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 Comisia a lucrat în plen în şedinţă extraordinară în ziua de marţi 
29.08.2006, ora 11,00. Ordinea de zi propusă de Preşedintele Comisiei deputat 
Emilian Vasile Cutean a fost următoarea: 

1. Studierea proiectului Hotărârii pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de 
Eroii-Martiri şi Luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1412/2004, transmis de către S.S.P.R. Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu adresa nr. 
44/504/24.08.2006; 

2. 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; 

3. Diverse. 
La şedinţă au participat 6 parlamentari din totalul de 11 membrii ai 

Comisiei, dintre care prezenţi au fost: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian 
Vasile Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Dumitru Constantin, Senator 
Vasile Ion, Deputat Ţundrea Ioan, Deputat Firczak Gheorghe, Deputat 
Racoceanu Viorel, iar absenţi au fost: Secretarul Comisiei Deputat Mircovici 
Niculae, Senator Petrescu Ilie, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Tărniceru 
Petru şi Senator David Gheorghe. 
 

 În deschiderea şedinţei dl. deputat Emilian Vasile Cutean a urat „Bun 
venit!” la şedinţa extraordinară a C.P.R.D. 1989 celor prezenţi şi a citit ordinea 
de zi propusă, solicitând membrilor Comisiei dacă au comentarii sau propuneri 
pentru alte puncte care să fie introduse pe ordinea de zi. 
  

1. Întrucât membrii prezenţi nu au avut propuneri, s-a trecut la primul 
punct de pe ordinea de zi cu menţiunea că pentru viitoarea sesiune parlamentară 
ar trebui convocaţi, în vederea stabilirii unei relaţii mai apropiate şi funcţionale, 
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membrii Comisiei S.S.P.R. Acest demers este necesar având în vedere proiectul 
de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 1412/2004, a Normelor Metodologice 
de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de Eroii-Martiri şi Luptătorii care au 
contribuit la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nr. 341/2004, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004. 
 Preşedintele Comisiei a informat membrii prezenţi despre faptul că 
S.S.P.R.-ul a transmis un proiect de modificare al Hotărârii de Guvern            
nr. 1412/2004, proiect care aduce noi reglementări în modul de preschimbare al 
certificatelor de revoluţionar şi implicit al Legii nr. 341/2004. 
 Domnul deputat Emilian Vasile Cutean a informat membrii Comisiei 
despre faptul că, la sfârşitul sesiunii trecute, luând cunoştinţă despre 
modificările făcute de către S.S.P.R. la Hotărârea de Guvern nr. 1412/2004, a 
transmis Primului-Ministru Călin Popescu Tăriceanu o adresă prin care 
Guvernul, înainte de a adopta această Hotărâre, să solicite punctul de vedere al 
C.P.R.D., pentru a detensiona şi debloca activitatea de preschimbare şi nu de a 
crea noi disensiuni între cele două instituţii. 

În acest sens, la această şedinţă, Biroul Tehnic al C.P.R.D. 1989 au 
distribuit tuturor membrilor Comisiei Hotărârea de Guvern nr. 1412/2004 şi 
noul proiect de modificare al acesteia, aşa cum a fost transmis de S.S.P.R. 

Preşedintele Comisiei a propus plenului ca acestea să fie analizate de 
către fiecare membru în parte al Comisiei, iar la şedinţa următoare să se 
precizeze eventualele obiecţii şi comentarii ce vor fi transmise S.S.P.R.-ului în 
punctul de vedere al C.P.R.D. 
 Domnul Vicepreşedinte senator Dumitru Constantin a susţinut această 
propunere, precizând faptul că, nici nu poate emite un punct de vedere într-un 
timp atât de scurt şi că soluţia propusă de către Preşedintele Comisiei este 
potrivită şi trebuie adoptată de plen. 
 Domnul deputat Firczak Gheorghe a susţinut acest punct de vedere 
argumentând prin faptul că membrii Comisiei trebuie să ia la cunoştinţă despre 
modificările aduse de S.S.P.R., iar punctul de vedere al Comisiei trebuie 
discutat şi cu reprezentanţii S.S.P.R.-ului în şedinţa următoare. 
 Domnul deputat Ioan Ţundrea, în luarea sa de cuvânt, a informat 
membrii Comisiei despre discuţiile purtate cu reprezentanţii revoluţionarilor 
din Caraş Severin care erau revoltaţi de faptul că nu-şi primesc certificatele 
datorită Comisiei Parlamentare. Domnia sa a adus la cunoştinţa acestora 
prerogativele Preşedintelui Comisiei şi implicit ale Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor, în legătură cu cine se face vinovat pentru întârzierile eliberării 
noului tip de certificat. Prin acest demers a fost detensionată situaţia din judeţ, 
iar cei care au participat la discuţie şi-au dat seama că nu Comisia Parlamentară 
este cea care împiedică sau încetineşte activitatea preschimbării certificatelor. 
 Domnul senator Ion Vasile a prezentat membrilor Comisiei mai multe 
inadvertenţe şi prevederi care contravin relaţiilor dintre Parlament şi Guvern 
cuprinse în proiectul de modificare al Hotărârii de Guvern nr. 1412/2004. 
 Preşedintele Comisiei a comunicat membrilor ca toate acestea să fie 
transmise în şedinţa următoare de fiecare membru care are obiecţiuni, stopând 
astfel discuţiile pe marginea acestui subiect. 
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 În legătură cu proiectul de modificare al Normelor Metodologice, dl. 
deputat Emilian Vasile Cutean a propus ca trebuie să se stabilească un mod de 
lucru coerent între C.P.R.D. şi Comisia S.S.P.R. şi nu să se introducă alte 
diferende care să îngreuneze, să blocheze sau să tensioneze relaţiile dintre 
C.P.R.D. şi Comisia S.S.P.R., în activitatea de preschimbare a certificatelor de 
revoluţionari. 
 S-a mai discutat, la primul punct de pe ordinea de zi, situaţia acordării 
avizelor de preschimbare de către L.N.L.V.R.D.-C.E.M., având în vedere 
răspunsul Avocatului Poporului prin care acesta, în baza documentelor depuse 
de liga menţionată mai sus, considerând că aceasta este îndreptăţită să acorde 
avize conform Legii nr. 341/2004. 
 Membrii Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor au considerat 
necesar, întrucât răspunsul Avocatului Poporului a parvenit Comisiei neoficial 
şi acesta a fost întocmit doar pe baza documentelor L.N.L.V.R.D.-C.E.M., ca 
Biroul Tehnic al Comisiei să transmită o adresă însoţită de toate documentele 
deţinute de către C.P.R.D., cu precizarea că hotărârile adoptate de C.P.R.D. se 
iau în plenul Comisiei Parlamentare şi nu de către Preşedintele acesteia, aşa 
cum este invocat în adresa Avocatului Poporului. 
 Membrii prezenţi ai C.P.R.D. au fost de acord cu propunerea menţionată 
mai sus. 
 

