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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 14.12.2010 
 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 14 decembrie 2010, ora 

1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

14.12.2010. 

2.Discutarea proiectului de buget pe anul 2011. 

3.Discutarea proiectului pentru modificarea art.1 din Legea 

nr.258/ 2002. 

4.Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel:Preşedinte senator Raymond Luca, deputat 

Firczak Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, senator Greblă Toni, 

deputat Socaciu Victor, Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, 

deputat Dugulescu Marius Cristinel, deputat Budurescu Daniel 

Stamate, senator Jurcan Dorel.Absenţi au fost: Secretar senator Coca 

Laurenţiu Florian, senator Staicu Dumitru Florian. 
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La lucrările şedinţei au participat domnul Adrian Viorel Nicolaescu 

–  Secretar General al S.S.P.R şi domnul Răzvan Blujdea – inspector 

principal al SSPR. 

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 

CPRD89 din data de 14.12.2010. 

În baza contestaţiilor depuse la C.P.R.D.1989, membrii Comisiei au 

hotărât următoarele: 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru 

următoarele persoane: 1.Duma Georgeta Mirela (Dosar nr.10365) – 

Remarcat, 2.Pascaru Cornel (Dosar nr.10335) – Remarcat, 3.Luca 

Adrian Radu (Dosar nr.352) – Remarcat, 4.Ciochir Marin (Dosar 

nr.12558) – Remarcat, 5.Haţegan Adriana (Dosar nr.20774) – Remarcat, 

6.Oltean Ioan (Dosar nr.11571) – Remarcat, 7.Bălăneasa Petrea (Dosar 

nr.15432) – Rănit. S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 4 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Mohler Ioan (Dosar nr.8925) - contestaţia înregistrată 

sub nr.42/336/28.10.2010, 2.Buta Gheorghe Vasile (Dosar nr.11127) - 

contestaţia înregistrată sub nr.42/597/ 09.12.2010, 3.Drăgoi Liviu (Dosar 

nr.11790) - contestaţia înregistrată sub nr.42/562/ 25.11.2010, 4.Puiu 

Corneliu (Dosar nr.12541) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/686/14.06.2010, membrii Comisiei au luat cunoştinţă de raportul 

comisiei tehnice de verificare a dosarelor în baza contestaţiilor. 

Membrii Comisiei propun respingerea contestaţiilor şi transmiterea 

unor adrese contestatarilor prin care să li se comunice situaţia 
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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. 

C. Pentru dosarul domnului Bucătariu Constantin (Dosar nr.356) – 

se propune respingerea contestaţiei. S-a votat cu unanimitate de 

voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2011 şi a Proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, 

transmis la CPRD1989 spre dezbatere şi avizare, înregistrat sub 

nr.PL.x.837 din 13 decembrie 2011. 

În urma examinării şi discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, Comisia 

cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, a hotărât acordarea 

avizului favorabil  cu amendamente proiectului Legii bugetului de stat 

pe anul 2011 şi a Proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2011. 

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

Raymond Luca, a prezentat iniţiativa legislativă prin care  ziua de 22 

decembrie să fie declarată ziua Revoluţiei Române din decembrie 

1989. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, iniţiativa legislativă modifică art.1 din Legea 258 

din 29 aprilie 2002 privind declararea zilei de 22 decembrie “Ziua 

Libertăţii României”, după cum urmează: se declară ziua de 22 
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decembrie “Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a  Libertăţii”, aceasta 

urmând a fi depusă la Biroul Permanent  al Senatului României. 

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

senator Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR înregistrată sub 

nr.42/1399/14.12.2010, privitoare la situaţia dosarelor domnilor Laszlo 

Huba Elod (Dosar nr.20415) şi Stan Marin (Dosar nr.8612). 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca, a propus acordarea avizului favorabil 

în vederea preschimbării certificatului doveditor a calităţii solicitate 

domnilor Laszlo Huba Elod (Dosar nr.20415) şi Stan Marin (Dosar 

nr.8612), având în vedere faptul că, neclarităţile şi confuziile legate de 

identitatea acestora, au fost soluţionate conform adresei SSPR 

menţionate mai sus. S-a votat cu unanimitate de voturi. 

 

 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a pus în 

discuţie adresa transmisă de SSPR privind programul de depunere a 

coroanelor organizat cu prilejul comemorării eroilor-martiri căzuţi 

pentru Victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, urmând a fi 

stabilită prezenţa membrilor CPRD1989 la evenimentul mai sus 

menţionat. 

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 
 



 5

 
 


