
 
P A R L A M E N T U L     R O M Â N I E I 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
Nr. 42/10191/04.09.2007 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 04.07.2007 

 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 04 iulie 2007, ora 14,30.   

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. cu persoanele propuse în vederea preschimbării certificatului de 

revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004; 

2. Raportul Subcomisiei; 

3.Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

4. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 11 membri ai Comisiei astfel: Preşedintele 

Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei Deputat 
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Niculae Mircovici, Deputat Anca Constantinescu, Senator David Gheorghe, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat 

Gheorghe Firczak, Senator Vasile Ion, Deputat Ioan Ţundrea, iar absenţi au fost: Senator Ilie Petrescu şi Deputat 

Petru Tărniceru.  

Preşedintele Comisiei supus la vot ordinea de zi. S-a votat în unanimitate. 

La punctul 1. al ordinii de zi, Preşedintele C.P.R.D. 89, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat 

listele transmise de S.S.P.R. în vederea avizării, după cum urmează: 

1. Lista transmisă de S.S.P.R. şi înregistrată la C.P.R.D.1989 sub nr.42/548 din 03.07.2007, care cuprinde un 

nr. de 11 persoane, toţi Luptători dintre care, 3 răniţi şi 8 remarcaţi prin Fapte deosebite. Nici o persoană aflată pe 

această listă nu este contestată .  

 S-a supus la vot avizarea listei nr. 42/548/03.07.07. S-a votat în unanimitate. 

 Lista transmisă de S.S.P.R. şi înregistrată la C.P.R.D.1989 sub nr.42/549 din 04.07.2007, care cuprinde un 

luptător remarcat. Aparatul tehnic, în urma verificărilor, a constatat că nu sunt probleme .   

 S-a supus la vot avizarea listei nr. 42/549/04.07.07. S-a votat în unanimitate. 
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2. Epuizându-se listele transmise spre avizare, Preşedintele C.P.R.D.1989 Deputat Emilian Vasile Cutean a 

trecut la următorul punct al ordinii de zi şi a supus atenţiei membrilor comisiei: 

-  Raportul Subcomisiei care a lucrat în ziua de 02 iunie 2007 şi a verificat un număr de 10 dosare. Subcomisia 

a constatat că un număr de 4 dosare, ale domnilor BULGARU MARIUS VIOREL, SÂRGHIE ŞTEFAN, DUREŢ 

FLORIN şi ILIE IONEL sunt complete din punct de vedere al dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr.1412/2004 

şi a propus avizarea acestora.  

S-a supus la vot avizarea persoanelor de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

Pentru un număr de 5 dosare, ale domnilor DASCĂLU VASILE, VIERU VASILE, MĂCIUCĂ SILVIU, 

ACULOV GABRIEL DARIE şi MIHAI CONSTANTIN, Subcomisia CPRD89 a propus completarea acestora 

conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu 

completările şi modificările ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarele respective nu conţin elementele necesare 

preschimbării certificatului. 
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 S-a supus la vot completarea dosarelor conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a 

acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi modificările ulterioare. S-a votat în unanimitate.  

Pentru GHEORGHE COSTINA subcomisia a propus verificarea dosarului în plenul şedinţei C.P.R.D.1989.  

S-a supus la vot verificarea dosarului în plenul CPRD1989. S-a votat în unanimitate.  

Dosarul d.nei COSTINA GHEORGHE a fost solicitat şi verificat de membrii C.P.R.D. şi a fost propus spre 

avizare.  

S-a supus la vot avizarea persoanei de mai sus. S-a votat cu o abţinere.  

