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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 01.03.2011 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 01 martie 2011, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

01.03.2011. 

2.Discutarea adresei nr.42/323/28.02.2011 privind evaluarea 

primară a iniţiativei legislative privind declararea zilei de 22 decembrie 

„Ziua Libertăţii României”. 

3.Discutarea dosarelor domnilor Moaşa Nicolae Adrian (Dosar 

nr.21476) şi Mitran Aurelian (Dosar nr.9995). 

4.Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel: : Preşedinte senator Raymond Luca, 

Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, Secretar senator Coca 

Laurenţiu Florian, deputat Dugulescu Marius Cristinel, deputat Firczak 

Gheorghe, deputat Budurescu Daniel Stamate, deputat Mircovici 

Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: senator Greblă Toni, 

senator Jurcan Dorel. senator Staicu Dumitru Florian. 
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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 01.03.2011. 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru 

următoarele persoane: 1.Furdui Viorel (Dosar nr.21386) – Remarcat; 

2.Miu Victor (Dosar nr.19885) – Rănit; 3.Titică Niculae Florin (Dosar 

nr.3398) – Reţinut; 4.Streza Nicolae (Dosar nr.355) – Reţinut; 5.Răceu 

Marius Viorel (Dosar nr.20015) – Participant; 6.Sfetea Lucian (Dosar 

nr.5047) – Remarcat. S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 18 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Ştefu Ioan (Dosar nr.8172), 2.Răuţă Manuela (Dosar 

nr.12289), 3.Lăpădat Constanţa Aurora (Dosar nr.12285), 4.Dabici Ioan 

(Dosar nr.10323), 5.Anghel Aurel (Dosar nr.13747), 6.Joiţescu Mihăiţă 

(Dosar nr.5431), 7.Gherman Constantin (Dosar nr.21274), 8.Raban 

Alexandru (Dosar nr.13852), 9.David Ştefan (Dosar nr.6984), 10.Moisa 

Petru Ioan (Dosar nr.10334), 11.Neusatz Ervin Emil Iosif (Dosar nr.10382), 

12.Munteanu Mircea (Dosar nr.19847), 13.Ispas George Mircea (Dosar 

nr.16658), 14.Lazăr Liviu Adrian (Dosar nr.7794), 15.Papadopol Andreea 

(Dosar nr.5828), 16.Iancu Raluca (Dosar nr.5825), 17.Borlea Petru 

Spiridon (Dosar nr.10110), 18.Dumitraşcu Ileana Lavinia (Dosar nr.3609), 

membrii Subcomisiei propun respingerea contestaţiilor şi transmiterea 

unor adrese contestatarilor prin care să li se comunice situaţia 
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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. 

C. Pentru un dosar se propune discutarea acestuia în plenul 

CPRD1989: Moaşa Adrian Nicolae (Dosar nr.21476). 

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

Raymond Luca, a prezentat evaluarea primară realizată cu privire la 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.258/29.04.2002 privind declararea zilei de 22 decembrie “Ziua 

Libertăţii României”. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, va solicita informaţii Direcţiei generale legislative, 

Direcţia proceduri parlamentare, sinteză şi evidenţă legislativă, 

Serviciul tehnic-legislativ, in legătură cu modificarea propusă asupra 

propunerii legislative. 

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

Raymond Luca, a pus în discuţie dosarele domnilor Moaşa Nicolae 

Adrian (Dosar nr.21476) şi Mitran Aurelian (Dosar nr.9995). 

În urma examinării dosarului şi discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, 

membrii Comisiei au hotărât invitarea domnului Moaşa Nicolae Adrian 

(Dosar nr.21476) la audiere în faţa membrilor Comisiei cu obligaţia de 

a prezenta acestora declaraţiile de martori. S-a votat cu unanimitate 

de voturi. 



 4

În urma examinării dosarului şi discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, 

pentru dosarul domnului Mitran Aurelian, membrii Comisiei au hotărât 

menţinerea titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. S-a 

votat cu unanimitate de voturi. 

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

senator Raymond Luca, a propus membrilor Comisiei să fie transmisă o 

adresă către conducerea Camerei Deputaţilor în legătură cu iniţiativa 

legislativă de modificare a Legii nr.341/2004 referitoare la categoriile 

de urmaşi, răniţi şi reţinuţi, care a fost adoptată de Senat şi este 

blocată la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor. 

Aceasta este necesară şi pentru a-şi exprima dezaprobarea 

referitoare la faptul că în calendarul Comisiei Juridice a Camerei 

Deputaţilor nu a fost pusă în discuţie această iniţiativă. 

CPRD1989 a transmis Comisiei Juridice raportul favorabil asupra 

iniţiativei legislative mai sus menţionate, fiind necesar votul şi avizul 

Comisiei Juridice care este tergiversat. 

Propunerea Preşedintelui Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a fost aprobată de către membri Comisiei. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, ar dori să reia discuţia din şedinţa trecută 

referitoare la protestele care au fost transmise la CPRD1989 şi atunci 

lucrurile au fost cât de cât lămurite, dar a vizionat foarte multe emisiuni 

care pot fi găsite pe internet, pe care domnul George Costin – 

Secretar de Stat al SSPR le-a întreprins la OTV şi conferinţe de presă pe 

care le-a susţinut la sediul SSPR, care i-a indus sentimentul că, 

colaborarea dintre CPRD1989 şi SSPR în lumina reflectoarelor este pusă 

sub semnul întrebării şi este estompată, în sensul că, atât domnul 

George Costin – Secretar de Stat al SSPR cât şi invitatul acestuia au 
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formulat foarte multe judecăţi, însă nu au specificat care este rolul 

CPRD1989. 

