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Comisia a lucrat în plen în ziua de 14.12.2005, ora 10.00, 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 începerea şedinţei, Domnul Preşedinte Deputat Emilian Vasile Cutean a 
anunţat faptul că Domnul Secretar de Stat Morar Petrişor a fost invitat să participe la 
această şedinţă dar nu a putut veni pentru că pe ordinea de zi a dânsului este o 
şedinţă de Guvern, în care a fost discutată o Ordonanţă de Urgenţă în legătură cu 
prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor de revoluţionar conform legii 
341. A anunţat că va veni în locul dânsului Domnul Secretar General al S.S.P.R.-
ului. 
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 În continuare Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a informat Comisia în 
legătură cu certificatele transmise pentru semnare şi care au fost semnate de către 
Comisia Parlamentară până în momentul de faţă. Au fost semnate 1920 de 
certificate – 294 certificate pentru urmaşi de eroi martiri, 520 de certificate de 
răniţi în Revoluţie, 236 de certificate de reţinuţi, 25 de certificate răniţi şi 
reţinuţi şi 845 de certificate de luptători remarcaţi prin merite deosebite în 
Revoluţia din Decembrie 1989. Din acest punct de vedere Comisia Parlamentară şi-
a făcut datoria ca până în data de 16 aceste certificate să fie semnate şi primele 
certificate să fie deja înmânate începând cu zilele de comemorare din Timişoara. 
 Domnul Deputat Mircovici Niculae a mulţumit în numele revoluţionarilor din 
Timişoara. 
 Domnul Senator Dumitru Constantin a specificat că este important că s-a 
deblocat situaţia şi a felicitat Preşedintele Comisiei pentru acest lucru. 
 Domnul Preşedinte Emilian Vasile Cutean a menţionat faptul că n-a existat 
nici un fel de blocare a situaţiei din partea Comisiei, această blocare a fost din partea 
unor indivizi de rea-credinţă care au solicitat să nu se elibereze certificatele celor 
care au apărut în Monitorul Oficial din mai multe motive, printre care şi acela că ei 
nu s-au regăsit în acel Monitor şi aşa mai departe, dar din fericire acest lucru s-a 
deblocat şi totul s-a terminat cu bine. 
 Domnul Senator Ion Vasile a specificat că de aici încolo Comisia ar trebui să 
se ocupe şi cu altfel de activităţi şi că, de acum încolo ar trebui să se gândească că 
dacă se limitează doar la preschimbarea certificatelor va fi un fiasco total şi un 
nonsens al existenţei acestei comisii. Dânsul a specificat că este de datoria Comisiei 
să adune materiale, documente pentru a încerca să clarifice ceea ce s-a întâmplat în 
decembrie 1989. Cel puţin o parte din activitatea Comisiei în continuare să fie 
dirijată şi către reabilitarea imaginii Revoluţiei Române, să se discute cu istorici, cu 
oameni care au stat prin arhive, oameni care au o imagine cu ceea ce s-a întâmplat: 
„...nu este acelaşi lucru când spui că-n România s-a întâmplat o Revoluţie în 1989 şi 
nu este acelaşi lucru când spui că au fost nişte evenimente sau a fost o lovitură de 
stat...”. Din acest motiv, dânsul crede că peste 4 ani această Comisie va putea să dea 
nişte răspunsuri şi că este de datoria Comisiei să încerce să reabiliteze revoluţionarii 
care au primit de-a lungul vremii oprobiul opiniei publice. 
 Domnul Deputat Mircovici Niculae a menţionat că în primul rând obligaţia 
Comisiei este de a aviza tabelele transmise de către S.S.P.R. în vederea 
