
 
 
 
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 19.10.2010 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 19 octombrie 2010, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Discutarea raportului Subcomisiei de lucru a C.P.R.D.1989 din data de 

19.10.2010. 

2.Discutarea situaţiei dosarelor persoanelor pentru care s-a primit adresa CNSAS, 

potrivit adresei S.S.P.R nr.42/897/20.09.2010. 

3.Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul membrilor Comisiei 

astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, 

deputat Firczak Gheorghe, deputat Budurescu Daniel Stamate, deputat Mircovici 

Niculae, deputat Socaciu Victor, Secretar senator Coca Laurenţiu. Absenţi au fost: 

Florian, deputat Dugulescu Marius Cristinel, senator Greblă Toni, senator Jurcan Dorel, 

senator Staicu Dumitru Florian. 

La lucrările şedinţei au participat domnul Adrian Viorel Nicolaescu – Secretar 

General al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 

1989. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a prezentat ordinea de zi a 

şedinţei şi a supus-o la vot. S-a votat cu unanimitate de voturi. 
La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a prezentat Raportul Subcomisiei de lucru a CPRD89 din data de 19.10.2010. 

În baza contestaţiilor depuse la C.P.R.D.1989, membrii Comisiei au hotărât 

următoarele: 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru următoarele 

persoane: 1.Câmpeanu Nicolae (Dosar nr.21199 – Remarcat) - contestaţia înregistrată 
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sub nr.42/77/08.09.2010, 2.Kelemen Ştefan (Dosar nr.7118 – Remarcat) - contestaţia 

înregistrată sub nr.42/07/09.08.2010, 3.Kelemen Endre (Dosar nr.9217 – Remarcat) - 

contestaţia înregistrată sub nr.42/12/09.08.2010, 4.Culda Sonia Felicia (Dosar nr.9184 

- Remarcat) - contestaţia înregistrată sub nr.42/16/09.08.2010, 5.Marc Gheorghe 

(Dosar nr.9220 – Remarcat) - contestaţia înregistrată sub nr.42/13/09.08.2010, 

6.Ciupeiu Vasile (Dosar nr.9177 – Remarcat) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/10/09.08.2010, 7.Szeplaki Szabolks (Dosar nr.7129 – Remarcat) - contestaţia 

înregistrată sub nr.42/09/ 09.08.2010, 8.Ciupei Virgil Claudiu (Dosar nr.15927 – 

Remarcat) - contestaţia înregistrată sub nr.42/17/09.08.2010, 9.Strugaru Elisabeta 

(Urmaş al Eroului-Martir Strugaru Ioan) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/825/23.08.2010, 10.Floarea Ion (Dosar nr.15195 – Remarcat) - contestaţia 

înregistrată sub nr.42/977/06.10.2010, 11.Brancu Dumitru (Dosar nr.20913 – Rănit) - 

contestaţia înregistrată sub nr.42/846/ 03.09.2010, 12.Luncanu Vasile – Rănit - 

contestaţia înregistrată sub nr.42/841/03.09.2010,13.Radu (Giura) Marina Rodica 
(Dosar nr.9300 – Remarcat) - contestaţia înregistrată sub nr.42/168/04.10.2010, 

14.Diaconu Leonard Marian (Dosar nr.9186 – Remarcat) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/11/09.08.2010. S-a votat cu unanimitate de voturi. 
B. Pentru un număr de 5 dosare analizate în baza contestaţiilor depuse astfel: 

1.Caţica Manole (Dosar nr.9045 – Remarcat ) - contestaţia înregistrată sub nr.42/640/ 

03.06.2010, 2.Mătea Ioan (Dosar nr.1708 – Remarcat) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/10/13.07.2010, 3.Iacob Mihai Gheorghe (Dosar nr.13465 – Remarcat) - 

contestaţia înregistrată sub nr.42/14/09.08.2010, 4.Colcer Lidia (Dosar nr.9182 – 

Remarcat) - contestaţia înregistrată sub nr.42/15/09.08.2010, 5.Gheorghe Cornel – nu 

a avut certificate obţinut conform Legii nr.42/1990 - contestaţia înregistrată sub nr.42/01/ 

28.06.2010, membrii Comisiei au luat cunoştinţă de rapoartele Subcomisiei de lucru a 

CPRD1989 şi a comisiei tehnice de verificare a dosarelor în baza contestaţiilor. 

Membrii Comisiei propun respingerea contestaţiilor şi transmiterea unor adrese 

contestatarilor prin care să li se comunice situaţia dosarelor având în vedere faptul că 

acestea nu conţin elemente necesare preschimbării certificatelor în sensul unor merite 

deosebite, dovada contribuţiei lor la Victoria Revoluţiei din decembrie 1989. 

De asemenea, conform normelor de soluţionare a contestaţiilor, persoanele care 

sunt respinse în această fază, pot fi audiate la cerere. Audierea va fi programată de 

C.P.R.D1989. S-a votat cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a prezentat situaţia dosarelor persoanelor pentru care s-a primit adresa CNSAS, 

potrivit adresei S.S.P.R nr.42/897/20.09.2010. 

În urma discuţiilor purtate, membri Comisiei au hotărât retragerea avizului 

acordat pentru preschimbarea certificatului conform Legii nr.341/2004, precum şi 

acordarea avizului pentru înaintarea propunerii de retragere a titlului către 

Preşedinţia României pentru următoarele dosare: 1.Trosca Gheorghe – erou-

martir şi urmaşii acestuia: Loşniţă Andra Cristina (Dosar U 1270), Trasca 

Georgeta (Dosar U 1269), Trosca Irina Georgiana (Dosar U 1271), Tudorache 

Maria (Dosar U 462), 2.Ghiţă Mare Ion – urmaş de erou-martir (Dosar U 447), 

3.Coman Dumitru – erou-martir şi urmaşul acestuia: Coman Gabriela Ştefania 

Aurelia (Dosar U 11), 4.Cotună Eugen Trandafir – erou-martir şi urmaşii 

acestuia: Cotună Ana (Dosar U 1614), Cotună Alexandru (Dosar U 1612), Cotună 

Carmen (Dosar U 1613). S-a votat cu unanimitate de voturi. 

La punctul diverse al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR potrivit căreia a fost prezentată situaţia 

dosarului  doamnei Saragea Lenuţa Valentina care a acţionat în instanţă împotriva 

Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 iar 

instanţa pe cale administrativă a decis ca fiind neîntemeiată cererea acesteia. 

În urma discuţiilor purtate, membri Comisiei au hotărât să fie luată o decizie după 

analizarea documentaţiei din dosarul de preschimbare al acesteia. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat situaţia 

dosarului doamnei Botoş Rozalia – urmaş al eroului-martir Cuzneţov Iuliu căreia nu i-a 

fost soluţionată cererea de preschimbare a certificatului doveditor a calităţii solicitate. 

 În urma discuţiilor purtate, membri Comisiei au hotărât să fie luată o decizie după 

analizarea documentaţiei din dosarul de preschimbare al acesteia. 

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 
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