- Raportul Subcomisiei care a lucrat în ziua de 27 iulie 2007 şi a verificat un număr de 29 dosare. Subcomisia a 

constatat că un număr de 10 dosare, ale domnilor: BOBOLEA ŞTEFAN NICOLAE, MARIA ELENA, PUFU OLGA, 

FERENŢ ECATERINA, GÂDINCEANU MIHAI, BALAZS IOSIF, MACOVENCIUC ECATERINA, 

BOŞNIGEANU ŞTEFAN, GANEA PETRE şi MATEI IONUŢ VALERIU, sunt complete din punct de vedere al 

dispoziţiilor Legii 341/2004 şi a HG nr. 1412/2004 şi a propus avizarea acestora.  

S-a supus la vot avizarea persoanelor de mai sus. S-a votat în unanimitate.  
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Pentru un număr de 15 dosare, ale domnilor: GUŢĂ ŞTEFAN, GURGU VIRGICA, MOCANU 

GHEORGHIŢĂ, ALEXE GABRIELA, DINOIU SONIA-IULIA, ANDREI CONSTANTIN, CHIHAIA MARIA, 

OLĂNICĂ MIRCEA, DOBRE GIGI, DINU LUCIAN, GHEORGHE OVIDIU - NARCIS, IONIŢĂ MARIN, 

SUSANU GHEORGHE, MERCAN DONICA şi SCHMUTZER RUDOLF, Subcomisia a propus completarea 

acestora conform dispoziţiilor Legii 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 

cu completările şi modificările ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarele nu conţin elementele necesare 

preschimbării certificatului.  

S-a supus la vot completarea dosarelor persoanelor de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

Pentru domnul COSTEA ION, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor Legii nr. 

341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi modificările 

ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, precum şi 

pentru faptul că are aviz de la o asociaţie care nu poate acorda avize conform Legii nr. 341/2004.  

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 
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Pentru domnul TEODOREANU PETRE, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor 

Legii nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi 

modificările ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, 

precum şi pentru verificarea de către S.S.P.R. a documentelor aflate în dosar, având în vedere că nu au număr de 

înregistrare şi sunt suspecte a fi false.  S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în 

unanimitate. 

Pentru domnul Garofa Ion, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 

şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi modificările ulterioare, 

întrucât s-a constatat că dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, precum şi pentru a se 

verifica de către S.S.P.R. activitatea desfăşurată de acesta în timpul revoluţiei din Decembrie 1989 avându-se în 

vedere neclarităţile şi neconcordanţele dintre documentele depuse şi memoriul acestuia. 

 S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 
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Pentru domnul NICOLICEA EUGEN, în urma verificării dosarului de către membrii subcomisiei şi 

constatându-se că nu are Aviz de la o asociţie legal înfiinţată până la data de 31 dec. 1992, s-a propus completarea 

dosarului cu un aviz valid.  

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus, în sensul schimbării avizului. S-a votat în 

unanimitate. 

- Raportul Subcomisiei care a lucrat în ziua de 03 iulie 2007 şi a verificat un număr de 11 dosare. 

 Subcomisia a constatat că un număr de trei dosare, ale domnilor: JIANU IANCU, GHERMAN MARIAN şi 

STĂMUREAN VICTOR sunt complete din punct de vedere al dispoziţiilor Legii 341/2004 şi a HG nr. 1412/2004 şi a 

propus eliberarea noilor tipuri de certificate. 

 S-a supus la vot eliberarea noilor tipuri de certificate pentru persoanele de mai sus. S-a votat în 

unanimitate. 

Pentru un număr de două dosare ale domnilor DINCĂ MIHALACHE şi SEBEŞANU VIRGIL Subcomisia a 

propus completarea acestora conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate 
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prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi modificările ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarele nu conţin 

elementele necesare preschimbării certificatului. 

 S-a supus la vot completarea dosarelor persoanelor de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

Pentru domnul JIANU MARIN, subcomisia a propus clarificarea situaţiei de către S.S.P.R., având în vedere 

faptul că dl. Jianu M. are certificat eliberat pentru calitatea de Urmaş de Erou-Martir.  

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus, în sensul clarificării situaţiei acestuia. S-a 

votat în unanimitate. 