preschimbării certificatelor şi a stabili exact ce anume rămâne recunoscut de către 
societate şi apoi orientarea către Legea 341. Domnul Deputat a specificat că Legea 
341 trebuie revăzută pentru că în forma în care este acum, nu este practic o lege a 
recunoştinţei ci o lege de protecţie socială, în sensul că există în lege o serie de 
“dacă”, expresie care ar trebui eliminată – dacă are un anume plafon, dacă are sau 
nu casă, dacă are sau nu teren, dacă are sau nu mijloace de existenţă etc., din punct 
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de vedere moral şi juridic acesta nu reprezintă un element de expresie al 
recunoştinţei. Dânsul a mai specificat că într-adevăr această Comisie ar trebui să fie 
motorul care să realizeze stabilirea cu certitudine a ceea ce s-a întâmplat în 1989. În 
acest sens ar trebui ca începând cu luna ianuarie 2006 să se stabilească o întâlnire cu 
reprezentanţii Institutului pentru studierea problemelor Revoluţiei Române, să se 
vadă cum anume îşi proiectează direcţia, ce au reuşit să realizeze până în momentul 
de faţă şi ce program au pe viitor, pentru ca împreună să realizeze ceea ce trebuie 
făcut pentru revoluţionari. Domnul Deputat a mai specificat că în această Comisie 
există o diversitate de formaţiuni politice şi de la putere şi din opoziţie având 
posibilitatea, privind cu responsabilitate, să se elimine aspectul de privire politică 
asupra acestor evenimente, pentru că indiferent de culoarea politică, faptul că 
existenţa acestor revoluţionari a făcut posibilă poziţia de a fi scoşi de sub umbrela 
unui partid unic şi a dat posibilitatea unor manifestări democratice. 
 Domnul Senator Dumitru Constantin a spus că Legea 341 din punct de vedere 
moral rezolvă totuşi problema tuturor revoluţionarilor. O dată cu această lege ei sunt 
recunoscuţi ca oameni deosebiţi, cu merite deosebite în viaţa socială din România. 
Dânsul a specificat că ar fi trebuit ca în această lege să fie menţionată şi posibilitatea 
ca certificatul să aibe un insemn şi că pe viitor ar trebui să se aibă în vedere ca acest 
lucru să fie prevăzut în lege. 
 Domnul Deputat Mircovici Niculae a arătat care este modalitatea de rezolvare 
a acordării unor insemne specificând că se face un dosar documentar care se trimite 
spre avizare la Institutul de Heraldică după care, în funcţie de mijloacele materiale se 
va putea realiza acest lucru şi nu trebuie menţionat în nici o lege pentru că există 
deja legea heraldicii. Domnii Senatori Dumitru Constantin şi Ion Vasile au fost de 
părere că ar trebui să se realizeze acest insemn pentru a recunoaşte mai bine un 
revoluţionar şi pentru a i se acorda respectul cuvenit. Domnul Senator Dumitru 
Constantin a promis în acest sens că se va ocupa personal de găsirea banilor necesari 
pentru realizarea acestor insemne. 
 În continuare Domnul Senator Gheorghe David a menţionat faptul că într-
adevăr legea prezintă mai mult latura de protecţie socială şi ar trebui să se scoată mai 
mult în evidenţă latura cealaltă, cea de recunoştinţă. Domnul Senator a mai spus că 
în funcţie de programul celor două Camere, ar trebui ca la şedinţa festivă să 
vorbească şi doi reprezentanţi a Comisiei, un senator şi un deputat. 
 Domnul Senator Ion Vasile a specificat că în cadrul programului va vorbi 
cineva de la putere şi cineva de la opoziţie şi deci este clar că nu se va putea vorbi şi 
din partea Comisiei de Revoluţionari. 

