legislatura trecută, iar modificarea acestora reprezintă o frână în 

activitatea de preschimbare. 

Referitor la traficul de influenţă, domnul deputat Mircovici Niculae, a menţionat că nu poate fi vorba de aşa ceva, 

acesta putând fi dovedit doar în cazul obţinerii unor foloase materiale. De asemenea, i-a reamintit Secretarului de Stat al 

S.S.P.R, că are obligaţia să tipărească certificatele pentru toate persoanele ale căror dosare au primit avizul în vederea 

preschimbării atât din partea S.S.P.R, cât şi din partea C.P.R.D 1989. 

Totodată, a precizat că, membri Comisiei nu au intervenit în desfăşurarea activităţii de preschimbare a  

Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, dar au dreptul de a solicita informaţii 

privind nepromovarea anumitor dosare, iar ignorarea unor astfel de solicitări reprezintă un abuz în serviciu. 

Domnul deputat Firczak Gheorghe, a afirmat faptul că, activitatea din legislatura 2004-2008, între C.P.R.D 1989 şi 

S.S.P.R, s-a desfăşurat în condiţii normale, considerând că, cele două instituţii pot colabora în continuare. 
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, i-a acordat cuvântul domnului Emilian Vasile Cutean, Secretar 

de Stat al S.S.P.R. 

Secretarul de Stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, domnul Emilian Vasile Cutean, a 

mulţumit Preşedintelui Comisiei, pentru faptul că i-a oferit posibilitatea de a cunoaşte membri Comisiei.De asemenea, a 

menţionat faptul că, nu cunoaşte obiectul audierii, astfel că, există posibilitatea de a nu putea răspunde la toate 

întrebările. 

Referitor la adresele menţionate, domnul Emilian Vasile Cutean, Secretar de Stat al S.S.P.R, a afirmat faptul că îşi 

asumă aceste adrese, acestea fiind întocmite în conformitate cu problemele existente la nivelul Secretariatului de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Precizează, de asemenea, că S.S.P.R este sesizat în legătură cu dispariţia unor documente din dosare nefăcând nici o 

referire la membri Comisiei.  

A menţionat de asemenea, că la nivelul S.S.P.R nu există persoane calificate pentru asigurarea transportului acestor 

dosare, pentru verificarea acestora în Subcomisia de lucru a C.P.R.D 1989. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca,  a afirmat faptul că, până în prezent, aceste dosare erau 

însoţite de Secretarul de Stat sau era desemnată o persoană. 

Referitor la adresa privind acuzaţia de trafic de influenţă, Secretarul de Stat al Secretariatului de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor, domnul Emilian Vasile Cutean, a afirmat că, dosarele amânate de comisia parlamentară 

(legislatura 2004-2008) pentru care au existat anumite îndoieli au fost avizate de C.P.R.D 1989 (legislatura 2008-2012) 

fără a verifica aceste dosare. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul că, domnul Emilian Vasile Cutean, a fost 

invitat la toate şedinţele Comisiei şi Subcomisiei de lucru, însă acesta a refuzat invocând diferite motive, chiar solicitând 

Comisiei parlamentare ca invitaţia să fie transmisă cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţei. 



 6 

Domnul deputat Dugulescu Marius Cristinel, a afirmat că, este profund dezamăgit de atitudinea Secretarului de Stat 

al S.S.P.R, domnul Emilian Vasile Cutean. 

De asemenea ,consideră că, datorită poziţiei pe care a avut-o in comisia parlamentară şi decăderea într-o funcţie de 

secretar de stat, influenţează atitudinea acestuia, având impresia că C.P.R.D1989 este o anexă a S.S.P.R fiind 

subordonată acestei instituţii, vrând să deţină astfel controlul absolut.  

De asemenea, acesta a precizat faptul că  adresele transmise la S.S.P.R pentru a se comunica stadiul dosarelor 

anumitor persoane care s-au prezentat la biroul parlamentar, au rămas fără nici un răspuns. 

