
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
             Nr. 44/166/10.07.2006   
 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 04.07.2006 
 

 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi 04.07.2006, ora 14,00. Ordinea de zi propusă de Secretarul Comisiei deputat Mircovici 
Niculae la şedinţa trecută a fost următoarea: 

1. Avizarea persoanelor propuse de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea 
preschimbării certificatului de revoluţionar, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004; 

2. Discutarea dosarelor următoarelor persoane: DRĂGOIU FLORIAN BUJOR, GRĂDINARU DANIELA, IOAN ŞTEFAN, IOSIF 
NICULAE, ŞOANCĂ AGAPIE, TRIFAN CLAUDIU, UYHELZI VIORICA LUMINIŢA, VĂLEAN DRAGOŞ SEBASTIAN, 
FARCĂŞ VASILE, IONESCU MARIAN, NEACŞU MARIN şi DORIN LAZĂR MAIOR; 

3. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 
4. Diverse. 
Şedinţa a început cu un număr de 5 parlamentari din totalul de 11 membri ai Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian 

Vasile Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Dumitru Constantin, Senator Vasile Ion, Deputat Ţundrea Ioan şi Deputat Firczak 
Gheorghe. Domnul Senator Petrescu Ilie a fost prezent doar pentru a vota listele propuse de S.S.P.R. (fiind obligat apoi să se retragă 
deoarece trebuia să participe la una dintre Comisiile din cadrul Senatului), iar absenţi au fost: Secretarul Comisiei Deputat Mircovici 
Niculae, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Racoceanu Viorel, Deputat Tărniceru Petru şi Senator David Gheorghe. 
 La lucrările şedinţei a participat şi Secretarul de Stat al S.S.P.R. dl. Petrişor Morar. 

Înainte de a începe dezbaterile de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a informat membrii C.P.R.D. 1989 despre Hotărârea 
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 – În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată şi al Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificările ulterioare, 
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Parlamentul României a adoptat următoarea hotărâre: Articol unic: Domnul deputat FIRCZAK GHEORGHE, aparţinând Grupului 
parlamentar al minorităţilor naţionale, se numeşte membru al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în locul 
domnului deputat Ujeniuc Dragoş. 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 iunie 2006, cu respectarea prevederilor 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României. 

După prezentarea d-lui deputat Firczak Gheorghe ca fiind noul membru al C.P.R.D. 1989, Preşedintele Comisiei a constatat că, din 
păcate, nu există cvorum pentru dezbaterea primelor puncte de pe ordinea de zi şi a propus ca în continuare să se dezbată punctele 3 şi 4 de 
pe ordinea de zi, care nu necesită cvorum. 
 Domnul senator Ion Vasile a propus ca în situaţia în care până la ora 15,00 nu va exista cvorum, lucrările şedinţei de azi să fie 
întrerupte, urmând ca punctele de pe ordinea de zi care necesită cvorum să fie amânate pentru următoarea şedinţă C.P.R.D. 1989.  

Membrii C.P.R.D. 1989 au fost de acord cu aceste propuneri. 
  

La punctul 3 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a prezentat situaţia persoanei din Constanţa care contestă un număr de 
revoluţionari şi care, după ce a fost prezent în plenul C.P.R.D. 1989, a primit nenumărate ameninţări, atât la adresa sa cât şi a familiei sale. 
S-a adresat Comisiei întrucât la data la care a fost în plenul Comisiei parlamentare, a fost asigurat de membrii C.P.R.D. 1989 de 
confidenţialitatea discuţiilor purtate şi de protecţie în cazul în care lucrurile vor scăpa de sub control, solicitând măsuri de securitate atât 
asupra dânsului cât şi familiei sale. 
 Membrii Comisiei au hotărât ca această situaţie trebuie să fie verificată şi în funcţie de constatările făcute să ia măsurile ce se impun. 
 De asemenea, membrii Comisiei au discutat despre faptul că este necesar ca la viitoarele şedinţe când se discută astfel de probleme 
să nu mai fie permisă prezenţa în sala de şedinţă decât a angajaţilor Biroului Tehnic al C.P.R.D. 1989. După ce, pe această temă s-au purtat 
numeroase discuţii, s-a ajuns la concluzia că nu trebuie adoptată o altă hotărâre în acest sens decât respectarea strictă a Regulamentului 
care prevede această situaţie, a participării persoanelor străine la şedinţele Comisiei. 

Preşedintele Comisiei a mai prezentat o solicitare din partea d-lui Perju Daniel care doreşte o copie a contestaţiei depusă împotriva 
sa la nivelul C.P.R.D. 1989. 
 Domnul deputat Ioan Ţundrea a susţinut că nu trebuie să răspundem acestei solicitări pentru a-l proteja pe cel care a făcut această 
sesizare, având în vedere celelalte cazuri care reclamă faptul că în urma contestaţiilor au fost ameninţaţi atât ei cât şi familiile lor. A propus 
ca după soluţionarea contestaţiei să-i fie trimis doar răspunsul cu cele constatate. 
 Membrii Comisiei au susţinut această propunere. 

