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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 22.03.2011 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 22 martie 2011, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

22.03.2011. 

2. Diverse. 

 La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, 

Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, Secretar senator Coca 

Laurenţiu Florian, deputat Budurescu Daniel Stamate, deputat 

Dugulescu Marius Cristinel, deputat Mircovici Niculae, deputat Socaciu 

Victor. Absenţi au fost: deputat Firczak Gheorghe, 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. si domnul Răzvan Blujdea – inspector principal al 

SSPR. 
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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 

CPRD1989 din data de 22.03.2011. 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru 

următoarele persoane: 1. Pantazi Tiberiu (Dosar nr.14880) – Remarcat, 

2.Arsenie Ioan (Dosar nr.14870) – Remarcat, 3.Vlasiu Vlad Traian (Dosar 

nr.21176) – Remarcat, 4.Chiriac Adrian (Dosar nr.16612bis) – Remarcat, 

5.Ostafie Roza (Dosar nr.14878) – Remarcat, 6.Zaharia Despina Doina 

(Dosar nr.14875) – Remarcat, 7.Mathe Mihail (Dosar nr.14879) – 

Remarcat, 8.Adam Marian Doru (Dosar nr.1297) – Rănit.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 9 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Mîndru Maricel (Dosar nr.21175), 2.Preda Aneta (Dosar 

nr.21174), 3.Albu Ion (Dosar nr.21273), 4.Bădiţă Vasile (Dosar nr.7536), 

5.Mihaila Toma (Dosar nr.613), 6.Mustaţă Antonie (Dosar nr.14688), 

7.Cumpănaşu Marius (Dosar nr.18698), 8.Roşca Paul Liviu (Dosar 

nr.16414), 9.Şerbănică Gicu (Dosar nr.20173), 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. 
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Audierea va fi programată de C.P.R.D1989. S-a votat cu unanimitate 

de voturi. 

C. Pentru un număr de 3 dosare se propune amânarea acestora, 

astfel:  

1. Soare Maria (Dosar nr.21416) – în vederea elucidării elementelor 

aflate la dosar, se va transmite o adresă la I.M.L pentru comunicarea 

raportului medico-legal. 

2. Voicu (Stancu) Rodica (Dosar nr.21121) - în vederea elucidării 

elementelor aflate la dosar, se va transmite o adresă la I.M.L pentru 

comunicarea raportului medico-legal. 

3. Anghel Dan Valentin (Dosar nr.20181) - în vederea elucidării 

elementelor aflate la dosar, se va transmite o adresă la I.M.L pentru 

comunicarea raportului medico-legal. 

D. Pentru un număr de 2 dosare se propune discutarea acestora 

în plenul CPRD1989: 1.Miloi (Pisek) Ana şi Damian (Pisek) Mara-Simona 

– urmaşi ai eroului martir Pisek Ştefan. 

În urma dezbaterii şi analizării dosarelor, membrii Comisiei au 

hotărât acordarea avizului favorabil pentru calitatea de urmaşi ai 

eroului martir Pisek Ştefan  doamnelor  Miloi (Pisek) Ana şi Damian 

(Pisek) Mara-Simona.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

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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