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P A R L A M E N T U L     R O M Â N I E I 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
                                                                              

 

                                                                                   

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 06.02.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 06.02.2008, ora 13,00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Discutarea în vederea avizării a proiectului de Lege privind declararea domnilor Ilie Ilaşcu, Andrei 

Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri. 

2. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989; 
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3. Diverse; 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11 membrii ai Comisiei, astfel: 

Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile  

Cutean, Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Deputat Gheorghe 

Firczak, Deputat Petru Tărniceru, Deputat Ioan Ţundrea iar absenţi au fost: Deputat Anca Constantinescu, Senator 

Doru  

 

Ioan Tărăcilă, Senator David Gheorghe, Senator Vasile Ion şi Senator Ilie Petrescu. 

Din partea SSPR a fost prezent Secretarul de Stat domnul Puiu Nicolae Fesan, consilier juridic doamna 

Mirela Popina şi domnul inspector Adrian Stanciu. 

Având în vedere că nu mai sunt alte subiecte pentru a fi introduse pe ordinea de zi, Preşedintele 

Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat ordinea de zi şi a supus-o la vot. S-a votat în 

unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 a informat membrii comisiei că în ziua 30 

ianuarie 2008, s-a făcut un studiu al proiectului de lege privind declararea domnilor Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc şi 

Tudor Petrov-Popa. 

În urma concluziilor acestui studiu s-a constatat faptul că activităţile acestora nu intră în incidenţa  

prevederilor legii nr. 341/2004, întrucât nu au avut loc în România în perioada 14-25 decembrie 1989. 
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Având în vedere cele menţionate mai sus, membrii CPRD 1989 au hotărât transmiterea unei adrese către 

Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi  

prin care să se comunice că avizarea proiectul de lege nu intră în competenţa CPRD 1989. 

La punctul 2 al ordinii de zi , Biroul tehnic a informat membrii comisiei că pentru 4 persoane: 

FRÎNCU CONSTANTIN, PETRE DANIEL IOAN, TĂTAR VASILE şi MORA FLORIN s-a amânat acordarea 

avizului de către CPRD 1989, având în vedere că nu se regăseau în baza de date, iar în urma verificărilor, s-a 

constatat că aceste persoane figurează în M.O. 41/1992,  

 

respectiv M.O. 100 bis/2000 şi propune supunerea acestora la vot pentru avizarea în plenul CPRD 1989. 

Preşedintele CPRD 1989 supune la vot această propunere. 

S-a votat în unanimitate. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul preşedinte al CPRD 1989 a prezentat membrilor comisiei 

răspunsul transmis de Ministerul Sănătăţii Publice, la adresa CPRD 1989, înaintată în urma hotărârii luată în cadrul 

şedinţei din data de 29.01.2008, prin care se comunică situaţia pe zile a persoanelor care au declarat greva foamei 

pe teritoriul ţării, pentru cele 4 revendicări: legea lustraţiei, adevărul despre revoluţia din decembrie 1989, votul 

uninominal şi Legea 341/2004 - prorogarea termenului. 

De asemenea, preşedintele comisiei a prezentat şi adresa referitoare la examenul medical solicitat de 

Secretarul de Stat domnul Nicolae Puiu Fesan. 
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Secretarul comisiei domnul deputat Niculae Mircovici a propus ca aceste rezultate să fie făcute publice 

printr-o conferinţă de presă organizată la Centrul de Presă al Parlamentului României, cu tema situaţia 

preschimbării certificatelor de revoluţionar, a persoanelor aflate în greva foamei, plecarea acestora la Strasbourg, 

adevărul despre revoluţie, legea lustraţiei şi votul uninominal şi la care să participe şi Secretarul de Stat al SSPR, 

domnul Nicolae Puiu Fesan.  

Membrii comisiei au fost de acord cu această propunere. 

                  Secretarul de Stat al SSPR domnul Nicolae Puiu Fesan a luat cuvântul şi a prezentat punctul său de 

vedere, cum că aşa zisă greva foamei este o acţiune regizată, care are ca scop principal obţinerea certificatelor de 

revoluţionar.  

 

De asemenea domnul Secretar de Stat a precizat că prin această formă de protest, a fost obligat Guvernul 

României să adopte o ordonanţă de urgenţă prin care se prorogă termenul de preschimbare a certificatelor. 

Preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Emilian Vasile Cutean a informat membrii comisiei că va face 

o interpelare în nume personal către Guvern  prin care va solicita motivaţia adoptării acestei ordonanţe, având în 

vedere că 48 din 52 de asociaţii de revoluţionari constituite până la data de 31.12.1992, în şedinţa din data de 

21.01.2008 ce a avut loc la sediul Guvernului României, au votat împotriva prelungirii termenului. 
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                 Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile 

Cutean a solicitat Secretarului Comisiei să anunţe data şi ora, precum şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a 

C.P.R.D.89. 

         Secretarul Comisiei domnul deputat Niculae Mircovici a dat citire proiectului ordinii de zi pentru şedinţa 

de marţi 12.02.2008, ora 14,00: 

La punctul 1 - Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989; 

La punctul 2 -  Diverse; 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 

 
TABEL 

cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea  
 preschimbarii Certificatelor doveditoare a calitatii de Luptatori in Revoluţia Română din Decembrie 1989, conform  

prevederilor Legii 341/ 2204 
 NR. 

CRT. 
Nr. 

Dosar NUMELE PRENUMELE DATA NASTERII TATĂL MAMA LOCUL NAŞTERII CALITATEA Aviz Asociatie 
 

1 
5517 FRÂNCU 

CONSTANTIN 
13 septembrie 1954 VIRGIL ELENA COM. ŞERCAIA REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV 

DECEMBRIE 89  

2 
5416 PETRE  

DANIEL-IOAN 
6 ianuarie 1964 CONSTANTIN GEORGETA BRAŞOV REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV 

DECEMBRIE 89  

3 5221 TĂTAR VASILE 28 ianuarie 1945 VASILE ANA COM. CHIUEȘTI REMARCAT ASOCIAȚIA BRAȘOV 
DECEMBRIE 1989  

4 
5289 MORA FLORIN 16 iulie 1961 IOAN ELENA BRAŞOV REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV 

DECEMBRIE 1989  

 


