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Comisia a lucrat în plen în ziua de 21.12.2005, ora 8.00, după următoarea 

ordine de zi: 
1. Avizarea dosarelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării 

certificatului de revoluţionar, conform Legii 341/2004. 
2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 
3. Diverse. 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 9 parlamentari din totalul de 11 membri 

ai Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, 
Vicepreşedintele Comisiei Senator Dumitru Constantin, Secretarul Comisiei 
Deputat Mircovici Niculae, Senator David Gheorghe, Senator Petrescu Ilie, 
Deputat Racoveanu Viorel, Deputat Tărniceru Petru, Deputat Ţundrea Ioan şi 
Senator Vasile Ion, iar absenţi au fost: Senator Doru Ioan Tărăcilă şi Deputat 
Ujeniuc Dragoş. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de Domnul Preşedinte Deputat Emilian 
Vasile Cutean. 

La punctul 1 de pe ordinea de zi a şedinţei Domnul Preşedinte Emilian 
Vasile Cutean a făcut o informare în legătură cu listele transmise de către S.S.P.R. 
în vederea avizării. Din situaţia prezentată, s-au avizat favorabil, în unanimitate 
182 de persoane pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionari. Au mai fost 
prezentate situaţii unde s-au găsit erori, de exemplu unele persoane au mai fost 
avizate o dată de Comisie, altele au fost contestate la nivelul Comisiei, urmând ca 
în urma analizării dosarelor să se ia o hotărâre în cazul lor. 

Domnul Senator Doru Ioan Tărăcilă a solicitat să se facă o situaţie cu 
bilanţul Comisiei, cu ce s-a făcut până acum, cu situaţia persoanelor care au fost 
avizate, cu situaţia certificatelor semnate şi eventual să se dea şi un Comunicat de 
Presă. 

Domnul Preşedinte Emilian Vasile Cutean a informat Comisia că această 
situaţie a fost deja realizată şi prezentată într-un Comunicat de Presă chiar în ziua 
şedinţei de săptămâna trecută. Astfel, un număr de 5410 persoane propuse spre 
avizare de către S.S.P.R. pentru preschimbarea certificatelor au primit aviz 
favorabil din partea Comisiei până în prezent; de asemenea, au fost semnate şi 
ştampilate de către Preşedintele Comisiei, Deputat Emilian Vasile Cutean, toate 
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cele 1828 de certificate transmise de către S.S.P.R. care îndeplineau condiţiile 
legale. 

Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a mai informat membrii Comisiei 
despre o solicitare venită din partea Biroului Permanent prin care se cerea o situaţie 
cu zilele în care se va lucra în perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie. 
Domnul Preşedinte a propus ca în perioada de 23-26 ianuarie să se lucreze pentru a 
aviza ceea ce S.S.P.R.-ul trimite în cursul lunii ianuarie 2006. S-a votat în 
unanimitate. 

Domnul Senator Ion Vasile a cerut o informare în legătură cu programul 
Institutului Revoluţiei în această perioadă de comemorări. Domnul Deputat 
Emilian Vasile Cutean a informat Comisia că s-au primit invitaţii pentru a participa 
la Simpozionul Ştiinţific cu tema “Revoluţia din Decembrie 1989” ce va avea loc 
în cadrul Senatului, astăzi 20 decembrie 2005, iar în cursul lunii ianuarie să fie 
invitaţi Preşedintele, Directorul General, sau eventual reprezentanţii acestui Institut 
pentru a avea loc discuţii în legătură cu programele viitoare ale celor două 
instituţii. 

În continuarea şedinţei s-a mai discutat problema ataşării la noul tip de 
certificat a unui insemn. S-a hotărât ca acesta să nu mai fie creat pentru că deja va 
exista o insignă care este prevăzută în Legea 341, este vorba de distincţia Ordinul 
Victoria Revoluţiei, care va fi înmânat de Preşedintele României. 

În încheierea şedinţei Domnul Preşedinte Emilian Vasile Cutean a mulţumit 
membrilor Comisiei pentru prezenţă şi fiindcă este ultima săptămână înainte de 
Sărbătorile de iarnă, a ţinut să le ureze La Mulţi Ani! Sărbători fericite, un Crăciun 
fericit, un an bun, un an cu satisfacţii atât pe plan personal cât şi profesional. 

Secretarul Comisiei, Deputatul Mircovici Niculae a propus pentru şedinţa 
viitoare, următoarea ordine de zi: 

1. Avizarea dosarelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării 
certificatelor de revoluţionari, conform Legii 341/2004; 

2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

4. Diverse. 
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