Domnul Senator Gheorghe David sugerează ca în cadrul Biroului Permanent 
de la Senat să se poată da nişte declaraţii axate pe Revoluţia din Decembrie, dânsul 
fiind de părere ca în zilele acestea de comemorare, ar trebui să fie toţi solidari. Este 
un punct bun pentru Comisie faptul că în aceste zile vor fi înmânate mai multe 
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certificate celor îndreptăţiţi, este un semnal pozitiv pentru toţi acei care aşteaptă 
aceste certificate. 
 Domnul Senator Dumitru Constantin este de părere că ar trebui să se dea 
publicităţii prin media acest eveniment, un comunicat de presă.  

În acest comunicat de presă Domnul Senator Gheorghe David doreşte să se 
arate că membrii Comisiei sunt uniţi, indiferent de culoarea politică şi doresc ca 
problemele revoluţionarilor să fie rezolvate. 

Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a dorit să facă câteva comentarii 
referitoare la problemele ridicate în această şedinţă până acum. Referitor la ceea ce a 
specificat Domnul Senator Gheorghe David, încă din prima şedinţă a acestei 
Comisii, când s-a ales şi conducerea, s-a făcut această solicitare din partea tuturor şi 
le-a explicat că aici nu sunt interese politice în legătură cu aplicarea unei legi de 
recunoştinţă. În legătură cu problemele ridicate de Domnul Senator Vasile Ion, 
activitatea Comisiei nu ţine numai de avizarea certificatelor, această activitate fiind 
prevăzută în Legea 341, dar în regulamentul de funcţionare al Comisiei sunt mult 
mai multe prerogative pe care le are, inclusiv urmărirea modului de aplicare al legii, 
sprijinirea revoluţionarilor în diverse situaţii, aflarea adevărului şi pentru că până în 
prezent nu au existat certificate de revoluţionari, nu s-a putut adresa diverselor 
instituţii pentru că nimeni nu putea beneficia de drepturile cuvenite. De-acum încolo, 
Comisia îşi va intra în funcţiune. În legătură cu aflarea adevărului, a fost o comisie 
mixtă condusă de Sergiu Nicolaescu care a avut o astfel de activitate, de aflare a 
adevărului şi de anchetare a tuturor momentelor revoluţionare şi post revoluţionare. 
Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a propus ca arhiva pe care a produs-o 
această comisie să fie preluată şi administrată de actuala Comisie a Revoluţionarilor, 
cu tot ceea ce înseamnă acest lucru, depozit, arhivar, sigiliu, să îndeplinească toate 
normele legale în vigoare. Tot în această idee s-a înfiinţat Institutul Revoluţiei 
Române care analizează din punct de vedere istoric toate evenimentele care s-au 
produs în ţară şi în străinătate în legătură cu Revoluţia. Acest Institut are trei 
componente – una este formată de către revoluţionari care sunt constituiţi în 
Colegiul Naţional al Institutului. La acelaşi nivel există şi Consiliul Ştiinţific format 
din istorici, profesori universitari care analizează aceste evenimente din punct de 
vedere istoric. Colegiul administrează Institutul, iar Consiliul este cel care analizează 
documentele în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Decembrie 1989 şi C.P.R.D. ar 
trebui să conlucreze cu acest Institut. 

Domnul Senator Gheorghe David a specificat că ar trebui să se poarte discuţii 
cu reprezentanţii acestui Institut, pentru a afla cât mai multe informaţii, pentru că a 
fost aprobat un buget din partea Senatului şi nu se ştie exact dacă acest buget este 
suficient, dacă este insuficient. Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a specificat 
că acest buget este prevăzut în bugetul Senatului şi s-a făcut acest lucru pentru că a 
fost o cerinţă a Uniunii Europene de a nu se mai crea noi ordonatori principali de 
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credite. Iniţial s-a căutat o instituţie, de exemplu S.S.P.R.-ul dar, nivelul acestuia n-a 
fost cel oportun şi aşa s-a hotărât ca bugetul Institutului să se introducă prin bugetul 
Senatului. În momentul de faţă acesta s-a dovedit insuficient, fiind raportat la 
bugetul anului trecut, acesta fiind făcut doar pe jumătate de an pentru că iniţial, când 
institutul s-a înfiinţat, la rectificare s-a luat jumătate din buget pentru că n-a 
funcţionat şi n-a avut nici un angajat. Acum, bugetul este făcut pentru anul viitor 
fiind aprobate 24 miliarde, pe jumătate de an, deci această Comisie a 
Revoluţionarilor este singura care putea să facă amendamente în acest sens. Domnul 
Senator Ilie Petrescu a menţionat că ar fi oportună o întâlnire cu reprezentanţii 
acestui Institut, mai ales acum după 16 ani de la Revoluţie. Domnul Deputat Emilian 
Vasile Cutean a informat că pe data de 21 Decembrie va fi organizată o sesiune în 
legătură cu comemorarea a 16 de ani de la Revoluţia Română care va avea loc într-
una din sălile Senatului, va fi o sesiune ştiinţifică unde membrii Consiliului Ştiinţific 
îşi expun punctele de vedere şi sunt invitaţi şi preşedinţi de asociaţii de revoluţionari 
dar şi revoluţionari care au o voce în rândul revoluţionarilor. În acest sens, Domnul 
Senator Ilie Petrescu a propus ca acea sesiune să fie mediatizată, să fie un Comunicat 
de Presă, chiar o Conferinţă de Presă. 

În legătură cu Institutul Revoluţiei Române, Domnul Deputat Emilian Vasile 
Cutean a mai prezentat şi a treia componentă a acestui institut şi anume Consiliul 
Administrativ care conduce efectiv Institutul, este vorba de director, director adjunct, 
director care are rang de Secretar de Stat, director adjunct care are rang de 
Subsecretar de Stat şi ceilalţi angajaţi, arhivar, în jur de 20 de persoane angajate. 
Acest Institut s-a făcut pe structura Secretariatului de Stat, cu cele două 
departamente mari Colegiu şi Consiliu în cadrul cărora persoanele nu sunt 
remunerate, remuneraţi fiind cei care lucrează efectiv la acest Institut. 

