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ROMÂNIEI

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 06.11.2007
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 06.11.2007, ora 15,00.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Discutarea propunerilor Subcomisiei C.P.R.D. 1989 din data de
31.10.2007;
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

Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
4. Diverse;
La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 11
membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile
Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Mihail Lupoi, Senator David
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Gheorghe, Senator Ion Vasile, Deputat Petru Tărniceru. Absenţi au fost:
Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Deputat Anca Constantinescu,
Deputat Gheorghe Firczak, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Ioan Ţundrea,
Senator Ilie Petrescu.
Din partea SSPR a fost prezent Secretarul de Stat domnul Nicolae
Puiu Fesan.
Preşedintele Comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat
ordinea de zi şi a supus-o la vot. S-a votat în unanimitate.
Constatându-se că nu există cvorum pentru a se vota propunerile
Subcomisiei şi listele transmise de SSPR pentru avizare, preşedintele CPRD
1989 a propus discutarea punctului 4 al ordinii de zi.
Înainte de a se trece la punctul 4 al ordinii de zi, domnul senator
David Gheorghe a luat cuvântul dorind să comunice membrilor pezenţi, faptul că
ceilalţi membrii care lipsesc sunt la Comisiile permanente din care fac parte,
deoarece se discută Bugetul pentru anul 2008 şi trebuie să se acorde avizul în
acest sens, iar la ora 15,30 Birourile permanente ale celor două Camere au
convocat de urgenţă plen comun.
Având în vedere cele spuse de domnul senator David Gheorghe,
domnul preşedinte al CPRD 1989 propune ca punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi
să fie discutate în şedinţa de săptămâna viitoare.
Domnul preşedinte deputat Emilian Vasile Cutean a adus la
cunoştinţă membrilor CPRD care nu au fost prezenţi la şedinţa din data de
30.10.2007, faptul că a fost invitat în plenul CPRD 1989, domnul Preda Valentin
Marin, care a făcut mai multe precizări în legătură cu modul în care au fost
eliberate duplicatele certificatelor de revoluţionar.
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Preşedintele CPRD 1989, deputat Emilian Vsile Cutean l-a întrebat pe
domnul Puiu Nicolae Fesan, Secretarul de Stat al SSPR ce demersuri au fost
făcute în urma celor sesizate de domnul Preda Valentin Marin privind eliberarea
duplicatelor certificatelor de revoluţionar.
Domnul Nicolae Puiu Fesan, Secretarul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a transmis membrilor CPRD 1989 două
tabele cu duplicate şi un registru cu evidenţa certficatelor duplicate eliberate în
perioada 2000-2002, pe care le va prezenta atât membrilor Comisiei cât şi
instituţiilor abilitate pentru a se cerceta modul în care acestea au fost eliberate.
Un tabel conţine duplicatele eliberate corect pentru persoanele care şi-au pierdut
certificatele de revoluţionar, iar al doilea tabel cuprinde duplicatele eliberate
pentru persoanele care nu au deţinut niciodată certificat de revoluţionar.
De asemenea, domnul Secretar de Stat al SSPR a precizat faptul că
toate dosarele de preschimbare în care au fost găsite documente false, au fost
trimise la Parchet.
Totodată, domnul Puiu Nicolae Fesan a adus la cunoştinţă membrilor
CPRD1989 faptul că au fost găsite dosare de preschimbare în care persoane deţin
poze din revoluţie obţinute fie din ziare, fie de pe internet, poze care sunt din alte
oraşe, faţă de oraşul în care acestea declară că au participat la revoluţie.
Preşedintele CPRD 1989 a solicitat Secretarului de Stat, domnul
Nicolae Puiu Fesan să prezinte o informare cu privire la ultimele evenimente
petrecute la SSPR .
Domnul Nicolae Puiu Fesan a informat membrii comisiei că în faţa
sediului SSPR, s-au aflat 10 persoane în greva foamei, iar în urma discuţiilor
purtate cu acestea, a reieşit faptul că oamenii sunt nemulţumiţi deoarece
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consideră că au fost înşelaţi de preşedinţii de asociaţii, care nu i-au propus pentru
a fi discutaţi în plenul Comisiei Secretariatului de Stat pentru Probelemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu toate că dosarele acestora sunt
complete.