Pentru domnul ALEXA VALENTIN, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor Legii 

nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi modificările 

ulterioare, întrucât s-a constatat că acesta  nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, precum şi 

pentru ca S.S.P.R. să verifice autenticitatea documentelor din dosar. 

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 



 9

 Pentru domnul RADU BOGDAN, în urma verificării dosarului de către membrii subcomisiei şi constatându-se 

că nu are aviz de la o asociaţie legal înfiinţată până la data de 31 decembrie 1992, s-a propus completarea dosarului cu 

un aviz valid.  

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus, în sensul schimbării avizului. S-a votat în 

unanimitate. 

Pentru domnul RADU ION, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor Legii 341/2004 şi 

a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin HG nr. 1412/2004 cu completările şi modificările ulterioare, întrucât s-

a constatat că dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, precum şi pentru a se verifica de 

către S.S.P.R. autenticitatea documentelor din dosar, avându-se în vedere neconcordanţele dintre declaraţia personală 

şi documente, acestea fiind certificate pentru conformitate de Radu Ion.  

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

Pentru domnul GHEORGHE CONSTANTIN, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor 

Legii nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi 
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modificările ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, 

precum şi pentru a prezenta activitatea acestuia începând din 15 dec. 1989 până în ianuarie 1990, având în vedere 

faptul că acesta a avut armă în timpul revoluţiei şi nu are adresă de la Parchet astfel cum  se prevede în lege. 

 S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

  Pentru doana FILIP NICHITILICI FLORICA, Subcomisia a propus completarea dosarului conform 

dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările 

şi modificările ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, 

avându-se în vedere neconcordanţele dintre declaraţia personală şi documente. De asemenea, în memoriul acesteia se 

face referire la faptul că în timpul revoluţiei l-a cunoscut pe domnul Haraga Dorel, care nu confirmă acest lucru. 

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

- Raportul Subcomisiei care a lucrat în ziua de 04. iulie 2007 şi a verificat un număr de 33 dosare. Subcomisia 

a constatat că un număr de două dosare, ale domnilor: BADEA ION şi MARTON IRINA sunt complete din punct de 

vedere al dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 şi s-a propus eliberarea certificatelor acestora.  



 11

S-a supus la vot eliberarea noului tip de certificat. S-a avizat în unanimitate.  

Un număr de 17 dosare, ale domnilor: ANDREI (fostă Coman) MARIA, SIMION VASILE, TRANDAFIR 

CRISTINA, BRATU EUGEN, SECELEAN NICOLAE, BARBU NICOLAE, HOSU (fostă Levitchi) ILEANA, 

ZĂRIOIU TUDORICĂ- cu menţiunea ca S.S.P.R. să verifice certificatul având în vedere faptul că sunt două 

persoane cu acelaşi număr de certificat, GHERMAN DUMITRU, CERCĂNĂU DUMITRU, IANCU GABRIEL, 

ANDREI ELENA, OLTEANU NICOLAE, COBZACU COSTEL- cu menţiunea ca S.S.P.R. să verifice persoanele 

care au acelaşi nr. de certificat cu domnul COBZACU COSTEL, precum şi certificatul şi brevetul acestuia, ENE 

CONSTANTIN, OANCEA ION- cu menţiunea de a se face corectarea numelui de către S.S.P.R. şi MOISE MIHAIL, 

sunt complete din punct de vedere al dispoziţiilor Legii 341/2004 şi a HG nr. 1412/2004 şi a propus avizarea acestora.  

S-a supus la vot avizarea dosarelor persoanelor de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

Pentru un număr de 8 dosare, ale domnilor: VASILESCU DUMITRU MIHAI, DANTIŞ MINURLAND, 

RĂCOREANU LIVIU, CALUDA NICOLAE, MARIN VASILE, JDERIU CONSTANTIN, GHENU PETRE, şi 

POPESCU LIVIA, Subcomisia a propus completarea acestora conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a normelor 
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de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi modificările ulterioare, întrucât s-a constatat 

că dosarele nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului. 