În legătură cu aspectul ridicat de Domnul Deputat Mircovici în legătură cu 
Legea 341 revăzută, în sensul să se dea o altă notă decât cea de protecţie socială, 
Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a precizat că în momentul de faţă nu este 
oportună această intervenţie pentru că nu se va mai şti dacă se mai aplică legea sau 
nu. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu legea 42 când s-a auzit că se va modifica. 
Dânsul a mai specificat că se manipulează ideea că cei care beneficiază de legea 341 
trebuie să fie numai răniţii, reţinuţii şi urmaşii de eroi martiri. Revoluţia nu s-a făcut 
numai cu victime. Victimele sunt urmare a Revoluţiei, deci Revoluţia s-a făcut de 
către cetăţeni care au continuat Revoluţia, de către cei care au dus persoane rănite la 
spital, persoane decedate care le-au dus la morgă, de cei care sunt vii, nevătămaţi 
pentru că aşa le-a fost soarta. 

Altă problemă ridicată în legătură cu comemorarea a 16 de ani de la Revoluţie 
în Parlament, Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a discutat această problemă la 
grupul PSD şi a solicitat ca în cazul în care se ţine o şedinţă festivă să i se acorde 
cuvântul. Aşa cum a specificat şi Domnul Senator Vasile Ion, vor fi două luări de 
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cuvânt din partea fiecărui grup, iar din partea grupului reunit al PSD va lua legătura 
Domnul Preşedinte Ion Iliescu, aşa că din partea Comisiei, din păcate nu se va putea 
lua cuvântul. 

În legătură cu Comunicatul de Presă, acesta se va întocmi chiar în data de 
14.12.2005 de către Biroul Tehnic al Comisiei, în care se va arăta activitatea 
Comisiei până în momentul de faţă, precum şi situaţia cu certificatele semnate şi 
înmânate revoluţionarilor cu ocazia celor 16 de ani de la Revoluţie. În legătură cu 
invitaţia care trebuie făcută reprezentanţilor Institutului Revoluţiei şi Secretarului de 
Stat, Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a subliniat problema organizatorică a 
Comisiei şi anume Protocolul pe care trebuia să-l semneze cele două Camere, deci 
Secretarul General al Camerei şi Secretarul General al Senatului, arătând faptul că 
nu se poate lucra cu doi oameni care timp de un an de zile au avut câte 4-5 milioane 
pe lună, au stat chiar şi până la 4 dimineaţa pentru a asigura buna desfăşurare a 
Comisiei. În momentul de faţă există un singur angajat în Comisie – un şef de 
cabinet, iar restul sunt cu contract de colaborare valabil doar până la 31 Decembrie. 
Dânsul a dat ca exemplu alte comisii care au câte 7-8 angajaţi,  4-5 experţi şi 4-5 
consilieri şi aşa mai departe. Acest Protocol nu s-a rezolvat nici până în prezent 
pentru că Secretarul General al Senatului n-a semnat şi nici n-a vrut să audă de 
această Comisie. Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a făcut apel la membrii 
Comisiei să intervină la liderii de grup care au influenţă asupra Secretarului General 
al Senatului pentru a semna, sau măcar să stabilească o întâlnire şi să se discute în 
amănunt Protocolul, în aşa fel încât să se cadă de acord. 

În continuare Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a ţinut să remarce nota 
solemnă a acestei şedinţe, o notă diferită faţă de alte şedinţe în care, momentul 
comemorării a 16 ani de la Revoluţia Română a făcut ca atmosfera să fie una 
pozitivă, manifestându-şi dorinţa ca şi pe viitor să se întâmple acest lucru. Apoi 
Domnul Preşedinte Emilian Vasile Cutean a prezentat Ordinul Victoria Revoluţiei 
prevăzut în Legea 341 la art. 3. În semn de recunoştinţă faţă de persoanele care au 
dobândit Titlul prevăzut la alin. 1 din lege, Preşedintele României poate conferi 
acestora Ordinul Victoriei Revoluţiei în conformitate cu prevederile legii nr. 1/1996. 
În legătură cu un alt insemn la care s-a făcut referire în cadrul şedinţei, acesta trebuie 
să fie introdus într-un cadru legal. Se poate veni cu un amendament la lege, un act 
normativ, prin care să se specifice că vor purta acest insemn numai cei care îşi 
preschimbă certificatul, cei care au calitatea respectivă. 

Domnul Senator Dumitru Constantin a propus să-l mandateze pe Domnul 
Secretar al Comisiei să vină cu o soluţie. Aşadar, s-a votat în unanimitate. 

