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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 15.02.2011 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 15 februarie 2011, ora 

1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

15.02.2011. 

2.Discutarea adreselor SSPR nr.42/111/28.01.2011, respectiv, 

42/236/ 09.02.2011 privind acordarea avizului pentru retragerea 

avizului pentru un număr de 6 persoane. 

3.Discutarea adresei SSPR nr.42/235/09.02.2011 privind revocarea 

din funcţia de membru a unor persoane din cadrul Institutului 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

4.Discutarea constituirii unei comisii de anchetă privind „Fondul 

Libertatea”. 

5.Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, Secretar 

senator Coca Laurenţiu Florian, deputat Budurescu Daniel Stamate, 

deputat Firczak Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, deputat 
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Socaciu Victor. Absenţi au fost: Vicepreşedinte deputat Gheorghe 

Hogea, deputat Dugulescu Marius Cristinel, senator Greblă Toni, 

senator Jurcan Dorel. senator Staicu Dumitru Florian. 

La lucrările şedinţei au participat domnul George Costin –  

Secretar  de Stat al S.S.P.R şi domnul Răzvan Blujdea – inspector 

principal al SSPR. 

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 15.02.2011. 

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.Ionescu Marius Nicolae (Dosar nr.5347) – 

Remarcat; 2.Dumitrescu Doru Ioan (Dosar nr.8553) – Remarcat; 

3.Negulici Dumitru (Dosar nr.5173) – Remarcat; 4.Sitaru Vasile (Dosar 

nr.12493) – Remarcat; 5.Blazincu Gheorghe (Dosar nr.5088) – 

Remarcat; 6.Năpar Ioan Traian (Dosar nr.5083) – Remarcat; 7.Tripon 

Octavian (Dosar nr.5103) – Remarcat; 8.Horga Ioan Sabin (Dosar 

nr.4800) – Remarcat; 9.Ioja Ovidiu Sergiu (Dosar nr.10177); 10.Simon 

Ferenc (Dosar nr.21442) – Rănit; 11.Croitoru Marian (Dosar nr.19145) – 

Remarcat.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 14 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Alexa Vasile (Dosar nr.3658), 2.Tărâşi Ioan (Dosar 

nr.4024), 3.Lazăr Dan Stelian (Dosar nr.3968), 4.Vişinoiu Valerian (Dosar 
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nr.13876), 5.Ghibuţiu Paula Doina (Dosar nr.12401), 6.Dulgheru Sorin 

(Dosar nr.15499), 7.Obogeanu Vasile (Dosar nr.5185), 8.Crintă Nicolae 

(Dosar nr.5430), 9.Marica Iosif (Dosar nr.5979), 10.Vlasin Gheorghe 

(Dosar nr.20460), 11.Buta Gheorghe (Dosar nr.10829), 12.Dordea Ioan 

(Dosar nr.16921), 13.Dulcinatu Irimie (Dosar nr.12282), 14.Berbece Ioan 

(Dosar nr.10853), membrii Subcomisiei 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. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat adresele SSPR înregistrate sub 

nr.42/111/28.01.2011 şi nr.42/236/ 09.02.2011, potrivit cărora au fost 

transmise spre analiză, în vederea retragerii avizului pentru 

preschimbarea certificatelor şi acordarea avizului pentru înaintarea 

propunerii Preşedintelui României de retragere a titlurilor, respectiv, 

calităţilor atribuite, în urma sentinţelor civile definitive şi irevocabile prin 

care au fost constataţi colaboratori ai fostei securităţi pentru un număr 

de şase persoane, după cum urmează:  

1.Sarnachi Elena - (Dosar nr.U1253/17.11.2004, având calitatea de 

Urmaş de Erou-Martir, cu certificat preschimbat UEM – S nr.00143)  - 

constatată colaborator al securităţii prin sentinţa civilă 
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nr.2574/16.06.2009, rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O al 

României, Partea a III a nr.10/13.01.2010. 

2.Cristian Ion – (Dosar nr.12071/05.11.2004, având titlul de Luptător 

Remarcat, cu certificat preschimbat LRM-C nr.00229) – constatat 

colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.1179/19.03.2009, rămasă 

definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O al României, Partea a III a 

nr.259/29.07.2010. 

3.Aldescu Constantin (Dosar nr.11011/2004, având titlul de 

Luptător Remarcat, cu certificat preschimbat LRM-A nr.00057) - 

constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă 

nr.1272/25.03.2009, rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O al 

României, Partea a III a nr.354/21.10.2010. 

4.Popovici Ioana (Dosar nr.1426, având calitatea de Urmaş de 

Erou-Martir, cu certificat preschimbat UEM –B nr.00170) - constatată 

colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.557/02.02.2010, rămasă 

definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O al României, Partea a III a 

nr.354/21.10.2010. 

5.Nita Niculae (Dosar nr.181, având titlul de Luptător Rănit, cu 

certificat preschimbat LRT-N nr.00021) - constatat colaborator al 

securităţii prin sentinţa civilă nr.3657/03.11.2009, rămasă definitivă şi 

irevocabilă, publicată în M.O al României, Partea a III a 

nr.354/21.10.2010. 