 Secretarul de Stat al S.S.P.R, domnul Emilian Vasile Cutean, a afirmat faptul că, fiecare Secretar de Stat are 

viziunea lui privind problemele de la S.S.P.R şi poate să dispună în consecinţă. 

De asemenea, acesta  a specificat faptul că, dacă membri Comisiei doresc clarificarea unor aspecte legate de 

activitatea S.S.P.R pot să primească un răspuns scris în baza unei adrese transmise la SSPR, specificând de asemenea, 

că nu se află la o instanţă superioară şi nimeni nu e mai presus de lege, pentru a da o explicaţie în legătură cu activitatea 

de preschimbare a certificatelor, menţionând că este în funcţia de Secretar de Stat doar de două luni. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, a reamintit membrilor Comisiei, faptul că domnul Emilian Vasile Cutean – Secretar 

de stat, trebuie să  răspundă la aceste întrebări în condiţiile în care a avut un mandat de patru ani ca Secretar de Stat al 

S.S.P.R, urmat de patru ani ca Preşedinte al CPRD 1989. 

A menţionat, de asemenea, că în perioada în care domnul Emilian Vasile Cutean a fost Preşedinte al acestei Comisii 

suţinea că activitatea S.S.P.R nu funcţionează, iar în prezent, acesta, în calitate de Secretar de Stat al S.S.P.R susţine că 

activitatea acestei instituţii funcţionează bine, faţă de cea a C.P.R.D 1989, pe care o consideră defectuoasă. 

Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, a afirmat faptul că, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, din momentul numirii în funcţie a indus în eroare membri Comisiei, făcând presiuni asupra S.S.P.R-ului în 

urma audienţelor pe care le susţine, ducând toată activitatea spre o conotaţie politică. 
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Faţă de aceste acuze, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a dorit să reamintească faptul că, 

munca şi activitatea Comisiei parlamentare este transparentă putând fi analizată şi consultată pe site-ul Camerei 

Deputaţilor, în condiţiile în care instituţia S.S.P.R-ului este blocată, existând doar telefoane la care nu se răspunde, faxuri 

care nu funcţionează, corespondenţă care nu este primită, etc. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, i-a solicitat Secretarului de Stat să indice un termen in care poate răspunde 

adreselor Comisiei, precizând, de asemenea, că membri C.P.R.D 1989 au dreptul să solicite situaţia dosarelor care apar 

ca fiind complete la S.S.P.R dar nu au fost transmise spre avizare către CPRD 1989.  

Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, a afirmat faptul că, stadiul dosarelor de preschimbare este 

comunicat conform tuturor petiţiilor, însă preşedinţii de asociaţie, cunoscând toate aceste dosare, au obligaţia să le 

aducă la cunoştinţă  membrilor.  

Domnul deputat Mircovici Niculae, a solicitat totodată, Secretarului de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, să 

răspundă invitaţiilor Comisiei de a fi prezent la lucrările CPRD 1989 şi a  Subcomisiei de lucru.  

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat că, au fost solicitate pentru verificări dosarele unor 

persoane care în timpul evenimentelor din decembrie 1989 aveau vârsta de 15 ani.  

În urma acestor solicitări, Secretarul de Stat al S.S.P.R, domnul Emilian Vasile Cutean, a dorit să menţioneze faptul 

că, a luat hotărârea să nu mai transmită spre avizare la Comisia parlamentară dosarele acestor persoane, respectiv, a 

tuturor persoanelor care nu au avut varsta de 15 ani la evenimentele din decembrie 1989, deoarece acestea nu erau 

responsabile şi nu puteau fi încadrate ca luptători remarcati prin fapte deosebite. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, a precizat faptul că, în ceea ce priveşte capacitatea de exerciţiu a unei persoane 

este diferită faţă de capacitatea de folosinţă, deoarece o persoană răspunde penal în faţa legii de la vârsta de 15 ani dacă 

are discernământ, iar capacitatea de folosinţă se dobândeşte în momentul naşterii, astfel că aceste dosare trebuie 

verificate pentru a se stabili dacă au elementele necesare pentru preschimbarea certificatului. 
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, pentru a se demonstra o bună 

colaborare între cele două instituţii, Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean,trebuie să tipărească certificatele 

persoanelor care au primit avizele în vederea preschimbării atât de S.S.P.R cât şi de C.P.R.D 1989, precum şi 

prezentarea dosarele despre care s-a făcut vorbire pentru a fi verificate de membri Comisiei. 

  Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, aduce la cunoştinţa membrilor faptul că, aceste avize au fost 

retrase de S.S.P.R , autosesizându-se pe motiv că, avizele acordate de comisia SSPR, nu au fost date conform legii, iar 

dosarele acestora nu au fost verificate. Totodată, a indicat un termen de 2 saptămâni în care aceste dosare vor fi 

reverificate, iar in situaţia în care îndeplinesc condiţiile Legii nr.341/2004 vor fi transmise la imprimerie pentru a fi tipărit 

noul tip de certificat.  

De asemenea, acesta a specificat faptul că C.P.R.D 1989 a acordat avize fără a verifica dosarele, inclusiv a celor 

contestaţi.  

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat faptul că, avizele pentru persoanele care au fost 

contestate la nivelul C.P.R.D 1989, au fost amânate, fiind solicitat SSPR-ului dosarul în vederea verificării acestuia de 

către membri Comisiei.  

Domnul deputat Firczak Gheorghe, a menţionat faptul că, contestaţiile au fost verificate individual. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, i-a solicitat  Secretarului de Stat, domnul Emilian Vasile 

Cutean, un punct de vedere privind  colaborarea între cele două instituţii. 

  Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, consideră că există o colaborare bună între S.S.P.R şi C.P.R.D 

1989, dar până nu se clarifică situaţia la nivelul instituţiei pe care o conduce, nu poate să fie prezent în ambele locuri, 

dar va face tot posibilul să participe la şedinţele C.P.R.D 1989. 

De asemenea, aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei, că urmează a fi promovată ordonanţa de urgenţă privind 

prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor de revoluţionar până în luna aprilie 2010. 
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că nu împărtăşeşte această opinie 

referitoare la prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor, considerând că a trecut suficient timp pentru 

depunerea probelor, prelungirea termenului făcând doar o posibilitate pentru presupuşii frauduloşi de a aduna probe la 

dosar. 

  Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, a afirmat faptul că, toţi preşedinţii de asociaţie, precum şi Blocul 

Naţional al Revoluţionarilor, Loja de Onoare a Revoluţiei din Decembrie 1989, au solicitat prorogarea termenului de 

preschimbare a certificatelor. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, informaţiile primite la nivelul C.P.R.D 

1989 sunt contrare, majoritatea asociaţiilor dorind finalizarea termenului de preschimbare la data de 30 iunie 2009. După 

această perioadă urmează un termen de 6 luni în care se pot formula contestaţii, aceste dosare putând fi analizate şi 

verificate în cadrul acestei comisii, pe baza unor norme metodologice de lucru create, şi bineînţeles cu o bună colaborare 

cu instituţia S.S.P.R-ului. 

Domnul deputat Socaciu Victor, a dorit să menţioneze faptul că, Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, 

nu a ştiut să gestioneze o relaţie cu membri comisiei parlamentare datorită caracterului impulsiv, insă relaţia cu S.S.P.R-

ul este esenţială. 

Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, a afirmat faptul că, doreşte o colaborare cu membri Comisiei, şi 

crede că datorită discuţiilor cu persoanele nemulţumite de nepreschimbarea certificatului, aceştia au fost induşi în eroare.  