S-a supus la vot completarea dosarelor persoanelor de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

 Pentru domnul VLAD MARIAN, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor Legii nr. 

341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi modificările 

ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, precum şi 

pentru ca S.S.P.R. să verifice situaţia acestuia privind certificatul FD-20177 dobândit în baza Legii 42/1990.  

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

Pentru domnul CIRIPLINSCHI FLORIN, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor 

Legii nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi 

modificările ulterioare, întrucât s-a constatat că dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, 

precum şi pentru ca S.S.P.R. să verifice dosarul doamnei Musteţiu Dorina, care are acelaşi număr de certificat.  

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 
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Pentru domnii BĂLĂUŢĂ STAN şi ANDREI LUCICA, subcomisia a propus completarea dosarelor conform 

dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările 

şi modificările ulterioare, întrucât s-a constatat că acestea nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului, 

au în dosar adresaemisă de IMGB.  

S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

Pentru domnul TOMA IONEL, Subcomisia a propus completarea dosarului conform dispoziţiilor Legii nr. 

341/2004 şi a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. nr. 1412/2004 cu completările şi modificările 

ulterioare, întrucât s-a constatat că acesta nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului, are în dosar 

adresa emisă de IMGB şi deşi a făcut parte din Gărzile Patriotice, nu are în dosar adresa de la Parchet. 

 S-a supus la vot completarea dosarului persoanei de mai sus. S-a votat în unanimitate. 

Pentru urmaşii lui TEODORESCU FLORIN s-a propus discutarea dosarului în plenul C.P.R.D.1989. În urma 

verificării dosarului, membrii comisiei au constatat că domnul TEODORESCU  FLORIN  a luptat în Cugir şi la data 

de 23.12.1989 a făcut parte dintr-o echipă de 15 luptători din Gărzile Patriotice care a contribuit la apărarea unui 
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depozit de armament. În timpul deplasării cu o autoutilitară s-a produs un accident de circulaţie soldat cu decesul a 3 

luptători, printre care şi domnul TEODORESU FLORIN şi rănirea altor doi. 

Membrii comisiei, analizând situaţia şi constatând că decesul a intervenit în timpul deplasării în vederea 

îndeplinirii unei misiuni ordonate, existând legătură de cauzalitate între misiune şi deces, la fel cum se consideră 

accident de muncă, accidentul produs în timpul deplasării către locul de muncă, au considerat că sunt întrunite 

condiţiile în vederea preschimbării certificatului de Erou-Martir domnului TEODORESCU FLORIN.  

S-a supus la vot avizarea dosarului persoanei de mai sus, precum şi a urmaşilor acestuia: Teodorescu 

Florean, Teodorescu Valerica-Mihaela, Teodorescu Ioana-Diana, Teodorescu Mihai-Florin. S-a votat în 

unanimitate. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Membrii C.P.R.D. 1989, constatând că există în continuare dosare pentru care s-a 

amânat avizarea din cauza unor erori materiale, au recomandat domnului Puiu Nicolae Fesan, noul Secretar de Stat al 

S.S.P.R. să adopte măsuri, la nivelul instituţiei pe care o conduce, ca în viitor colaborarea dintre cele două aparate 

tehnice să se îmbunătăţească în vederea rezolvării cu maximă operativitate a acestui gen de probleme. 
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Domnul secretar al C.P.R.D. 1989 deputat Nicolae Mircovici, a revenit la o hotărâre mai veche a comisiei în 

sensul de a se posta pe site reproducerea în totalitate a discuţiilor purtate de membrii C.P.R.D.1989 cu ocazia 

verificării unor dosare. Domnia Sa a motivat această solicitare întrucât a constatat  că au fost foarte multe situaţii în 

care, în dosarele văzute s-a constatat existenţa unor probe fabricate. Deşi în vechiul dosar depus în baza Legii nr. 

