P ARLAMENTUL

ROMÂNIEI

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.10.2007
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 23.10.2007, ora 15,00.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Discutarea propunerilor Subcomisiei C.P.R.D. 1989 din data de
17.10.2007;
2. Avizarea listelor transmise de către Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu persoanele
propuse în vederea acordării avizului din partea C.P.R.D. 1989;
3. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia
Parlamentră a Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
4. Diverse;
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La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11
membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile
Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Mihail Lupoi, Deputat Gheorghe
Firczak, Senator Ion Vasile, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Petru
Tărniceru şi Deputat Ioan Ţundrea. Absenţi au fost: Deputat Anca
Constantinescu, Senator David Gheorghe, Senator Ilie Petrescu şi Secretarul
Comisiei Deputat Niculae Mircovici,
Din partea SSPR a fost prezent Secretarul General domnul Dorel
Căminescu.
Preşedintele Comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a
întrebat dacă mai sunt şi alte subiecte pentru a fi discutate în această şedinţă.
Domnul deputat Gheorghe Firczak propune discutarea proiectului
bugetului pe anul 2008, având în vedere că termenul limită pentru depunerea
amendamentului este de 01.11.2007.
Domnul deputat Ioan Ţundrea propune discutarea adresei primită
de la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor referitor la organizarea unui
eveniment cultural şi artistic cu tema: „18 ani de democraţie şi un an de la
Aderarea României la Uniunea Europeană”
Preşedintele CPRD 1989 introduce pe ordinea zi propunerea
domnului deputat Gheorghe Firczak la punctul 1 şi propunerea domnului
deputat Ioan Ţundrea la punctul 2, astfel încât discutarea propunerilor
Subcomisiei C.P.R.D. 1989 din data de 22.10.2007 devine punctul 3, avizarea
listelor transmise de către SSPR cu persoanele propuse în vederea acordării
avizului din partea C.P.R.D. 1989 devine punctul 4, discutarea petiţiilor şi
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contestaţiilor depuse la CPRD 1989 devine punctul 5 şi diverse devine punctul
6.
Preşedintele Comisiei supune la vot ordinea de zi. S-a votat în
unanimitate.
La punctul 1 al ordinii de zi, Domnul deputat Gheorghe Firczak
propune discutarea proiectului bugetului pe anul 2008, având în vedere că
termenul limită pentru depunerea amendamentului este de 01.11.2007.
Membrii CPRD 1989 solicită SSPR să transmită până la data de
29.10.2007, un punct de vedere care să cuprindă toate amendamentele şi
propunerile pe care nu le-au cuprins în Bugetul pe anul 2008.
De asemenea, s-a hotărât invitarea la sediul CPRD 1989 pentru
data de 30.10.2007 ora 10.00, a reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate, Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în vederea prezentării modului de aplicare a Legii
nr. 341/2004 în cadrul acestor ministere precum şi a prezentării sumei alocate
acordării drepturilor beneficiarilor legii amintite în cadrul proiectului de buget
pentru anul 2008.
La punctul 2 al ordinii de zi, Domnul deputat Ioan Ţundrea
propune discutarea adresei Secretariatul General al Camerei Deputaţilor şi
înregistrată la CPRD sub nr. 42/736/22.10.2007, referitor la organizarea unui
eveniment cultural şi artistic cu tema: „18 ani de democraţie şi un an de la
Aderarea României la Uniunea Europeană”, eveniment care include şi o serie
de manifestări dedicate Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
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Acest eveniment ar urma să se desfăşoare în parteneriat cu
Bundestag-ul prin intermediul Fundaţiei Culturale Art Promo în perioada
21.12.2007 – 20.01.2008, iar membrii Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor au decis să se adreseze CPRD 1989, pentru a-şi exprima eventuala
disponibilitate de colaborare pe tema aniversării Revoluţiei Române din
Decembrie 1989.
Membrii CPRD 1989 şi-au manifestat disponibilitatea de a avea o
întâlnire în acest scop cu reprezentanţii acestei Fundaţii şi au hotărât
transmiterea unei adrese către Secretariatul General al Camerei Deputaţilor
pentru a se comunica mai multe detalii în vederea stabilirii acestei întâlniri.
Înainte de a se trece la punctul următor al ordinii de zi, preşedintele
CPRD 1989 doreşte să prezinte membrilor CPRD 1989, adresa Asociaţiei
Luptătorilor 22 Decembrie 1989 Turda înregistrată la Comisie sub nr.
42/740/23.10.2007 prin care se aduce la cunoştinţă faptul că asociaţia are o
singură conducere legală, toate documentele depuse în numele asociaţiei de
către domnii Salagean Vasile, Zahan Ioan Dănuţ şi Gherman Marian – care au
fost excluşi din asociaţie din anul 1996 - au fost obţinute prin fals şi uz de
fals şi toate dosarele care poartă avizul acestei asociaţii cu datele personale şi
semnătura domnului Salagean sunt nule de drept.
Membrii CPRD 1989 au hotărât transmiterea acestei adrese la
SSPR.
De asemenea, domnul deputat Ioan Ţundrea solicită SSPR
prezentarea în plenul CPRD 1989, a dosarului de preschimbare al domnului
Popescu Radu Mircea Tudor, după ce acesta trece prin Comisia SSPR.
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Având în vedere faptul că până în prezent SSPR nu a dat curs
solicitării CPRD 1989 de a transmite o evidenţă cu toate certificatele duplicat,
domnul senator Ion Vasile a reiterat SSPR această evidenţă.
Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă solicită SSPR să transmită
listele în vederea avizării acestora de către CPRD 1989 pe judeţe.
Datorită faptului că o parte din membrii CPRD 1989 au fost
nevoiţi a pleca la alte comisii din care fac parte şi cum în această situaţie nu
mai există cvorum, preşedintele CPRD 1989 propune ca punctele 3,4 ,5 şi 6
ale ordinii de zi să fie discutate în şedinţa următoare.
În încheierea şedinţei, Preşedintele Comisiei domnul deputat
Emilian Vasile Cutean a anunţat data, ora şi a dat citire proiectului ordinii de
zi pentru şedinţa de marţi 30.10.2007, ora 15,00:
La punctul 1 – discutarea propunerilor Subcomisiei CPRD 1989.
La punctul 2. – Avizarea listelor.
La punctul 3. - Discutarea petiţiilor.
La punctul 4. - Diverse.

PREŞEDINTE
Deputat Emilian Vasile Cutean
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