Având în vedere faptul că audierea Secretarului de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, a luat sfârşit, membri 

Comisiei i-au mulţumit pentru bunăvoinţa de care a dat dovada prezentându-se la audiere, sperând totodată, într-o mai 

bună colaborare între cele două instituţii. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat o informare cu 

privire la audienţele susţinute în data de 14.05.2009. Persoanele care au fost primite în audienţă sunt următoarele: 
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Sarmasi Ioan Desideriu (dosar nr.4991), Toma Margarit Ionel, Puşcaşu Ecaterina (dosar nr.5512), Vlad 

Gheorghe (dosar nr.6957), Ţigăneşteanu Alexandru (dosar nr.6955), Popa Dorin, Pereţeanu Anghel (dosar 

nr.11980), David Anton (dosar nr.11984), Moldovan Maria (dosar nr.9224). 

La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 

noiembrie 1987" la legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române 

din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 transmisă în vederea acordării avizului. 

În  urma dezbaterilor  şi a opiniilor  exprimate, membrii C.P.R.D.1989 au hotărât, acordarea avizului negativ 

propunerii legislative. Acordarea acestui aviz negativ nu reprezintă o nerecunoaşterea a meritelor celor din revoltele 

muncitoreşti din Valea Jiului 1977, Bazinul Olteniei 1981 şi Braşov 1987, însă, prevederile Legii nr.341/2004, se referă 

numai la persoanele care au participat la evenimentele din decembrie 1989. 

Recunoaşterea meritelor persoanelor care au participat la revoltele muncitoreşti din Valea Jiului 1977, Bazinul 

Olteniei 1981 şi Braşov 1987, poate constitui iniţiativa unei noi legi speciale. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că a fost transmisă o listă cu propuneri de 

avizare de la S.S.P.R, cuprinzând un număr de 243 de persoane, pe care Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile 

Cutean, nu o recunoaşte, având în vedere faptul că, aceasta a fost semnată de către Secretarul General al S.S.P.R 

domnul Stelianide Dumitru. 

Secretarul General al S.S.P.R domnul Stelianide Dumitru, a specificat faptul că, Secretarul de Stat, domnul Emilian 

Vasile Cutean, verifică dosarele în mod selectiv, ceea ce contravine activităţii Comisiei S.S.P.R, iar conform 

regulamentului de organizare al S.S.P.R, fiind vicepreşedinte în cadrul Comisiei de verificare a dosarelor de 

preschimbare, are prerogative de  preşedinte în absenţa preşedintelui. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat lista cu persoanele 

propuse de SSPR în vederea acordării avizului de către C.P.R.D 1989, înregistrată sub nr.42/784/ 20.05.2009, 

cuprinzând un număr de 12 persoane, dintre care 11 luptători remarcaţi prin fapte deosebite şi 1 reţinut. În urma 

verificărilor efectuate de către biroul tehnic, s-au constatat următoarele: 

- a mai fost avizat de către C.P.R.D 1989: Vasile Viorel (dosar nr.11385); 

- contestat la nivelul C.P.R.D 1989: Irimieş Nicolae Octavian (dosar nr.11160). 

Drept urmare, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot lista transmisă de S.S.P.R. în 

vederea avizării fără persoana care a mai fost avizată de C.P.R.D 1989 şi persoana contestată la nivelul CPRD 1989, 

urmând a fi solicitat dosarul persoanei contestate în vederea analizării de către membri Comisiei. S-a votat cu 

majoritate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că, urmare 

publicării pe site-ul Camerei Deputaţilor, a anunţului prin care se solicita de către C.P.R.D 1989, pentru persoanele care 

au avizul amânat pentru că nu au fost regăsite în baza de date, copie a decretului prezidenţial prin care li se recunoaşte 

calitatea de revoluţionar, au depus la C.P.R.D 1989 o copie a M.O.următoarele persoane: Pavel Ilie, Ciubancan 

Gheorghe, Codruţ Ioan Paul, Pop Constantin Alexandru, Stănese Ana Mihaela, Stoica Gheorghe, Stratan 

Marcel Octavian, Pirneci Ion, Sorescu Mariana. 