42/1990 nu existau nici un fel de probe, în schimb, între documentele depuse în complectarea dosarelor după apariţia 

Legii nr. 341/2004, au fost identificate documente suspecte a fi false. Domnul deputat Mircovici a atras atenţia 

S.S.P.R.-ului că multe din aceste documente se regăsesc în dosare în copiii certificate de către angajaţii S.S.P.R. şi 

pentru a elimina eventualele greşeli a rugat noul Secretar de Stat să responsabilizeze mai mult comisia instituită la 

nivelul instituţiei pe care o conduce; problema nefiind faptul că nu sunt preschimbate certificatele la 10 000 de 

persoane ci neexistenţa dovezilor reale a participării acestor persoane la Revoluţie şi aportul pe care şi l-au adus 

fiecare persoană în parte la Victoria Revoluţiei. Totodată, pentru a se da o mai mare transparenţă lucrărilor şedinţelor 

C.P.R.D.1989, s-a propus ca în momentul în care se aduc dosare spre a fi văzute de membri comisiei, să fie invitaţi şi 
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reprezentanţi ai mass-media care să asiste la lucrări, să li se permită să vadă documentele  suspecte şi să poată informa 

corect opinia publică. 

Domnul senator Ion Vasile a dorit să ştie care este situaţia cu dosarele verificate de S.S.P.R. şi de ce nu au fost 

transmise listele cu validari în vederea avizării de către C.P.R.D.1989. Domnul Secretar de Stat Puiu Nicolae Fesan a 

informat comisia, afirmând că în momentul de faţă sunt la S.S.P.R. circa 3000 dosare care au fost analizate, dar care 

datorită noilor situaţii constatate urmează să fie reverificate şi în cel mai scurt timp transmise spre avizare. 

Domnul Preşedinte deputat Emilian Vasile Cutean a atras atenţia că în dosare se regăsesc documente emise de 

diverse instituţii, în care se afirmă că în aceeaşi perioadă, 22-25 dec. 1989, titularul dosarului,  a fost în televiziune, în 

C.C., a păzit un spital, a păzit o grădiniţă, a păzit o biserică, etc..; iar domnul secretar deputat Nicolae Mircovici a 

atras atenţia asupra faptului că în unele dosare au fost identificate reproduceri tip xerox ale unor poze care redau 

mulţimi şi în care nu se poate distinge cu certitudine identitatea persoanei, precum şi faptul că în dosare mai există, ca 

probe, copii ale unor ziare sau alte documente care prezintă situaţii generale, fără a nominaliza titularul dosarului. 
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Domnul senator Ion Vasile a atras atenţia asupra faptului că există  un număr de revoluţionari care au venituri 

mai mari decât salariul mediu pe economie şi în aceste condiţii nu mai beneficiază de unele prevederi ale Legii nr. 

341/2004. Domnia Sa a atras atenţia asupra faptului că legea aflată în discuţie are prevederi uşor discriminatorii 

deoarece, legea fiind o lege a recunoştiinţei, ar trebui să beneficieze de prevederile ei toate categoriile de luptători 

pentru victoria revoluţiei, indiferent de venitul pe care îl au. Domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean a propus să se 

solicite punctul de vedere al Curţii Constituţionale cu privire la afirmaţiile domnului senator Ion Vasile, iar domnul 

deputat Mircovici Nicolae a atras atenţia asupra implicaţiilor pe care această rectificare a legii le-ar avea asupra 

bugetului şi a subliniat că modificarea ar putea fi luată în calcul pentru anul 2008.  

Domnul Secretar de Stat Puiu Nicolae Fesan a arătat că în momentul de faţă, circa 2500 dosare sunt pregătite 

spre a fi reverificate de Domnia Sa şi s-a angajat ca până la începerea noii sesiuni parlamentare să transmită spre 

avizare C.P.R.D. un număr cât mai mare de propuneri. De asemenea, a asigurat membri CPRD89 că va ţine cont de 

toate observaţiile făcute. 
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Domnul secretar Deputat Nicolae Mircovici a mai făcut observaţii cu privire la unele documente existente în 

dosare întocmite în perioada 1997 şi ulterior, documente şi tabele semnate de domnul Mazilu Dumitru care a  

comunicat prin adresă ca documentele respective să nu fie luate în consideraţie, ca probe, decât dacă sunt susţinute şi 

de alte probe indubitabile.  