O altă problemă care s-a discutat este legată de o citaţie adresată C.P.R.D. 1989 din care reiese că în data de 22 septembrie 2006 
Comisia parlamentară, în calitate de pârât, trebuie să se prezinte la Curtea de Apel Cluj, în proces cu câteva persoane din judeţul Cluj. 
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 Membrii C.P.R.D. 1989 au luat act despre această citaţie urmând ca până la termenul din data de 22 septembrie 2006 de la Curtea 
de Apel Cluj, să se ia o hotărâre privind reprezentarea Comisiei la această instanţă şi să se solicite instanţei dacă C.P.R.D. 1989 are sau nu 
calitate în acest proces. 

După epuizarea celor două puncte de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a constatat existenţa cvorumului necesar votării 
propunerilor înaintate de S.S.P.R. în vederea avizării, prin prezenţa d-lui senator Petrescu Ilie. Astfel că s-a propus pentru vot următoarele 
liste: 

- lista înregistrată sub nr. 44/399/04.07.2006 care cuprinde un număr de 17 de persoane, dintre care 12 Remarcaţi şi 5 Reţinuţi. 
Biroul Tehnic al C.P.R.D. 1989 a făcut următoarele precizări: PERJU DANIEL (poziţia 7) este contestat, SAMSON NICOLAE 

(poziţia 10) este contestat, BUZAŞIU CAMELIA (poziţia 2) nu se regăseşte în nici o bază de date, GÎNŢU LUCA (poziţia 5) în baza de 
date figurează GÎNŢU LUCIAN, OANCEA VIOREL (poziţia 6) apar neconcordanţe în baza de date. 

Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a propus avizarea persoanelor din anexa adresei înregistrată sub nr. 44/399 din 
data de 04.07.2006, fără persoanele menţionate mai sus, urmând ca dosarele acestora să fie verificate de către membrii C.P.R.D. 1989 în 
vederea acordării avizului. S-a votat în unanimitate. 

- celelalte două liste transmise de S.S.P.R. nu au putut fi votate, întrucât nu au fost verificate de către personalul redus al C.P.R.D. 
1989 şi a volumului mare de muncă. De precizat faptul că o listă a fost depusă la sfârşitul ultimei săptămâni din sesiunea ordinară, iar 
certificatele şi cealaltă listă au fost depuse de către S.S.P.R. după încheierea sesiunii ordinare a Parlamentului. 

După acordarea avizelor de mai sus, unii membri C.P.R.D. 1989 au fost nevoiţi să se retragă pentru a participa şi la celelalte Comisii 
din care fac parte, astfel că din nou nu a mai fost realizat cvorumul necesar pentru discutarea şi votarea celorlalte puncte de pe ordinea de 
zi. 
 Preşedintele Comisiei înainte de a suspenda lucrările a propus pentru şedinţa viitoare, din 29 august 2006, ora 14.00, aşa cum s-a 
stabilit în şedinţa din 20.06.2006, cu următoarea ordine de zi: 

1. Avizarea persoanelor propuse de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea 
preschimbării certificatului de revoluţionar, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004; 

2. Discutarea dosarelor şi a certificatelor pentru membrii C.P.R.D. 1989; 
3. Discutarea dosarelor care au rămas nediscutate de la punctul 2 al ordinei de zi de astăzi; 
4. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 
5. Diverse. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
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ANEXA ADRESEI NR. 44/399/04.07.2006 

CU PERSOANELE AVIZATE 
 

LUPTĂTORI 
NR. 

CRT. 
Nr. 

Dosar NUMELE        PRENUMELE DATA NASTERII TATĂL MAMA LOCUL NAŞTERII Aviz Asociatie CALITATEA

1    5269 BURSUC ŞTEFAN 24 noiembrie 1949 MIHAI ALEXANDRINA NICOLAE BĂLCESCU AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1993 REMARCAT 
2      10080 DINCĂ DUMITRU 1 mai 1950 NICOLAE CONSTANŢA COJASCA AS 21 DEC  REMARCAT 
3     5003 DRĂGHICI GABRIEL MARIAN 2 noiembrie 1954 ŞTEFAN PAULINA PLOIEŞTI AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1990 REMARCAT 
4        5398 PETRE FLORIAN 29 septembrie 1960 FLORIAN ZINCA BRAŞOV AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1991 REMARCAT 
5 5073 PREDA  NICOLAE 6 septembrie 1950 MARIN ELENA BRAŞOV AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1989 REMARCAT 
6         9270 SZABO ŞTEFAN 1 noiembrie 1942 IOSIF ELISABETA PESTSZENTIMRE FECC TIMISOARA REMARCAT
7  13993 ŢUNDREA IOAN 16 mai 1958 MOISE MELANIA PESCARI ALRD CARAŞ SEVERIN REMARCAT 
8  20280 CIATARAŞ LOOSEN IOAN DAN 31 decembrie 1970 NICOLAE FLOARE SÎNNICOLAU MARE ALTAR REŢINUT 
9 20065 COSTESCU ION 10 martie 1963 CORNEL ALEXANDRA MOLDOVA NOUA ALTAR REŢINUT 
10         19524 IAMANDI AUREL 18 iulie 1954 VASILE GHENA PĂDURENI ALTAR REŢINUT 
11 20277 NAGY MIHAI 1 iulie 1948 GHEORGHE CRISTINA TIMIŞOARA  ALTAR REŢINUT 
12      19971 ZORILĂ MARIAN 15 mai 1953 ŞTEFAN NICULINA GIURGIU ALTAR REŢINUT 
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