
  

	
	
	
	

	
PARLAMENTUL		ROMÂNIEI	

Comisia	Parlamentară	a	Revoluţionarilor	din	Decembrie	1989	
	

SINTEZA	LUCRĂRILOR	
ŞEDINŢEI	DIN	DATA	DE	31.10.2012	

	
Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 31 octombrie 2012, ora 14. 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
I. Discutarea raportului Subcomisiei din data de 31 octombrie 2012; 
II. Discutarea situaţiei domnului Popescu Daniel Constantin; 
III. Discutarea raportului avizelor acordate în legislatura 2008-2009; 
IV. Diverse;  
V. Audierea contestatarilor care au solicitat acest lucru. 
 
La lucrările şedinţei au participat: Preşedinte senator Luca Raymond, 

Vicepreşedinte deputat Hogea Gheorghe, Secretar senator Coca Laurenţiu-Florian, 
deputat Firczak Gheorghe, deputat Budurescu-Stamate Daniel, deputat Mircovici 
Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: deputat Dugulescu Marius-Cristinel, 
senator Jurcan Dorel, senator Staicu Florian, senator Greblă Toni. 

La lucrările şedinţei au participat domnul Adrian Viorel Nicolaescu - Secretar 
General al SSPR şi doamna Mirela Popină - SSPR. 

 
La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat raportul Subcomisiei de lucru din data de 31.10.2012. Au 
fost analizate contestaţiile depuse împotriva altor persoane, respectiv un număr de 28 
de dosare, propunerea fiind de respingere a acestora, astfel:  

-  Contestaţia nr. 42/221/21.02.2011, depusă de Asociaţia Apolitică – Societatea 
Târgovişte împotriva unui grup de 27 persoane; 

-  Contestaţia nr. 42/1178/17.11.2010 depusă de „ALPAR Lugoj – 20 Decembrie 
1989” împotriva unei persoane. 

S-a votat cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul doi al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a prezentat situaţia domnului Popescu Daniel-Constantin, care are decizie finală 
şi irevocabilă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, din data de 05.06.2012, 
prin care se obligă SSPR 1989 şi CPRD 1989 să verifice documentele depuse de acesta 
şi să propună în consecinţă asupra cererii de preschimbare a certificatului solicitat. 
Astfel, s-a solicitat SSPR 1989 ca până la următoarea şedinţă a Comisiei parlamentare 
să fie transmis dosarul domnului Popescu Daniel-Constantin pentru a fi analizat şi a se 

larissa.trandafir
Original



  

decide în consecinţă, pentru respectarea deciziei de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a României. 

 
La punctul trei pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat raportul avizelor acordate de CPRD 1989 în legislatura 
2008-2012. S-a decis ca acest raport sa fie completat ulterior şi cu eventualele avize pe 
care Comisi parlamentară le mai poate acorda până la încheierea mandatului. 

 
La punctul patru pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat evoluţia proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010, la Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi a 
subliniat că după mai mult de doi ani de tergiversări acesta a fost introdus pe ordinea 
de zi, a fost supus dezbaterilor şi a fost avizat favorabil, cu un amendament al Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, fiind întocmit Raportul comun. 
De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, şi-a manifestat 
regretul că proiectul de lege deşi a fost introdus rapid pe ordinea de zi a plenului de la 
Camera Deputaţilor, care este cameră decizională, de două ori, prima dată în ziua de 
30.10.2012 şi a doua oară în ziua de 31.10.2012, pentru acordarea votului final, acest 
lucru nu a fost posibil deoarece nu s-a întrunit cvorumul necesar desfăşurării şedinţei. 
Domnul deputat Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaţilor, a intervenit şi a 
precizat că Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor va propune întrunirea plenului 
Camerei Deputaţilor în data de 13.11.2012, existând încă o şansă pentru acordarea 
votului final, în actualul mandat.  

În continuare, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a cerut 
reprezentanţilor Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 ca la următoarea şedinţă a Comisiei parlamentare să prezinte situaţia 
completă a persoanelor care au decizie definitivă şi irevocabilă din partea CNSAS, 
pentru a putea vota retragerea avizelor.  

 
La punctul cinci pe ordinea de zi, contestatarii audiaţi au fost: ANDRONIC 

CONSTANTIN (dosar nr. 7914), AGACHE VASILE (dosar nr. 9901), MALINOVSKI 
CAROL (dosar nr. 6771), ZIDARU ILIE (dosar nr. 18204). 

În urma audierilor, membri Comisiei au hotărât: 
1) Se acordă aviz favorabil în vederea preschimbării certificatului doveditor al 

calităţii de „Remarcat” solicitate domnului MALINOVSKI CAROL; 
2) Se acordă certificat de „Participant” următorilor: ANDRONIC 

CONSTANTIN, AGACHE VASILE, ZIDARU ILIE. 
 
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	


