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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 30.06.2009 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 30 iunie 2009, ora 1000. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Alegerea Secretarului C.P.R.D 1989. 

2. Informare privind audienţele din data de 19.06.2009. 

3. Discutarea proiectului de elaborare a normelor interne de soluţionare a contestaţiilor depuse la C.P.R.D 1989.  

4. Discutarea Raportului Subcomisiei de lucru a C.P.R.D 1989 din data de 29.06.2009. 

5. Discutarea situaţiei dosarelor domnilor Bălănescu Florina, Buta Lucian, Ratcu Mihai Gheorghe, Curcan Cristea. 

6. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 membri ai Comisiei astfel: Preşedinte Senator 

Raymond Luca, Deputat Budurescu Daniel Stamate, Senator Coca Laurenţiu Florian, Deputat Dugulescu Marius 

Cristinel, Deputat Firczak Gheorghe, Deputat Mircovici Niculae, Deputat Socaciu Victor, Senator Staicu Dumitru. 

Absenţi au fost: Senator Greblă Toni, Senator Jurcan Dorel, Vicepreşedinte Deputat Boldea Mihail. 
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La lucrările şedinţei au fost prezenţi doamna Coruţ Cristina – Secretar General al Secretariatului de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, doamna Popină Mirela – Consilier şi domnul Ilie Drăgulin – Director 

juridic al S.S.P.R. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a specificat faptul că în cadrul şedinţei de lucru a C.P.R.D 

1989 este prezentă doamna Coruţ Cristina – Secretar General al Secretariatului de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor. 

Acesta a menţionat că există informaţii din care reiese faptul că se încearcă din nou promovarea ordonanţei de 

prorogare a termenului de preschimbare a certificatelor de revoluţionar de către Secretariatului de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Domnul senator Raymond Luca, i-a solicitat doamnei Coruţ Cristina – Secretar General al SSPR să prezinte 

fundamentarea noii ordonanţe precum şi elementele noi ale acesteia. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul că, fundamentarea făcută 

de fostul Secretar de Stat al SSPR domnul Emilian Vasile Cutean cu referire la ordonanţa de prorogare a termenului 

de preschimbare a certificatelor, conţine o serie de elemente false.  

În adresa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 înaintată către Ministerul Justiţiei s-au 

arătat aceste elemente, şi anume: nu a existat în realitate o consultare cu organizaţiile de revoluţionari, fiind 

înregistrate la Comisia Parlamentară numeroase memorii ale asociaţiilor de revoluţionari care şi-au manifestat 

dezacordul privind prorogarea termenului, de asemenea, intenţia fostului Secretar de Stat domnul Emilian Vasile 

Cutean de a reverifica un număr de aproximativ 2000 avize acordate atât de Comisia SSPR cât şi CPRD 1989 

reprezintă un abuz.  

Totodată, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul că, din menţionările făcute de 

domnul Drăgulin Ilie – Director juridic al SSPR, în cadrul şedinţei Subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din data de 
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29.06.2009, din cele 8000 dosare menţionate în nota de fundamentare a fostului Secretar de Stat domnul Emilian 

Vasile Cutean sunt aproximativ 1300 dosare care nu au fost verificate niciodată de Comisia SSPR. 

A menţionat de asemenea, faptul că adoptarea unei astfel de ordonanţe, trecând peste voinţa revoluţionarilor 

precum şi peste avizul negative al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor, Guvernul României îşi asumă o gravă 

răspundere politică în această privinţă. 

Doamna Cristina Coruţ - Secretar General al SSPR  a specificat faptul că, a prezentat Guvernului României şi  

punctul de vedere al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, şi a considerat necesar 

continuarea procedurii de adoptare a ordonanţei pentru prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor, 

susţinând faptul că termenul de 30 de zile este insuficient pentru soluţionarea contestaţiilor de către CPRD 1989. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat că, a fost prevăzută o astfel de situaţie în cadrul  

normelor metodologice iniţiate de C.P.R.D 1989, făcându-se referire în cadrul acestora că soluţionarea contestaţiilor 

se va face într-un termen rezonabil, excluzându-se termenul de 30 de zile. 

De asemenea, Cristina Coruţ – Secretar General, a precizat faptul că a dispus inventarierea dosarelor pentru a fi 

prezentată o situaţie exactă a acestora pentru a fi înaintată către C.P.R.D 1989, menţionând faptul că din înscrisurile 

fostului Secretar de Stat al SSPR domnul Emilian Vasile Cutean, s-a constatat faptul că există un număr de 8000 de 

cereri nesoluţionate. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, i-a solicitat doamnei Coruţ Cristina- Secretar General al 

SSPR să precizeze dacă Guvernul României poate emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare. 

Doamna Cristina Coruţ - Secretar General al SSPR, a menţionat faptul că, a fost solicitată participarea acesteia la 

şedinţa Comisiei Juridice din cadrul Camerei Deputaţilor în care s-a pus în discuţie legea de abilitare a Guvernului de 

a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare. 
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Preşedintele Comisiei, a reamintit faptul că au fost acordate în această sesiune parlamentară peste 2000 avize, 

pentru care nu a fost tipărit noul certificat, solicitându-i un punct de vedere noului Secretar general al SSPR. 

