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        Nr.42/10136/04.05.2007 

 
SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.04.2007 
 

 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 17 aprilie 2007, ora 14,00. Ordinea 
de zi a fost următoarea: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. cu persoanele propuse în 
vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004; 

2. Discutarea petiţiilor şi a contestaţiilor adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

3. Diverse. 
La lucrările şedinţei au participat un număr de 8 parlamentari din totalul de 

11 membri ai Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 
Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei 
Deputat Nicolae Mircovici, Deputat Constantinescu Anca.  , Deputat 
Gheorghe Firczak, Senator David Gheorghe, Senator Ion Vasile, Deputat Petru 
Tărniceru, iar absenţi au fost:, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Senator Petrescu Ilie şi 
Deputat Ţundrea Ioan. 
Înainte de a trece la Ordinea de Zi , domnul Preşedinte deputat Emilian Vasile 
Cutean a prezentat membrilor comisiei noul membru în persoana doamnei deputat  
P.D., Anca Constantinescu, urându-i, totodată, bun venit în rândul membrilor 
CPRD89, comunicându-i-se  modalitatea de lucru, precum şi procedura de 
preschimbare a certificatelor de revoluţionar. 

Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat ordinea de 
zi a şedinţei. Fără alte propuneri a supus la vot ordinea de zi. S-a votat în 
unanimitate. 

1. La punctul doi de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei deputat Emilian 
Vasile Cutean a prezentat listele cu persoanele propuse de S.S.P.R. în vederea 
preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004 astfel: 

- lista înregistrată sub nr. 42/275/02.04.2007, cuprinde un număr de 28 
persoane dintre care: 27 Luptători Remarcaţi prin Fapte Deosebite şi 1 Rănit. 

Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a supus la vot avizarea 
listei înregistrată sub nr. 42/275/02.04.2007, fără următoarele persoane: 
ŞUMEICĂ SORIN (a fost retras din listă având în vedere faptul că a fost o dată 
avizat), PÂRVU CONSTANTIN – este contestat la nivelul CPRD1989, 
BĂLTEANU BARBU, OLARIU ROMULUS – neconcordanţe de date, NISTOR 
LUCIA - se presupune a avea adresa IMGB nr. 1646/05 mai 1996 în dosar, urmând 
ca avizarea să se facă, în ceea ce priveşte neconcordanţele de date, după 
clarificarea acestora de către cele două birouri tehnice ale C.P.R.D.1989 şi 
S.S.P.R., iar pentru celelalte persoane, S.S.P.R. urmează de prezinte dosarele 
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acestora în plenul comisiei pentru a fi verificate de către membri CPRD1989. S-a 
votat cu 7 voturi pentru şi o abţinere. 

- lista înregistrată sub nr. 42/298/12.04.2007, cuprinde un număr de 25 
persoane dintre care: 6 Răniţi, 3 Reţinuţi, 4 Rănit şi Reţinut şi 12 Luptători 
Remarcaţi prin Fapte Deosebite. 

Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a supus la vot avizarea 
listei înregistrată sub nr. 42/298/15.04.2007, fără următoarele persoane: NICOLAE 
MUREŞAN-LETIŢIA, MIRCEA ROMICĂ (au fost retraşi din listă având în 
vedere faptul că au fost o dată avizaţi),  ŢEPURICĂ STELICĂ – contestat la 
nivelul comisiei, urmând ca S.S.P.R. să prezinte dosarul acestuia în vederea 
verificării de către membri C.P.R.D. 89. S-a votat cu 7 voturi pentru şi o 
abţinere. 

Doamna deputat Constantinescu Anca a dorit să-şi motiveze abţinerea de la 
votul listelor supuse spre avizare în cadrul acestei şedinţe, având în vedere faptul 
că nu este încă familiarizată cu procedura şi modalitatea de lucru, fiind prima 
şedinţă la care participă. 

2. La punctul doi al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei Deputat Emilian 
Vasile Cutean a precizat membrilor C.P.R.D.1989 că au fost soluţionate petiţiile şi 
sesizările înregistrate la comisie în termen legal. 
 Fiind epuizate toate punctele de pe ordine de zi, Preşedintele Comisiei 
deputat Emilian Vasile Cutean a solicitat Secretarului Comisiei Deputat Niculae 
Mircovici să anunţe data şi ora, precum şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă 
C.P.R.D.89.  
 Secretarul Comisiei deputat Niculae Mircovici a propus ziua de marţi, 24 
aprilie 2007, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. cu persoanele propuse în 
vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004; 

2. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

3. Diverse. 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 


