PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Nr. 42/10020/06.02.2007

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 31.01.2007
Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 31.01.2007, ora 13,30. Ordinea
de zi a fost următoarea:
1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării
certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004;
2. Întâlnire cu membrii Comisiei de verificare a dosarelor întocmite în
vederea preschimbării certificatelor doveditoare a calităţii de revoluţionar,
constituite la nivelul S.S.P.R.;
3. Diverse.
La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 10 membri ai
Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean,
Vicepreşedintele Comisiei Senator Dumitru Constantin, Deputat Firczak Gheorghe,
Senator Doru Ioan Tărăcilă, Senator Vasile Ion, iar absenţi au fost: Secretarul
Comisiei Deputat Mircovici Niculae, Senator Petrescu Ilie, Deputat Tărniceru Petru,
Senator David Gheorghe şi Deputat Ţundrea Ioan.
Au mai participat Secretarul de Stat al S.S.P.R. dl. Morar Petrişor şi membrii
Comisiei constituite la nivelul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a deschis lucrările
primei şedinţe pe anul 2007 cu urarea „Bun venit!” adresată membrilor C.P.R.D.
1989. A prezentat ordinea de zi şi a propus, din lipsă de cvorum, ca lucrările şedinţei
să înceapă cu punctul 2 de pe ordinea de zi, discuţii cu membrii Comisiei constituite
la nivelul S.S.P.R. în legătură cu modificarea Normelor Metodologice ale Legii nr.
341/2004, aprobate prin H.G. nr. 1707/2006 şi punerea de comun acord în privinţa
aplicării acestora.
Membrii Comisiei Parlamentare au fost de acord cu această propunere.
Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a precizat că a analizat
cu mare atenţie noile norme metodologice aprobate prin H.G. nr. 1707/2006 şi a
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menţionat că are cel puţin 18 intervenţii de făcut, care a dorit să fie discutate şi
clarificate împreună cu S.S.P.R.
Secretarul de Stat al S.S.P.R. dl. Morar Petrişor a prezentat noile norme
metodologice menţionând că s-a încercat să se rezolve câteva aspecte generale. În
primul rând, s-a avut în vedere etapizarea Revoluţiei. O situaţie specială este cea a
cadrelor militare care au fost implicate în activităţi înainte de plecarea lui Nicolae
Ceauşescu, solicitându-le informaţii suplimentare cu privire la activitatea lor în
perioada 14-22 decembrie 1989. O altă situaţie a fost cea în legătură cu – urmaşii de
eroi-martiri şi luptătorii răniţi care nu au avut niciodată brevet, ori legea putea fi
interpretată în sensul că nu ar fi fost necesar brevetul, fără să se specifice explicit.
De asemenea, la diferite categorii s-a impus ca anumite documente să nu mai fie
solicitate, de exemplu la urmaşii de eroi-martiri, au fost situaţii în care copii au fost
împuşcaţi - militari sau civili, iar părinţii acestora nu au avut de unde să aducă
documente doveditoare la dosar. O altă situaţie este cea a răniţilor care au fost duşi
la spital, şi care au depus certificatul medical, dar care nu au alte probe, decât ceea
ce a emis Parchetul Militar. Atunci cel puţin pentru aceste categorii s-a hotărât ca
aceste documente să nu mai fie necesare după 17 ani, pentru că există dificultatea în
a le obţine şi nu s-a mai solicitat în norme în mod expres să mai aducă aceste
documente. Cu privire la luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite, au fost mai multe
discuţii cu privire la alte probe – alte documente, încercându-se să se limpezească
cât de cât această sferă. De asemenea, au avut loc discuţii cu Ministerul Justiţiei cu
privire la delegarea unui procuror din cadrul Parchetului Militar, iar în regulamentul
procurorilor apărut ulterior, delegarea unui procuror nu mai putea fi posibilă şi
atunci s-a ajuns la o soluţie comună cu Ministerul de Justiţie şi anume să fie detaşat,
situaţie în care putea fi prezent la nivelul Comisiei S.S.P.R. Altă situaţie mai
specială este cea a secretarului general al S.S.P.R. care a fost numit vicepreşedinte al
Comisiei S.S.P.R. şi astfel s-a dat posibilitatea ca activitatea de preschimbare a
certificatelor să nu aibe de suferit prin lipsa preşedintelui de Comisie. Un alt aspect
a fost şi cel al acordării unei indemnizaţii echivalente cu un salariu mediu brut pe
economie, acordată membrilor Comisiei S.S.P.R., avându-se în vedere în special ca
o recunoaştere pentru situaţia de stres deosebită la care sunt supuşi membrii acestea.
Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a menţionat că, din
prezentarea Secretarului de Stat dl. Petrişor Morar, se desprind două aspecte: cea
legată de modul de organizare al Comisiei S.S.P.R. în care Comisia Parlamentară nu
poate interveni şi cel al modului de verificare al dosarelor. Noile norme
metodologice contravin Legii nr. 42/1990 care este de fapt punctul de plecare. În
prezent, Legea nr. 341/2004 preschimbă certificatele celor care le-au dobândit în
baza Legii nr. 42/1990, astfel că nu se poate modifica substanţa asupra calităţii sau a
documentelor necesare, aflate în dosar.
Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat că, din punctul său de vedere,
discuţia cu membrii Comisiei S.S.P.R. este dacă, până în prezent, au constatat că
există anumite neclarităţi sau dacă se confruntă cu un anumit tip de probleme cărora
nu le pot găsi rezolvare, dacă noile norme metodologice au fluidizat activitatea şi au
venit ca o soluţie pentru problemele cu care s-au confruntat. În practică se poate
observa, în primul rând membrii Comisiei S.S.P.R. şi apoi Comisia parlamentară, că
modificările care au fost aduse pot să creeze anumite bariere care nu se regăsesc în
lege, şi atunci există o problemă. Atâta timp cât normele au creat bariere
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suplimentare care nu sunt prevăzute în lege pentru cei care doresc să-şi preschimbe
calitatea, avem o problemă. Calitatea este dată de atestat, ea rezultă din însăşi
document – certificat: luptător rănit, remarcat cu merite deosebite şi aşa mai departe.
Membrii Comisiei S.S.P.R. au susţinut că noile norme au fluidizat activitatea
de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, dar apar şi cazuri izolate la care
Comisia S.S.P.R. solicită un punct de vedere şi din partea Comisiei Parlamentare şi
astfel aceste cazuri să fie soluţionate. A dat ca exemplu situaţia unui dosar de eroumartir care, din documentele aflate la dosar, s-a constatat că este vorba de un suicid.
Domnul senator Ion Vasile a menţionat că Legea nr. 341/2004 preschimbă
certificatele de revoluţionar, iar Comisia S.S.P.R. poate acorda şi poate elimina
titlurile de revoluţionar pe baza documentelor aflate la dosarul fiecărei persoane.
Comisia C.P.R.D. nu poate decât analiza contestaţiile, dacă în cazul respectiv, cazul
suicidului, Comisia S.S.P.R. poate ridica calitatea, iar familia poate face contestaţii
care pot fi adresate atât S.S.P.R.-ului, cât şi Comisiei Parlamentare, apoi se va
analiza dosarul şi se va da o soluţie acelei contestaţii.
Secretarul de stat dl. Petrişor Morar a solicitat o discuţie viitoare pe tema
celor care au fost la serviciu în timpul evenimentelor din Revoluţie. În această
situaţie sunt câteva sute de cazuri la care se aşteaptă o soluţie.
Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a menţionat că se va
avea în vedere o astfel de discuţie în şedinţele viitoare ale Comisiei parlamentare.
În continuare, s-a mai ridicat problema interpretării documentelor aflate la
dosar, în special cu privire la datarea lor.
Senator Doru Ioan Tărăcilă a menţionat, referitor la interpretarea
documentelor, concluzia este că nici o probă aflată în dosare nu este absolută.
Deoarece există mai multe probe, ele trebuie coroborate şi sigur că decizia este luată
în baza ansamblului probatoriu. În legătură cu adresele emise de Parchet şi
considerate ca probe în dosarele de revoluţionar, acestea au fost emise în baza
declaraţiilor date de revoluţionari. Aceste declaraţii trebuie coroborate cu alte
documente concludente pentru a fi luate în considerare.
Secretarul de Stat dl. Petrişor Morar a precizat că în noile norme
metodologice, cadrele militare trebuie să specifice ce-au făcut în perioada 14-22
decembrie 1989 pentru că, dacă au acţionat, au organizat sau au instigat împotriva
Revoluţiei, chiar dacă au fost răniţi, nu li se poate acorda această calitate.
Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a menţionat că sunt
multe de spus şi că ar trebui cel puţin 2-3 întâlniri pe această temă. Aşa cum este
prezentat în noile norme metodologice conţinutul unui dosar, se presupune că, în
prezent, dacă o persoană acordă un interviu într-un ziar, acesta devine o dovadă
pentru preschimbare, ceea ce nu poate fi acceptat, deoarece spiritul Legii nr.
341/2004 este acela de a verifica modul în care au fost dobândite calităţile şi
obţinerea certificatelor conform Legii nr. 42/1990 . Problema este că aceste probe
sunt datate recent, dacă aceste documente ar fi fost datate înainte de a obţine
certificatul de revoluţionar, n-ar fi fost nici o problemă. În acest sens, a mai precizat
faptul că trebuie avute în vedere dovezile aflate în dosarele iniţiale, dacă acestea
corespund din acest punct de vedere, iar în cazul în care sunt incomplete sau lipsesc,
să se solicite documentele datate până la data obţinerii certificatului sau duplicate
ale acestora. Nu este normal ca cineva să-şi întocmească un dosar de revoluţionar
după 17 ani, fără să prezinte documente emise în perioada Revoluţiei. Cei care au
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dosare care conţin doar documente emise după anul 1997 şi nu sunt coroborate cu
elemente doveditoare din perioada Revoluţiei, după părerea domniei sale, au deţinut
certificatele conform Legii nr. 42/1990 în condiţii suspecte.
Membrii Comisiei S.S.P.R. au propus, pentru clarificarea atât a situaţiei
militarilor, cât şi a problemelor cu care se confruntă vizavi de interpretarea probelor
la dosar, să mai aibă loc astfel de întâlniri cu Comisia parlamentară.
Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a mulţumit membrilor
Comisiei S.S.P.R. pentru participarea la această şedinţă.
Având în vedere faptul că nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru a putea
aviza listele cu persoanele propuse de S.S.P.R. în vederea preschimbării
certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004, Preşedintele Comisiei
deputat Emilian Vasile Cutean a mulţumit membrilor Comisiei S.S.P.R. pentru
faptul că au răspuns invitaţiei de a fi prezenţi la şedinţa de astăzi şi i-a asigurat că
este posibil ca astfel de întâlniri să mai aibe loc, urmând a fi anunţate în momentul
în care membrii Comisiei parlamentare vor decide în acest sens.
Lucrările şedinţei au fost închise cu precizarea că următoarea şedinţă va fi
anunţată luni, 5 februarie 2007, când va începe sesiunea parlamentară.

PREŞEDINTE
Deputat Emilian Vasile CUTEAN