 În încheiera şedinţei, Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a solicitat Secretarului Comisiei 

deputat Niculae Mircovici să anunţe data şi ora, precum şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă C.P.R.D. 

 Secretarul Comisiei deputat Niculae Mircovici a propus ca urmatoarea şedinţă a Subcomisiei sa se ţină luni 27 

august, la ora 13,00 si a dat citire proictului ordini de zi: 

La punctul 1. – Avizarea listelor, 

La punctul 2. -  Discutarea petitiilor, 

La punctul 3. -  Divers. 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
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TABEL 

cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea  

 preschimbarii Certificatelor doveditoare a calitatii de Luptatori in Revoluţia Română din Decembrie 1989, conform  

prevederilor Legii 341/ 2204 
NR. 

CRT. 
Nr. 

Dosar NUMELE PRENUMELE DATA 
NASTERII TATĂL MAMA LOCUL 

NAŞTERII Aviz Asociatie CALITATEA 

1 8933 CONSTANTINESCU 
SILVIU-
ŞTEFAN 4 iunie 1962 VASILE 

ELENA-
VASILICA 

ROŞIORI DE 
VEDE   RĂNIT 

2 16328 NEAGU 
LARIS-
MUGUREL 

4 ianuarie 
1970 ION MARGARETA 

COM. 
VOLUNTARI   RĂNIT 

3 20918 PLEŞCA IONEL 
28 noiembrie 

1957 AUREL AMALIA AGNITA   RĂNIT 

4 8681 AVRAM IOAN 
30 ianuarie 

1931 PETRU EUDOCHIA POIANA ASOCIAŢIA SIBIU DECEMBRIE 1989 REMARCAT 

5 8643 BOGDAN IOSIF 
21 aprilie 

1926 VICTOR DOMNICA COM. MOGOŞ ASOCIAŢIA 22 DECEMBRIE 1989 CLUJ-NAPOCA REMARCAT 

6 15614 BORSOS 
PAUL-
BERTHOLD 

22 iunie 
1943 ADALBERT WILHELMINE COM. VULCAN 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A RĂNIŢILOR 
REVOLUŢIEI ŞI A URMAŞILOR EROILOR MARTIRI 
DECEMBRIE 89 HUNEDOARA REMARCAT 

7 8704 BRATU ELENA 
8 martie 

1949 ION ANICA COM. CUCUIEŢI FUNDAŢIA ''ROMÂNIA TÂNĂRĂ" REMARCAT 

8 9363 CREŢU NELU 4 iulie 1954 ION AURELIA COM. TÎMNA ASOCIAŢIA 21 DECEMBRIE 1989 REŞIŢA REMARCAT 

9 8655 MUNTEAN IOAN-OVIDIU 20 mai 1947 IOAN CORNELIA COM. DOBRA ASOCIAŢIA SIBIU DECEMBRIE 1989 REMARCAT 

10 8644 TÂLVESCU  DUMITRU 4 mai 1954 DUMITRU IOANA BRAŞOV ASOCIAŢIA SIBIU DECEMBRIE 1989 REMARCAT 

11 15613 TEŞELEANU GEORGE 
26 ianuarie 

1965 DUMITRU 
MĂRIOARA-
DOINA DEVA 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A RĂNIŢILOR 
REVOLUŢIEI ŞI A URMAŞILOR EROILOR MARTIRI 
DECEMBRIE 89 HUNEDOARA REMARCAT 

