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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 01.06.2011 
 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 01 iunie  2011, ora 

1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

31.05.2011. 

2. Discutarea contestaţiilor asocaţiei revoluţionarilor 21 

Decembrie Piaţa Universităţii. 

3. Audieri. 

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 Budurescu Daniel Stamate, deputat 

Dugulescu Marius Cristinel, deputat Firczak Gheorghe, senator 

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

Mircovici Niculae, deputat senator Jurcan Dorel, senator Staicu 

Dumitru Florian. 
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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 31.05.2011. 

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

depuse astfel: 1. Virag Francisc (Dosar nr.1755), 2.Lascu Horia – Liviu 

(Dosar nr.8716), 3.Toader Gheorghe (Dosar nr.20570), 4.Pop 

Alexandru (Dosar nr.8164), 5.Călin Ion (Dosar nr.15364), 6.Vargyas 

Arpad (Dosar nr.18377), 7.Petriş Tiberiu – Ioan (Dosar nr.19510), 

8.Mercurean Mircea – Florin (Dosar nr.1800), 9.Szabo Laszlo (Dosar 

nr.12360), 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. 

B. Pentru dosarul nr.13146 al domnului Voinea Viorel, se propune 

audierea martorilor din dosar şi a soţiei acestuia. S-a votat cu 

unanimitate de voturi. 

C. Pentru dosarul nr.16759 al domnului Samson Nicolae, se 

propune respingerea contestaţiei privind acordarea calităţii de 

Reţinut.  

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 adresa SSPR 

nr.42/1398/14.12.2010, potrivit căreia au fost înaintate dosarele şi 

contestaţiile formulate de membrii Asociaţiei Revoluţionarilor 21 

Decembrie “Piaţa Universităţii”, deoarece potrivit prevederilor 

sentinţei civile nr.2044, pronunţată în şedinţa publică din data de 

15.05.2009 de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr.3888/2/2008, 

rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr.471, pronunţată de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în şedinţa publică, din data de 

29.01.2010 prin care instituţia SSPR a fost obligată să analizeze 

dosarele, prin verificarea documentelor prevăzute de art.12/1 – 12/7 

din H.G.1412/2004. 

Membrii asociaţiei care fac obiectul sentinţei 2044/2009 sunt: 

1.Cristea Gheorghe, 2.Cristea Rozalia, 3.Nicolau Tania Doina, 4.Ivan 

Elena, 5.Ivan Marius, 6.Alexandra Septilici, 7.Stanciu Marian, 8.Vâja 

Mihai, 9.Ivan Virginia, 10.Apostoiu Constantin, 11.Flueraş Ion, 12.Pascu 

Andrei Florin, 13.Popa Ion, 14.Hera Elena, 15.Dadu Dumitru, 16.Jana 

Ciochină, 17.Decu Petrică, 18.Tudor Alexandrina, 19.Dumitrescu 

Petre, 20.Cucu Maria, 21.Rohat George, 22.Rohat Magdalena. 

În urma verificării dosarelor şi a contestaţiilor, membrii Comisiei 

au hotărât respingerea contestaţiilor şi neacordarea avizelor 

favorabile în vederea preschimbării dosarelor persoanelor mai sus 

menţionate.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

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

senator Raymond Luca, a prezentat persoanele care au depus 

solicitarea de audiere în faţa membrilor Comisiei, pentru susţinerea 

contestaţiei şi elementelor depuse la dosarul personal. 
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Contestatarii audiaţi au fost: 1.Colcer Lidia (Dosar nr.9182), 

2.Buta Gheorghe (Dosar nr.10829), 3.Preda Aneta (Dosar nr.21174), 

4.Grozăvescu Gabriel (Dosar nr.3608), 5.Radu George (Dosar 

nr.14016). 

În urma audierilor, membrii Comisiei au hotărât următoarele: 

1. Se acordă aviz favorabil în vederea preschimbării certificatului 

doveditor al calităţii de „Remarcat” solicitate următorilor: Buta 

Gheorghe, Grozăvescu Gabriel. 

2. Se acordă aviz favorabil pentru titlul de „Participant” solicitate 

următorilor: Colcer Lidia, Preda Aneta, Radu George. 

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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