Doamna Cristina Coruţ a specificat faptul că, în fundamentarea transmisă Guvernului nu s-a făcut referire la cele 

2000 de avize acordate, deoarece nu s-a constatat un temei juridic care să dea dreptul de a reveni asupra unui aviz 

acordat de către ambele Comisii, respectiv, Comisia SSPR şi C.P.R.D 1989, referindu-se numai la cele 8000 de dosare 

nesoluţionate. 

Referitor la certificatele netipărite, aceasta a precizat faptul că, a solicitat un punct de vedere Ministerului Justiţiei 

cu privire la posibilitatea legală de a semna în numele Secretarului de Stat al SSPR aceste certificate, deoarece nu  

doreşte creearea unor prejudicii persoanelor care au fost avizate şi pentru care trebuie să fie eliberate noile tipuri de 

certificate. 

În situaţia în care răspunsul Ministerului Justiţiei va fi favorabil, în sensul că poate semna aceste certificate, va 

dispune tipărirea tuturor certificatelor pentru care s-a acordat avizul Comisiei Parlamentare. 

  Doamna Cristina Coruţ - Secretar General al SSPR, a menţionat faptul că, ordonanţa de prorogare a termenului 

de preschimbare a certificatelor se află pe ordinea de zi a Guvernului, şi cuprinde un articol unic referitor numai la 

termenul de preschimbare, cu menţiunea că nu mai există articolul prevăzut în proiectul iniţiat de fostul Secretar de 

Stat domnul Emilian Vasile Cutean, privind suspendarea procedurii de preschimbare a certificatelor. 

Domnul deputat Mircovici Niculae a precizat faptul că, este convins de inutilitatea formală, juridică deoarece 

marea majoritate a organizaţiilor de revoluţionari sunt împotriva prorogării termenului de preschimbare a 

certificatelor. 

De asemenea, Preşedintele CPRD89, senator Raymond Luca a menţionat faptul că, nu se va mai reveni asupra 

votului acordat asupra ordonanţei pentru prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor. 
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Doamna Cristina Coruţ - Secretar General al SSPR, a specificat că, ordonanţa de urgenţă în forma restituită în 

vederea reanalizării a fost primită la sediul SSPR în data de 25.06.2009 şi nu a avut timpul necesar pentru a discuta 

cu membri Comisiei. 

Domnul deputat Dugulescu Marius Cristinel, a reamintit faptul că, majoritatea asociaţiilor de revoluţionari din 

Timişoara nu sunt de acord cu prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor. 

De asemenea, acesta solicită Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să 

specifice modalitatea de lucru la nivelul instituţiei pentru a cunoaşte atribuţiile fiecărui angajat având în vedere 

disfuncţionalităţile existente până în prezent privind modalitatea de lucru a SSPR. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a intervenit precizând că Secretariatul de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor a prezentat în cadrul Şedinţei Subcomisiei de lucru din data de 29.06.2009 un număr de 

151 dosare spre verificare dintre cele solicitate de către C.P.R.D 1989 în decursul timpului. 

Prin această nouă atitudine a instituţiei SSPR, se demonstrează disponibilitatea de a colabora cu Comisia 

Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Doamna Cristina Coruţ - Secretar General al SSPR, a afirmat că, vor fi modificări cu privire la modalitatea de 

lucru în cadrul instituţiei,precizând totodată că  personalul existent în cadrul instituţiei este insuficient. 

Domnul deputat Firczak Gheorghe, a menţionat faptul că, o colaborare între CPRD 1989 şi SSPR este absolut 

necesară şi nu consideră că o nouă prorogare a termenului de preschimbare a certificatului este benefică. 

După discuţiile purtate, membri Comisiei i-au urat succes noului Secretar General al Secretariatului de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989  - doamna Coruţ Cristina, sperând într-o mai bună colaborare 

între SSPR şi CPRD 1989. 

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

majoritate de voturi. 
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La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat noii 

membri ai Comisiei şi anume domnul senator Coca Laurenţiu Florian şi domnul deputat Budurescu Daniel Stamate. 

În urma adresei formulată de Grupul PSD+PC, înregistrată sub nr.42/1061/30.06.2009, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca,  a supus la vot alegerea Secretarului CPRD 1989 în persoana domnului senator Coca 

Laurenţiu Florian. S-a votat cu majoritate de voturi. 

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

asupra audienţelor susţinute în data de 19.06.2009. Persoanele care au fost primite în audienţă sunt următoarele: 

Cornea Gheorghe (dosar nr.11886), Bârdan Ovidiu Ionel (dosar nr.6307), Loşniţă Stelian, Negru Aurel, Petrache Luis-

Alberto (dosar nr.16749), Tuţu Victor, Struţă Irinel şi Cocu Ioan. 

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

elaborare a normelor interne de soluţionare a contestaţiilor depuse la C.P.R.D 1989. 