Două dintre aceste persoane au fost invitate pentru a se găsi o soluţie
în vederea rezolvării doleanţelor acestora.
Una dintre aceste persoane a reclamat Secretarului de Stat, domnul
Nicolae Puiu Fesan, faptul că a văzut un tabel eliberat de Prefectura Braşov care
atestă că persoanele care se află în conţinutul acestuia sunt Luptători remarcaţi
prin fapte deosebite, dar din acest tabel recunoaşte doar 12 persoane care au
participat la Revoluţie, iar restul persoanelor, ar fi plătit suma de 300 Euro în
momentul depunerii dosarelor pentru preschimbare.
Un alt caz deosebit de grav este acela prin care a fost sesizat de o
persoană, că pentru a intra în posesia certificatului de revoluţionar preschimbat, a
trebuit să lucreze timp de 6 luni gratuit, la renovarea subsolului asociaţiei a cărui
preşedinte este doamna Magda Rotaru şi vicepreşedinte domnul Perju Daniel.
Persoana în cauză a mai declarat că reprezentanţii Ligii Luptătorilor
din Decembrie 1989 pentru Victoria Revoluţiei Române şi Integrare EuroAtlantica solicită bani pentru a face presiuni asupra Secretarului de Stat al SSPR,
în vederea eliberării cu prioritate a certificatelor de revoluţionar acestor persoane.
Domnul Nicolae Puiu Fesan, Secretar de Stat al SSPR a comunicat
membrilor CPRD 1989, faptul că are informaţii şi din alte surse despre faptul că
domnul Perju intenţionează să aducă mai multe persoane în faţa sediului SSPR
pentru a face presiuni în vederea eliberării certificatelor „oamenilor lui” şi în
vedereaa prorogării termenului de preschimbare al certificatelor.
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Domnul Nicolae Puiu Fesan susţine că aceasta este cauza pentru care
se confruntă cu presiuni foarte mari din partea aşa-zişilor revoluţionari şi din
partea preşedinţilor de asociaţii care dezinformează voit membrii asociaţiilor lor
în legătură cu procedura şi motivele pentru care dosarele se preschimbă într-un
mod atât de lent.
Domnul Nicolae Puiu Fesan îşi exprimă nemilţumirea faţă de faptul
că Primăria Capitalei aprobă organizarea unor manifestaţii în faţa sediului SSPR,
în timp ce majoritatea mitingurilor se desfăşoară în faţa Muzeului Antipa,
deoarece este un protest organizat de persoane care speculează financiar aceste
certificate şi nu este de acord cu aceste manifestări atât timp cât unele persoane
au transformat procesul de preschimbare a certificatelor într-o afacere.
Preşedintele CPRD 1989, deputat Emilian Vasile Cutean a spus că
această activitate nu trebuie politizată şi că SSPR ar trebui să poarte o discuţie în
acest sens cu Primarului General al Capitalei .
Preşedintele CPRD 1989 a propus membrilor Comisiei transmiterea
unei adrese către Asociaţia 23 Decembrie 1989 Metrou, în atenţia domnului
George Costin, pentru a cere explicaţii în legătură cu afirmaţiile făcute de dânsul
pe postul Realitatea TV în emisiunea „Reporterii Realităţii” din data de
04.11.2007, prin care se aduce atingere demnităţii şi onoarei membrilor CPRD
1989, care au fost acuzaţi că au primit bani şi bunuri în vederea „deblocării unor
certificate”.
În situaţia în care domnul George Costin nu prezintă probe şi nu
precizează cine este persoana din cadrul CPRD 1989 la care a făcut referire,
preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean propune sesizarea
organelor abilitate pentru luarea măsurilor legale ce se impun.
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Membrii comisiei prezenţi au fost de acord cu transmiterea acestei
adrese.
Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, s-a dat citire
proiectului ordinii de zi pentru şedinţa de marţi 13.11.2007, 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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