 2. La punctul doi de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a solicitat 
domnişoarei Larissa Trandafir, consilier juridic în cadrul Biroului Tehnic al 
C.P.R.D., să prezinte situaţia listelor transmise spre avizare şi a certificatelor 
înaintate de S.S.P.R., în perioada vacanţei parlamentare. 
 Domnişoara Trandafir Larissa a precizat că în perioada vacanţei 
parlamentare au fost transmise de S.S.P.R. liste care cuprind un număr de 610 
persoane propuse spre avizare, dintre care sunt câteva persoane contestate, 
câteva persoane care au primit aviz din partea L.N.L.P.V.R.-C.E.M. şi câteva 
persoane care au mai primit avizul C.P.R.D. Au fost transmise şi un număr de 
50 de certificate în vederea semnării. 

Preşedintele Comisiei, constatând că nu există cvorumul necesar avizării 
listelor transmise de S.S.P.R. (unii membri au trebuit să se retragă pentru a 
participa şi la alte Comisii), a propus ca acestea să fie prezentate şi propuse 
spre avizare în următoarea şedinţă C.P.R.D., după discuţia cu membrii 
Comisiei înfiinţate la nivelul S.S.P.R. 

Cei prezenţi au fost de acord cu această propunere. 
  

 3. La punctul trei de pe ordinea de zi, membrii Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor au solicitat Preşedintelui Comisiei schimbarea zilei şi orei la 
care, în sesiunea parlamentară viitoare, să se desfăşoare şedinţele C.P.R.D. 
 Din propunerile celor care au fost prezenţi în această şedinţă, s-a hotărât 
ca în viitoarea sesiune parlamentară, şedinţele C.P.R.D. să aibă loc în zilele de 
miercuri, începând cu ora 9,00 şi de câte ori este necesar, respectiv în zilele de 
joi sau vineri. 
 Preşedintele Comisiei a solicitat membrilor prezenţi să prezinte dacă au 
alte pretenţii, nemulţumiri sau propuneri în ceea ce priveşte cabinetele 
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senatorilor şi deputaţilor constituite la nivelul C.P.R.D. sau dacă au alte 
solicitări în vederea îmbunătăţirii activităţii Comisiei. 
 Domnul deputat Ioan Ţundrea a solicitat ca pentru o bună desfăşurare a 
activităţii, birourile membrilor Comisiei să fie dotate cu calculatoare şi 
mobilier, întrucât cele deţinute în momentul de faţă sunt nefuncţionale. 
 Domnul senator Ion Vasile a solicitat ca biroul în care-şi desfăşoară 
activitatea să fie dotat cu perdele, canapea şi tehnică informativă. 
 Preşedintele Comisiei a propus membrilor prezenţi să se înainteze 
Secretariatelor Generale ale celor două Camere ale Parlamentului, Senatul 
respectiv Camera Deputaţilor, o adresă prin care să se încheie Protocolul prin 
care acestea participă la dotarea cu aparatură, mobilier şi personal, pentru buna 
funcţionare a activităţii C.P.R.D. şi a propus ca de această problemă să se 
ocupe, ca reprezentant al C.P.R.D. în Senat, dl. Vicepreşedinte al Comisiei 
senator Dumitru Constantin. 
 Domnul senator Dumitru Constantin a promis ca, la începutul sesiunii 
parlamentare, să se ocupe personal de această problemă, astfel ca Protocolul 
între cele două Camere ale Parlamentului să fie încheiat aşa cum a fost el 
adoptat în cadrul C.P.R.D. 
   

 Având în vedere că nu au fost alte luări de cuvânt, Preşedintele Comisiei 
a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la această şedinţă extraordinară şi 
a propus ca şedinţa următoare a C.P.R.D. să aibe loc miercuri 6 septembrie 
2006, ora 9.00, cu următoarea ordine de zi: 

1. Audierea membrilor Comisiei S.S.P.R.; 
2. Analizarea şi discutarea propunerilor membrilor C.P.R.D. 1989 

privind îmbunătăţirea proiectului Hotărârii pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei 
faţă de Eroii-Martiri şi Luptătorii care au contribuit la Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004, transmis Comisiei Parlamentare 
a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu adresa nr. 
44/504/24.08.2006, împreună cu membrii Comisiei S.S.P.R.; 

3. 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; 

4. Diverse. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
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