Acestea au fost dezbătute şi discutat fiecare articol în parte aducându-se anumite modificări, fiind votate de către 

membri Comisiei cu majoritate de voturi. 

Normele metodologice de soluţionare a contestaţiilor depuse la C.P.R.D 1989 vor fi publicate pe site-ul Camerei 

Deputaţilor, www.cdep.ro.  

La punctul 4 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat Raportul 

Subcomisiei de lucru a C.P.R.D 1989 din data de 29.06.2009. 

În cadrul şedinţei, Subcomisia de lucru a C.P.R.D 1989 a verificat un număr de 6 dosare, pentru care s-au făcut 

următoarele propuneri: 

Subcomisia de lucru a C.P.R.D 1989 în urma verificării a constatat faptul că un număr de 4 dosare ale domnilor: 

GHEORGHIU ARIANA DANA – dosar nr.12430, IACOB PETRUŞ - dosar nr.20051, PANAIT SORIN – dosar 

nr.20649, SULU NACHT CRISTIAN – dosar nr.15602 sunt complete din punct de vedere al dispoziţiilor Legii 
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nr.341/2004 şi a H.G.nr.1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi propune avizarea favorabilă şi 

eliberarea certificatelor. 

Pentru dosarul domnului FLOREA IULIAN – dosar nr.19604, Subcomisia de lucru a C.P.R.D 1989 a propus 

plenului C.P.R.D 1989 transmiterea la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

pentru clarificarea activităţii acestuia din timpul evenimentelor din decembrie 1989, având de asemenea şi elemente 

contradictorii. 

Pentru dosarul doamnei POPESCU CORNELIA – dosar nr.20164, Subcomisia de lucru a C.P.R.D 1989 a propus 

plenului C.P.R.D 1989 transmiterea la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

pentru clarificări privind existenţa la dosarul acestuia a unor documente a două persoane diferite, precum şi indicarea 

decretului prezidenţial în care aceasta figurează. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot propunerile Subcomisiei de lucru a C.P.R.D 

1989. S-a votat cu majoritate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat o informare 

privind situaţia domnilor Bălănescu Florina, Buta Lucian, Ratcu Mihai Gheorghe, Curcan Cristea. 

De asemenea, acesta a supus la vot acordarea avizului favorabil în vederea preschimbării certificatului doveditor 

a calităţii de revoluţionar a domnilor Buta Lucian, Ratcu Mihai Gheorghe, Curcan Cristea. S-a votat cu majoritate 

de voturi. 

Pentru doamna Bălănescu Florina, instanţa a dispus prin sentinţa judecătorească obligarea Comisia Parlamentară 

a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 

1989 să preschimbe certificatul acesteia de revoluţionar, sentinţa fiind irevocabilă. 

Drept urmare, membri Comisiei, au hotărât să ia act de hotărârea judecătorească de preschimbare a certificatului 

de revoluţionar seria FD nr.04501 din 14.11.1996, urmând ca Secretariatul de Stat pentru Problemele 
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Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să tipărească noul tip de certificat, iar la înmânarea acestuia doamnei Bălănescu 

Florina să se încheie un proces verbal în care se va menţiona hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi 

irevocabilă potrivit căreia i s-a preschimbat certificatul. S-a votat cu majoritate de voturi. 

Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată şi fiind ultima şedinţă a Comisiei din această sesiune, 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a declarat închisă şedinţa Comisiei Parlamentare a 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi a urat o vacanţă plăcută membrilor Comisie. 

 

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  

NR. 
CRT

. 

Nr. 
Dosa

r 
NUMELE PRENUMELE TATĂL MAMA DATA NASTERII LOCUL NAŞTERII Aviz Asociatie CALITATEA 

1 
12430 GHEORGHIU ARIANNA DANA VALENTIN ANNA 24 septembrie 1956 BUCUREŞTI 

ORGANIZAŢIA LUPT. PT. 
CINSTIREA MEMORIEI EROILOR 
MARTIRI DIN 16-21 DEC. 1989 

REMARCAT 

2 20051 IACOB PETRUŞ NICOLAE ANICA 21 februarie 1955 COM.SĂVENI 
AS. TELECOM DECEMBRIE 89 

BUCUREŞTI REMARCAT 
3 20649 PANAIT SORIN ŞTEFAN SOFIA 1 februarie 1971 CONSTANŢA   RĂNIT 

4 5700 BUTA LUCIAN TEODOR ZORICA 24625 BRAŞOV ASOCIAŢIA BRAŞOV DECEMBRIE 
1989 REMARCAT 

3 13500 CURCAN CRISTEA TOMA DOBRIŢA 22 septembrie 1949 COM.GRUIU  REMARCAT 
6 1512 RATCU MIHAI GHEORGHE CONSTANTIN IULIANA 2 aprilie 1949 BUCUREŞTI AS CLUB TV 22 REMARCAT 

7 15602 SULU 
NACHT CRISTIAN CONSTANTIN ALEXANDRU ELENA 17 mai 1948 BUCUREŞTI AVRD 89 BUCUREŞTI REMARCAT 
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