 6764 SOLOMON DUMITRU 
26 octombrie 

1967 NICOLAE LIVIA SIBIU ASOCIATIA SIBIU DECEMBRIE 1989 REMARCAT 
 

1 219 BOBODEA NICOLAE 

23 
decembrie 

1926 ŞTEFAN PARASCHIVA MIHĂEŞTI 
ASOCIAŢIA REVOLUŢIONARĂ " CLUB 
TELEVIZIUNE 22"  REMARCAT 

2 901 MARIA ELENA 
19 martie 

1949 GHEORGHE ARISTIŢA SAT CĂTUNU ASOCIAŢIA '' TELECOM DECEMBRIE ' 89" REMARCAT 

3 1310 PUFU OLGA 

19 
octombrie 

1949 ŞTEFAN ELISABETA COM. CĂLINEŞTI ASOCIAŢIA '' TELECOM DECEMBRIE ' 89" REMARCAT 
4 4795 FEREŢ ECATERINA 20 aprilie IOAN ANA COM. GILĂU ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN 22 DEC.1989 REMARCAT 
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1952 TURDA 

5 6871 GÂNDICEANU MIHAI-DAN 
18 iunie 

1940 ION ZOE BUCUREŞTI 
ASOCIAŢIA REVOLUŢIONARĂ " CLUB 
TELEVIZIUNE 22"  REMARCAT 

6 7147 MACOVECIUC ECATERINA 
14 aprilie 

1950 IANCU ILINCA RÂMNICU SĂRAT REVOLUŢIA DIN 1989 CONSTANŢA REMARCAT 

7 6892 BALAZS IOSIF 7 mai 1963 NATURAL IULIANA MARGHITA 
ASOCIAŢIA REVOLUŢIONARĂ " CLUB 
TELEVIZIUNE 22"  REMARCAT 

8 10072 BOŞNIGEANU ŞTEFAN 
16 martie 

1941 ANDREI MARIA COM.RASA ASOCIAŢIA 21 DECEMBRIE 1989-BUCUREŞTI REMARCAT 

9 13178 GANEA PETRE 
13 ianuarie 

1961 PETRE VIORICA PUCIOASA ASOCIAŢIA DECEMBRIE 1989 METROU-ROMÂNIA REMARCAT 

10 13545 MATEI 
IONUŢ-

VALERIU 
14 februarie 

1954 FLOREA TUDORICA COM. IONEŞTI 
FORUMUL REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989-
LIBERTATEA REMARCAT 

 
1 20319 ANDREI MARIA-DANIELA 

15 octombrie 
1967 GHEORGHE GEORGETA GALAŢI ECOFORUM-CLUBUL TINERILOR EROI REMARCAT 

2 20368 SIMION VASILE 
3 noiembrie 

1967 ION ŞTEFANA BUCUREŞTI  RĂNIT 

3 20669 TRANDAFIR CRISTINA 
17 august 

1970 ION VALERIA CONSTANŢA ASOCIAŢIA JILAVA 89 RĂNIŢI ŞI REŢINUŢI REMARCAT 

4 20919 BRATU EUGEN 
22 august 

1955 RADU MARIOARA CONSTANŢA 
ASOCIAŢIA VICTORIA REVOLUŢIEI DIN 
DECEMBRIE 1989 REŢINUT ŞI RĂNIT 

5 15073 SECELEAN NICOLAE 
8 octombrie 

1957 NICOLAE MARIA COM.HĂLCHIU 

FUNDAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN 
DECEMBRIE 1989 RĂNIŢI,INVALIZI ŞI URMAŞII 
CELOR DECEDAŢI-ARGEŞ REMARCAT 

