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Comisia a lucrat în plen în ziua de 21.02.2006, ora 14,00 după 
următoarea ordine de zi: 

1. Discutarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute 
la Art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989 nr. 341/2004 în vederea avizării de către Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Art. 
11 din Legea nr. 341/2004; 

2. Discuţii cu membrii Comisiei constituită la nivelul S.S.P.R. 
pentru verificarea dosarelor în vederea acordării avizului pentru 
preschimbarea certificatelor, în anul 2004; 

3. Discutarea dosarelor solicitate Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989: Mirea Gheorghe, Rusu 
Viorel, Dinu Marilena, Tăbăcaru Niculai, dosarele persoanelor care au dat 
declaraţii de martor în dosarul domnului Maior Lazăr Dorin; 

4. Discuţii cu domnul Lionel Zosmer privitor la contestaţia 
formulată împotriva domnului Radu Aurelian; 

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

6. Diverse. 
 
La lucrările şedinţei au participat 10 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 Racoceanu Viorel, Senator Doru Ioan Tărăcilă, 
Deputat Tărniceru Petru, Deputat Ţundrea Ioan şi Senator Vasile Ion, iar 
absent a fost: Deputat Ujeniuc Dragoş. 
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Au mai fost prezenţi: Domnul Secretar de Stat Petrişor Morar şi 
reprezentanţii ministerelor care au lucrat în 2004 în cadrul Comisiei 
constituită la nivelul S.S.P.R.: Doamna Laura Găvan şi Domnii Ivaşcu 
Gheorghe, Matei Ivan şi Făgărăşanu Vlad, precum şi Domnul Lionel 
Zosmer care a făcut o contestaţie la nivelul C.P.R.D. 1989 împotriva 
Domnului Radu Aurelian. 

În deschiderea lucrărilor, Domnul Preşedinte Deputat Emilian 
Vasile Cutean a prezentat ordinea de zi propusă de Secretarul Comisiei 
Domnul Mircovici Niculae. Fără alte propuneri din partea membrilor 
Comisiei, a fost votată în unanimitate. 

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi a fost dezbătut proiectul de lege 
referitor la aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2005 
pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nr. 341/2004 în vederea avizării 
de către Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în 
conformitate cu prevederile Art. 11 din Legea nr. 341/2004. În urma 
dezbaterilor, Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a supus 
la vot proiectul de lege.  S-a votat în unanimitate proiectul de lege şi a 
fost înaintat Comisiei Juridice. 

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, membrii C.P.R.D. 1989 au 
discutat cu membrii Comisiei constituită la nivelul S.S.P.R. în anul 2004, 
Domnul Ivaşcu Gheorghe a fost reprezentantul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, Doamna Laura Găvan reprezentanta Ministerului Sănătăţii, 
Domnul Matei Ivan reprezentantul Ministerului Apărării şi Domnul 
Făgărăşanu Vlad reprezentant al Ministerului Public, fiind invitaţi pentru a 
lămuri pe deplin situaţia dosarelor celor 1266 de persoane care au apărut 
în Monitorul Oficial. La solicitarea Preşedintelui Comisiei, lucrările din 
cadrul acestui punct de pe ordinea de zi au fost conduse de 
Vicepreşedintele Comisiei Domnul Dumitru Constantin. 

În urma discuţiilor, s-a ajuns la concluzia că, fiecare dosar din cele 
1266 publicate în Monitorul Oficial şi care au fost verificate de această 
Comisie, avea toate documentele conform Hotărârii de Guvern nr. 
566/1996 şi 1412/2004. În legătură cu sigilarea cutiilor, membrii Comisiei 
S.S.P.R. au comunicat faptul că această sarcină nu a intrat în atribuţiile lor, 
ci a celorlalţi membri ai Comisiei, care au fost angajaţi în cadrul S.S.P.R. 

În cadrul acestui subiect, membrii C.P.R.D. 1989 au mai dorit să se 
lămurească anumite aspecte şi anume: Domnul Senator Dumitru a solicitat 
să se precizeze care a fost procedura de lucru din acea perioadă, în 2004 – 
Domnul Ivaşcu Gheorghe a arătat faptul că dosarele erau verificate 
individual şi la sfârşit de săptămână erau discutate în plen şi fiecare aducea 
la cunoştinţă celorlalţi membri ce lipseşte la dosar întocmindu-se un 
proces-verbal care era semnat de toţi, apoi în urma discuţiilor, se 
întocmeau comunicări. 
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Domnul Deputat Ţundrea Ioan a dorit să ştie dacă cutiile în care au 
fost introduse aceste dosare au fost sigilate şi apoi predate într-o magazie 
sau depozit – Domnul Matei Ivan a precizat că a văzut cum aceste dosare 
erau introduse în nişte cutii şi sigilate cu scotch şi legate cu sfoară. 