De asemenea, prin adresa transmisă de S.S.P.R nr.42/735/18.05.2009 se corectează numele domnului Mateiciuc 

Ioan Cristian. 

Având în vedere cele menţionate, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot avizarea 

persoanelor mai sus menţionate. S-a votat cu majoritate de voturi. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a solicitat punctul de vedere al 

membrilor Comisiei cu privire la iniţiativa Secretarului de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, de a proroga termenul de 

preschimbare a certificatului. 

Domnul deputat Firczak Gheorghe, a precizat faptul că nu consideră necesar prorogarea termenului de 

preschimbare. 

Domnul deputat Socaciu Victor, a afirmat faptul că, trebuie analizat în ce măsură neprorogarea termenului de 

preschimbare afectează situaţia activităţii de preschimbare a certificatelor. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, a precizat faptul că nu este de acord cu prorogarea termenului de preschimbare, 

deoarece dacă patru ani de zile nu au fost suficienţi pentru completarea dosarelor, înseamnă că persoanele au fost 

dezinteresate ori doresc fabricarea unor probe. 

De asemenea, acesta a menţionat faptul că, după expirarea termenului de preschimbare vor urma 6 luni în care 

persoanele nemulţumite pot depune contestaţii, care vor fi soluţionate la C.P.R.D 1989. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, a exemplificat un număr de 48 de contestaţii de la Asociaţia Teleorman care au un 

text identic, singura diferenţă fiind numele persoanelor, elementul contestaţiei reprezentând faptul că acele persoane nu 

figurează într-o anumită carte. De asemenea, acesta a menţionat faptul că, au fost transmise contestaţiile şi la S.S.P.R 

pentru a fi luate în vedere în momentul analizării dosarului de preschimbare.   

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că, grupurile de revoluţionari sunt atenţi la 

tot ceea ce se întâmplă la nivelul Comisiei, analizează sintezele şi aduc acuze membrilor Comisiei în cazul în care sunt de 

acord cu prorogarea termenului de preschimbare.  

De asemenea, acesta a menţionat faptul că, va urma perioada de depunere a contestaţiilor şi de soluţionare a 

acestora, punându-se la dispoziţia S.S.P.R-ului spaţii pentru depozitarea arhivei de lucru, şi totodată vor fi create 

normele de lucru pentru soluţionarea contestaţiilor, până la data de 9 iunie 2009. 
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Domnul deputat Firczak Gheorghe a propus membrilor Comisiei să fie transmisă o adresă domnului Emil Boc - Prim 

Ministru al României pentru a-l informa de această situaţie. 

Membri au fost de acord cu această propunere. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot  propunerea de neprorogare a  termenului de 

preschimbare. S-a votat astfel: 3 pentru şi 2 abţineri.  

Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

declarat închisă şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

 

P R E Ş E D I N T E 

Senator Raymond LUCA 

 

 

               
 TABEL  

 cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea   

  preschimbarii Certificatelor doveditoare a calitatii de Luptatori in Revoluţia Română din Decembrie 1989, conform   

 prevederilor Legii 341/ 2204  

 Aviz Asociatie 
 

NR. 
CRT. 

Nr. 
Dosar NUMELE PRENUMELE TATĂL MAMA DATA NASTERII LOCUL 

NAŞTERII CALITATEA 
  

 1 1879 DĂNEŢ EUGEN GHEORGHE CONSTANŢA 21 octombrie 
1954 FILIAŞI REMARCAT 

AS. VICTORIA 
REVOLUŢIEI DIN 
DECEMBRIE 1989 

 2 12340 DABU VALERICĂ NICULAE MARIA 06 martie 1947 COM. PÎRLITA REMARCAT 
LIGA NAŢIONALĂ A 
LUPTĂTORILOR DIN 
DECEMBRIE 1989 

 3 6151 DOBOŞ MIHAELA NICOLAE MARIA 5 ianuarie 1949 COM. C.A. 
ROSETTI REMARCAT 

ASOCIAŢIA "22 
DECEMBRIE 
GIURGIU" 
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4 21543 DRĂGOESCU GHEORGHE VASILE GHERGHINA 14 martie 1956 BUCUREŞTI REMARCAT 
ORGANIZAŢIA 
RADIO-LIBERTATEA 
22 