A fost invitat să intre Secretarul General al Secretariatului de Stat să prezinte 
tabelele care vor fi votate în următoarea şedinţă a Comisiei. Domnul Dorel 
Căminescu a fost prezentat în faţa Comisiei, Domnul Preşedinte Emilian Vasile 
Cutean mulţumindu-i pentru prezenţă. 
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Domnul Dorel Căminescu a anunţat că Secretarul de Stat se află în Şedinţa de 
Guvern unde se solicită unele modificări în H.G. nr. 1412 şi în legea 341, referitoare 
la prorogarea termenului de aplicare. Domnul Dorel Căminescu a cerut permisiunea 
Comisiei cu rugămintea de a aproba două liste, una cu 58 de luptători pentru 
Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi o listă cu 37 de luptători răniţi, reţinuţi şi 
răniţi şi reţinuţi. Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a specificat că în 
conformitate cu legea 341 aceste liste le înregistrează Secretariatul Comisiei, vor fi 
verificate de Biroul Tehnic după care la prima şedinţă va intra spre dezbatere cele 
care nu au probleme şi care vor fi avizate, iar cele care au probleme, care nu 
întrunesc condiţiile legii, se va solicita dosarele S.S.P.R.-ului şi se vor analiza în 
cadrul Comisiei Parlamentare. Domnul Preşedinte Emilian Vasile Cutean a solicitat 
să fie prezentat punctul de vedere al Secretariatului de Stat în legătură cu 
preschimbarea şi înmânarea certificatelor, cum se va desfăşura. Domnul Dorel 
Căminescu a răspuns că în ultima perioadă s-a pus accent pentru urgentarea 
activităţii S.S.P.R.-ului, în sensul că s-a solicitat membrilor Comisiei şi în special 
celor din alte ministere să accepte un program prelungit pentru a reuşi ca în această 
etapă până la sfârşitul anului să se elibereze cel puţin 3000 de certificate 
preschimbate, urmând ca pe viitor să se meargă într-un ritm normal, în funcţie şi de 
timpul Comisiei Parlamentare de a acorda avize certificatelor. În legătură cu 
contestaţiile, Domnul Preşedinte Emilian Vasile Cutean a precizat că acestea se 
analizează de către S.S.P.R. în momentul de faţă, ceea ce nu este prevăzut în lege şi 
că acestea ar trebui trimise la C.P.R.D. pentru analiză. Domnul Vicepreşedinte 
Dumitru Constantin a precizat că n-ar fi aşa o mare problemă în acest sens, S.S.P.R.-
ul îşi face deja un punct de vedere asupra contestaţiilor, pentru ca în final să ajungă 
cu toate datele necesare, pentru a analiza şi a putea emite un punct de vedere din 
partea Comisiei Parlamentare. Important este să nu se tergiverseze aceste dosare 
pentru mult timp. Domnul Senator a solicitat ca ritmul activităţii de la S.S.P.R. să fie 
mult mai alert de cât până acum, pentru a ajunge în timp util la cele peste 27000 de 
dosare. În acest ritm, 57 de certificate pe săptămână, nici în anul 2014 nu se va 
termina activitatea Comisiei. 

Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a specificat că din cele 1920 de 
certificate, 1266 au fost verificate anul trecut, deci practic vreo 700 sunt de anul ăsta, 
ceea ce înseamnă un ritm foarte lent. Domnul Cutean a precizat că nu este de acord 
cu prelungirea termenului pentru că asta înseamnă tergiversare, într-un an de zile se 
putea aduna dovezi la dosare. 

Domnul Dorel Căminescu a ţinut să precizeze că aceste dosare s-au văzut 
chiar de două-trei ori pentru că documentele au fost insuficiente la dosare, fapt ce a 
condus la situaţia prelungirii termenului. 

Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a solicitat Domnului Dorel 
Căminescu să anunţe Secretarul de Stat punctele de vedere ale membrilor Comisiei 
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şi a mulţumit prezenţa dumnealui în această şedinţă. La rândul lui, Domnul Dorel 
Căminescu a mulţumit Comisiei pentru sprijinul acordat. 

În încheierea şedinţei Domnul Preşedinte Emilian Vasile Cutean a mulţumit 
membrilor Comisiei pentru prezenţă şi a solicitat Secretarului Comisiei să anunţe 
ordinea de zi a următoarei şedinţe. 

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; 

3. Discuţii referitoare la Institutul Revoluţiei;  
4. Diverse. 
     
 
 
 
 
       

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat Emilian Vasile CUTEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmită de 
Eugenia Brânzan 



 9

 