Secretarul de Stat Domnul Petrişor Morar a dorit să ştie dacă fiecare 
dosar era văzut de toţi membrii Comisiei, sau a fost suficient să fie citit de 
o singură persoană şi apoi discutat în plen – Domnul Matei Ivan a răspuns 
prin faptul că, datorită volumului mare de lucru, dosarele au fost verificate  
individual şi apoi rezultatele s-au trecut pe procesul-verbal încheiat la 
sfârşitul fiecărei zile. 

Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a dorit să ştie 
unde erau ţinute acele documente care erau întocmite şi semnate de 
membrii Comisiei, pentru că din acele documente se poate verifica 
activitatea din acea perioadă, în sensul că ele conţineau toate datele 
referitoare la fiecare dosar în parte şi cine a semnat din partea Comisiei 
S.S.P.R. – Domnul Făgărăşanu Vlad a precizat că se puneau într-un fişet 
din incinta camerei şi cheia o ţinea unul dintre angajaţii S.S.P.R. 

Vicepreşedintele Comisiei Domnul Dumitru a dorit să ştie cine a 
preluat arhiva de la Domnul Haraga Dorel, care a răspuns de arhivă în 
acea perioadă – membrii Comisiei au precizat că cel mai în măsură de a 
răspunde la această întrebare este chiar Domnul Haraga Dorel, care a fost 
de faţă la această şedinţă, dânsul făcând parte din colectivul Biroului 
Tehnic al C.P.R.D. 1989. Domnul Haraga Dorel a precizat că arhiva a fost 
predată angajaţilor S.S.P.R. şi că există procese-verbale de sigilare a 
cutiilor celor 1266 de dosare publicate în Monitorul Oficial. 

Domnul Vicepreşedinte Dumitru Constantin a mulţumit membrilor 
Comisiei S.S.P.R. pentru faptul că au răspuns la invitaţia de a participa la 
această şedinţă. 

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a propus 
să se discute numai cazul dosarului Doamnei Dinu Marilena şi celor care 
au dat declaraţii de martor Domnului Dorin Lazăr Maior. 

În urma analizării dosarului Doamnei Dinu Marilena, s-a constatat 
că dosarul este complet din punct de vedere al Legii 341/2004, dar în cazul 
în care apar elemente noi, discuţiile vor fi reluate. 

Tot în cadrul punctului 3 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei 
a propus ca în cazul dosarelor celor care au dat declaraţii de martor pentru 
Domnul Dorin Lazăr Maior, să se discute în şedinţa următoare pentru ca 
documentele din cadrul dosarelor să fie confruntate cu cele din dosarul 
Domnului Maior. 

La epuizarea discuţiilor de la punctul 3 de pe ordinea de zi, Domnul 
Deputat Emilian Vasile Cutean a mulţumit Secretarului de Stat Petrişor 
Morar pentru prezenţa la această şedinţă. 

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi, a fost audiat Domnul Lionel 
Zosmer care-l contestă pe Domnul Radu Aurelian. Din discuţiile avute pe 
această temă şi din declaraţiile date de Domnul Radu Aurelian, membrii 
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Comisiei au ajuns la concluzia că trebuie întocmită o adresă pentru a se 
comunica hotărârea judecătorească în acest caz şi în funcţie de aceasta, 
membrii C.P.R.D. 1989 vor hotărî. 

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a 
informat membrii C.P.R.D. 1989 că Biroul Tehnic a răspuns la toate 
petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei. 

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi la Diverse, Domnul Deputat 
Emilian Vasile Cutean a informat membrii Comisiei că s-a solicitat 
S.S.P.R. să trimită copii ale dosarelor tuturor asociaţiilor care acordă aviz, 
deoarece există neconcordanţe între cei care acordă aviz şi cei care au 
dreptul să acorde aviz.  

Având în vedere epuizarea ordinii de zi, Preşedintele Comisiei a 
mulţumit pentru prezenţă, solicitând Secretarului Comisiei Domnul 
Mircovici Niculae să propună data şi ora şedinţei următoare, precum şi 
ordinea de zi a acesteia. 

Secretarul Comisiei, Deputatul Mircovici Niculae a propus pentru 
şedinţa viitoare, data de 28 februarie 2006, ora 14.00 şi următoarea ordine 
de zi: 

1. Avizarea listelor 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. 
 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat Emilian Vasile CUTEAN 
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