6.Beganu Stelian (Dosar nr.15402, având titlul de Luptător Rănit, cu 

certificat preschimbat LRT-B nr.00136) - constatat colaborator al 

securităţii prin sentinţa civilă nr.4317/04.12.2009, rămasă definitivă şi 

irevocabilă, publicată în M.O al României, Partea a III a 

nr.354/21.10.2010. 
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În urma studierii adreselor mai sus menţionate, şi în urma discuţiilor 

purtate, membrii Comisiei au hotărât retragerea avizului de 

preschimbare a certificatelor şi acordarea avizului pentru înaintarea 

propunerii Preşedintelui României de retragere a titlurilor, respectiv, 

calităţilor atribuite persoanelor mai sus precizate. S-a votat cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 3  al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR înregistrată sub 

nr.42/235/09.02.2011, potrivit căreia SSPR a propus CPRD1989 

revocarea din funcţia de membru al Consiliului naţional al Institutului 

Revoluţiei Române a unui număr de 8 persoane. 

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a solicitat 

membrilor CPRD1989 o opinie legată de completarea Colegiului 

Naţional al Institutului Revoluţiei Române având în vedere faptul că, 

de la creearea acestuia, au fost vacantate două posturi. 

 De asemenea, a mai menţionat şi faptul că în cazul în care se 

constată că din rândul membrilor Colegiului mai sus menţionat, fac 

parte persoane care au fost condamnate penal, se impune înlocuirea 

acestora din funcţii. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a reiterat 

opinia CPRD1989, în sensul că, posturile vacantate din cadrul 

Colegiului Naţional al Institutului Revoluţiei Române în urma decesului, 

pot fi completate conform Legii, în urma consultării dintre SSPR şi 

CPRD1989. 

Totodată, atat timp cât condamnările penale ale unor membrii 

din cadrul Colegiului Naţional al Institutului Revoluţiei Române nu sunt 

definitive şi irevocabile, nu se justifică înlocuirea acestor persoane. 
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În ceea ce priveşte persoanele pe care SSPR le consideră a fi în 

incompatibilitate morală,  Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, consideră că, SSPR nu a prezentat Comisiei 

Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 elemente 

suficient de convingătoare în acest sens. 

Pe de altă parte, incompatibilitatea morală este o evaluare 

subiectivă care nu are o bază legală. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a atras 

atenţia că nici propunerile formate de SSPR pentru a înlocui membrii 

Colegiului Naţional al Institutului Revoluţiei Române nu au fost suficient 

de fundamentate, SSPR neprezentând informaţii concludente legate 

de persoanele propuse. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici, a propus ca locurile 

vacantate în urma decesului unor membri ai Colegiului Naţional al 

Institutului Revoluţiei Române să fie completate de către actualul 

Preşedinte CPRD1989, domnul senator Raymond Luca, respectiv, 

Secretarul de Stat al SSPR, domnul George Costin. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a susţinut 

că o astfel de propunere trebuie să se regăsească într-un 

amendament la lege, fără nominalizări. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a propus invitarea directorului Institutului Revoluţiei Române, 

domnul Claudiu Iordache, la o viitoare şedinţă a CPRD1989 pentru a 

analiza împreună cazurile invocate de SSPR. 

Propunerile Preşedintelui Comisiei, domnul senator Raymond Luca, 

au fost votate în unaniminitate. 

La punctul 4  al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a propus înfiinţarea unei comisii de anchetă privind 
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„Fondul Libertatea”, având în vedere faptul că, în urma numeroaselor 

schimburi de adrese cu Corpul de Control al Primului Ministru, a rezultat 

faptul că, acest institut nu îşi manifestă interesul în a controla gestiunea 

„Fondului Libertatea”. 

Propunerea Preşedintelui Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a fost votată în unanimitate, urmând ca detaliile şi perioada, 

precum şi procedura să fie stabilite într-o şedinţă viitoare.  

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

senator Raymond Luca, a precizat faptul că, urmare conferinţei de 

presă din data de 28.01.2011, susţinută de domnul George Costin –  

Secretar  de Stat al S.S.P.R, au fost transmise 7 scrisori de protest ca 

reacţie a persoanelor din Lugoj. 

Toate aceste documente îl acuză pe domnul George Costin –  

Secretar  de Stat al S.S.P.R de faptul că a atacat imaginea Revoluţiei 

din decembrie 1989 din Lugoj, iar persoanele care au urmărit  această 

conferinţă au considerat că au fost extinse acuzaţiile asupra întregii 

mişcări revoluţionare din Lugoj şi nu asupra unui grup de persoane. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

specificat faptul că, trebuie dovedite faptele persoanelor împotriva 

cărora se presupune a fi impostori. 

De asemenea, a apreciat faptul că, domnul George Costin –  

Secretar  de Stat al S.S.P.R, încearcă să aducă vizibilitate mai mare 

instituţiei SSPR prin cadrul conferinţelor de presă, însă, consideră că, 

până la a formula judecăţi ce par a fi definitive trebuie ca analiza şi 

investigaţia să conducă la probe concludente. 

Această analiză, respectiv, investigaţie trebuie realizată împreună 

cu CPRD1989. 
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Membrii CPRD1989 au dezaprobat această justiţie televizată şi, de 

asemenea, consideră faptul că, orice anunţ public legat de 

retragerea titlurilor sau calităţilor trebuie să fie urmarea unei investigaţii 

temeinice care să includă inclusiv audierea persoanelor în cauză, 

precum şi a martorilor acestora. 

 Domnul George Costin –  Secretar  de Stat al S.S.P.R, a luat act de 

specificaţiile membrilor Comisiei. 

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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