A fost un interes deosebit pentru ridicarea titlurilor a unui număr de 

5 persoane care implică o colaborare între CPRD1989 şi SSPR, ba chiar 

mai mult, mai ales din intervenţiile de la OTV rezultă că domnul 

George Costin – Secretar de Stat al SSPR stabileşte agenda de lucru şi 

activitătea  CPRD1989. 

CPRD1989 îşi stabileşte propria agendă şi activitate la nivelul 

CPRD1989, eventual CPRD1989 ar putea stabili activitatea şi agenda 

SSPR-ului. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

specificat faptul că, s-a simţit ofensat de faptul că, în intervenţia 

domnului George Costin – Secretar de Stat al SSPR, CPRD1989 era ca şi 

ignorată din punct de vedere al modului în care lucrurile se decid, dar 

SSPR nu poate decide nimic fără avizul CPRD1989, iar colaborarea 

dintre aceste instituţii trebuie reflectată şi în activitatea din faţa presei. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a menţionat faptul că, îi displace foarte mult stilul de speculaţii 

fără substanţă, având în vedere faptul că, CPRD1989 îşi dedică 

munca şi efortul în activitatea întreprinsă, şi este pusă în situaţia de a fi 

ignorată sau ironizată de către diverse persoane.  

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a precizat faptul 

că, dacă din acele conferinţe de presă a reieşit cele menţionate mai 

sus îşi exprimă regretul, dar niciodată nu a făcut trimitere la ridicarea 

avizului la CPRD1989 pentru că acele persoane prezentate în 

conferinţe nu au fost avizate de către CPRD1989, şi s-a referit numai la 

avizul dat de către SSPR.  
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Totodată, acesta a prezentat sentinţa civilă nr.59/1990 referitoare 

la personalitatea juridică a filialelor asociaţiilor de revoluţionari, care 

precizează faptul că o filială nu are personalitate juridică, iar potrivit 

Legii nr.341/2004 avizele se acordă de către asociaţiile de revoluţionari 

nu de către filiale. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici a dorit să îi adreseze domnului 

George Costin – Secretar de Stat al SSPR următoarele întrebări: Care 

este punctul de vedere al SSPR referitor la activitatea reflectată în 

presă a asociaţiei Phoenix Constanţa care nu este o filială ci o 

organizaţie de revoluţionari şi ce anume a desfăşurat ca activitate 

concretă SSPR vis-a-vis de persoanele menţionate în articolele de 

presă pe prima pagină a unor publicaţii în momentul de faţă? 

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

faptul că, a început analizarea dosarelor celor de la asociaţia Phoenix 

Constanţa, care este o asociaţie de sine stătătoare, care a promovat 

şi dosare prin alte 2/3 organizaţii de revoluţionari, iar în momentul în 

care va avea o situaţie clară o va transmite la CPRD1989, iar legat de 

persoanele evidenţiate în articolul publicat este o încercare de a 

denigra Revoluţia din decembrie 1989 şi revoluţionarii. 

De asemenea, a precizat faptul că, vis-a-vis de dosarele domnilor 

Voicu Constantin şi Voicu Ovidiu, fiul acestuia, nu există nici un dubiu în 

ceea ce priveşte activitatea şi participarea acestora la Revoluţia din 

decembrie 1989. 

Totodată, acesta a specificat faptul că, în privinţa soţiei acestuia, 

doamna Camelia Voicu şi fiica acestuia Zinca, nu sunt dubii că nu au 

certificate obţinute în baza Legii nr.42/1990 şi nici o cerere depusă în 

baza Legii nr.341/2004 pentru obţinerea certificatului de revoluţionar. 
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Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a menţionat 

faptul că, a solicitat asociaţiilor din Constanţa şi Prahova să prezinte şi 

să întreprindă o anchetă în interiorul acestora şi apoi să prezinte un 

punct de vedere SSPR-ului care îl va transmite ulterior la CPRD1989. 

De asemenea, a precizat faptul că, acel certificat prezentat în 

ziar nu există, formatul este apropiat dar conţinutul este diferit. La SSPR 

nu au existat niciodată formulare în alb, certificatele nu ajung la SSPR, 

ci SSPR transmite la imprimerie o listă, acestea sunt tipărite acolo, se 

întorc la SSPR tipărite, sunt semnate şi transmise la CPRD1989 pentru a fi 

semnate şi ştampilate, apoi se reîntorc la SSPR pentru a fi eliberate. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, toată campania dusă în mass-media legată de 

revoluţionari nu îi ajută ba mai mult contribuie la denigrarea imaginii 

acestora. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, l-a întrebat pe domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, 

care este situaţia cu dosarele de la CNSAS. 

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

faptul că, pentru dosarele de la CNSAS au fost transmise comunicări 

pentru un număr de 205 sau 215 persoane, cele care le-a prezentat şi 

o parte au ajuns la Instituţia Prezidenţială în urma retragerii avizului de 

către CPRD1989 şi o parte urmează a fi luate în discuţie, unele fiind 

deja soluţionate. 

Acesta a mai specificat faptul că, există o echipă la nivelul SSPR 

care încearcă să identifice deciziile de la CNSAS în urma achiziţionării 

Monitorului Oficial. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici, a adresat rugămintea 

domnului George Costin – Secretar de Stat al SSPR, ca în cazul în care 
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deţine o evidenţă a certificatelor eliberate la nivelul organizaţiilor de 

revoluţionari, sau la nivel judeţean, să fie transmisă la CPRD1989. 

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a luat act de 

cele menţionate de către membri 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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