5 12003 MIHOC DĂNILĂ DĂNILĂ FLOAREA 22 februarie 1935 SAT. PRILIPEŢ REMARCAT 

FUNDAŢIA 
NAŢIONALĂ A 
REVOLUŢIEI DIN 
DECEMBRIE 1989 

6 11382 MOŢOC MIHAIL CONSTANTIN CATERINA 08 aprilie 1955 GALAŢI REMARCAT 
AS. TINERII EROI AI 
REVOLUŢIEI DIN 22 
DEC 1989 GALAŢI 

7 6299 MUREŞAN COSTICĂ NATURAL MARIA 14 mai 1963 COM. POMI REMARCAT 
ASOCIAȚIA 16-21 
DECEMBRIE 1989 
LUGOJ 

8 5808 PETCULESCU ŞTEFAN GHEORGHE ANGHELINA 3 iunie 1951 BUCUREŞTI REMARCAT 
ASOCIAŢIA "22 
DECEMBRIE 
GIURGIU" 

9 17247 TIMBULI ROMAN GAVRIL SILVIA 08 septembrie 
1945 

COM. 
POPEŞTI REMARCAT 

ASOCIAŢIA 
LUPTĂTORILOR DIN 
22 DECEMBRIE 1989 
TURDA 

10 11939 PARALESCU DAMIAN ION ELENA 30 decembrie 
1968 BUCUREŞTI REŢINUT A.L.R.D.89 R.I.U.D. 

11 11779 PAVEL ILIE MATEI GOSTINA 23 aprilie 1964 BUCUREŞTI REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV 
DECEMBRIE 1989 

12 7103 CIUBANCAN GHEORGHE 
ELENA -

EUGENIA GHEORGHE 
28 octombrie 

1959 
CLUJ-

NAPOCA 
REMARCAT ASOCIAŢIA 22 

DECEMBRIE 1989 

13 516 CODRUŢ IOAN -PAUL DAN-
GHEORGHE SOFIA 7 iunie 1962 BUCUREŞTI REMARCAT CLUB 22 TV 

BUCUREŞTI 

14 
5755 POP CONSTANTIN 

ALEXANDRU IOAN MELETINA 8 mai 1961 BOTOŞANI REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV 
DECEMBRIE 89 

15 390 STĂNESE ANA MIHAILA NISTOR ANA 1 decembrie 
1952 COM.BIERTAN REMARCAT 

AS SIBIU DEC 1989 

16 18574 STOICA GHEORGHE ION MARIA 26 ianuarie 1955 COM.MALU 
CU FLORI REMARCAT 

ASOCIAŢIA 16-21 
DECEMBRIE 89 
BUCUREŞTI 
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17 6621 STRATAN 
MARCEL 
OCTAVIAN PAVEL ELENA 10 iunie 1968 TIMIŞOARA 

REMARCAT 

FUNDAŢIA 
NAŢIONALĂ A 
REVOLUŢIEI DIN 
DECEMBRIE 1989 

18 3106 PIRNECI ION GHEORGHE SILVIA 25 ianuarie 1951 COM. 
BĂRBULEŢ REMARCAT 

AS. LUPTĂTORILOR 
DIN DECEMBRIE 
1989 DÂMBOVIŢA 

19 10264 SORESCU MARIANA DRĂGANA PETRE 
15 noiembrie 
1963 SECTOR 2 

REMARCAT ASOCIAŢIA CLUB 
TELEVIZIUNE 22 

20 4578 MATEICIUC IOAN 
CRISTIAN AUREL    EUDOCHIA 17 noiembrie 

1954 BUCUREŞTI REMARCAT 
ASOCIAŢIA 16-21 
DECEMBRIE 89 
BUCUREŞTI 
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