6 14721 CERCĂNĂU DUMITRU 

26 
decembrie 

1970 MARIN MARIA COM. JILAVA   RĂNIT 

7 15070 IANCU GABRIEL 
1 august 

1956 ILIE ANTOANA COM.UNGHENI F.L.R.D. 1989 ARGEŞ REMARCAT 

8 15409 ANDREI ELENA 29 mai 1955 GHEORGHE MARIA 
COM. SILIŞTEA 
SNAGOVULUI S.C.R. CARROM REMARCAT 

9 16195 OLTEANU NICOLAE 24 iulie 1951 ION GHEORGHIŢA COM. ŞUICI ASOCIAŢIA DECEMBRIE 1989 METROU-ROMÂNIA REMARCAT 

10 16896 COBZARU COSTEL-NINEL 
24 august 

1974 NICU ANA BUCUREŞTI S.R.C. CARROM REMARCAT 

11 1457 ENE CONSTANTIN 

30 
septembrie 

1952 IORDACHE MARIA BUZĂU ASOCIAŢIA CLUB 22 BUZĂU REMARCAT 
12 1953 OANCEA ION 2 iunie 1951 IANCU FLOAREA COM. ŢINTEŞTI ASOCIAŢIA CLUB 22 BUZĂU REMARCAT 

13 1911 MOISE MIHAIL 
14 martie 

1953 VASILE CONSTANŢA BUZĂU ASOCIAŢIA CLUB 22 BUZĂU REMARCAT 
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1 11094 BULGARU MARIUS-VIOREL 
26 martie 

1954 GHEORGHE ELENA TÂRGU JIU 
FUNDAŢIA REVOLUŢIEI DIN ROMÂNIA-
DECEMBRIE 1989 REMARCAT 

2 11626 SÎRGHIA ŞTEFAN 
19 noiembrie 

1956 MIRCIA VIORICA COM.POIANA AS.DECEMBRIE 1989 METROU REMARCAT 
3 11745 DURET FLORIN-STELICĂ 26 mai 1954 TRAIAN STELIANA BRĂILA ASOCIAŢIA DECEMBRIE 1989 METROU ROMÂNIA REMARCAT 

4 12053 ILIE IONEL 
30 august 

1952 IOAN IORDANA BUCUREŞTI   RĂNIT 
 
 
 

TABEL 
cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea preschimbarii Certificatelor   

doveditoare a calitatii de Urmaşi de Eroi - Martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989, conform prevederilor Legii 341/ 2204 
EROU - MARTIR NR. 

CRT. 
Nr. 

Dosar NUMELE PRENUMELE DATA 
NASTERII TATĂL MAMA LOCUL 

NAŞTERII CALITATEA 
NUMELE PRENUMELE 

1 U 1925 GHERMAN ILINCA 
25 februarie 

1940 ION VASILICA COM.BĂLĂRIA SOŢIE GHERMAN DUMITRU 

2 U 1924 GHERMAN MONICA 
11 august 

1940 DUMITRU ILINCA BUCUREŞTI FIICĂ GHERMAN DUMITRU 

3 U 1159 TEODORESCU FLOREAN 
30 iunie 

1939 VARTOLOMEU MARIA VURPĂR TATĂ TEODORESCU FLORIN 

4 U 1160 TEODORESCU 
VALERICA-
MIHAELA 

13 februarie 
1967 ILIE SABINA CUGIR SOŢIE TEODORESCU FLORIN 

5 U 1161 TEODORESCU IOANA-DIANA 

16 
octombrie 

1986 FLORIN VALERIA CUGIR FIICĂ TEODORESCU FLORIN 

6 U 1162 TEODORESCU MIHAI-FLORIN 
20 iunie 

1988 FLORIN VALERICA CUGIR FIU TEODORESCU FLORIN 
 

TABEL 

cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea preschimbarii 

Certificatelor doveditoare a calitatii de Eroi - Martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 

conform prevederilor Legii 341/ 2204 
Locul Naşterii Certificat de Deces Nr.crt. Numele Prenumele Tatăl Mama 

Localitatea Judetul 
Certificat 

Erou Locul Decesului 
Seria Numar 

1 TEODORESCU FLORIN FLOREAN MARIA CUGIR ALBA 484 CUGIR D7 956939 
 


