PARLAMENTUL

ROMÂNIEI

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25.08.2008

Comisia a lucrat în plen în ziua de luni, 25.08.2008, ora 14,00.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. 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;
2. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia
Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
3. Diverse;
La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 11
membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile
Cutean, Senator Ion Vasile, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Gheorghe
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Firczak, Deputat Petru Tărniceru. Absenţi au fost: Vicepreşedintele Comisiei
Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici,
Senator David Gheorghe, Senator Ilie Petrescu, Deputat Anca Constantinescu
şi Deputat Ioan Ţundrea.
Preşedintele Comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean a urat bun
venit membrilor comisiei, din vacanţa parlamentară, la prima şedinţă a
CPRD89, din cea de-a doua sesiune programată a fi desfăşurată pe perioada
vacanţei, în conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Preşedintele CPRD 89 a dat citire ordinii de zi şi a întrebat dacă mai
sunt şi alte subiecte pentru a fi introduse pe ordinea de zi sau sugestii pentru
desfăşurarea acestei sesiuni de şedinţe .
Domnul deputat Gheorghe Firczak propune ca şedinţele CPRD 89
din această sesiune să fie dedicate analizării dosarelor civile şi penale în care
sunt acţionaţi în instanţă atât CPRD 89, cât şi membrii acesteia, în vederea
formulării unui punct de vedere comun.
De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul deputat Emilian Vasile
Cutean propune ca în cadrul acestor şedinţe să fie discutate şi amendamentele
propuse pentru modificarea Legii nr. 341/2004.
Preşedintele CPRD 89 a supus la vot cele două propuneri.
S-a votat în unanimitate.
Domnul preşedinte al CPRD 89 a solicitat Biroului Tehnic,
multiplicarea fiecărui dosar civil şi penal, pentru a fi înmânate membrilor
comisiei, în vederea analizării acestora.
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Având în vedere faptul că dosarele au fost înmânate membrilor
comisiei, Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean a dat
citire proiectului ordinii de zi pentru şedinţa de marţi 26.08.2008, ora 14,00:
La punctul 1. - Formularea unui punct de vedere comun în urma studiului
dosarelor în care sunt acţionaţi în instanţă CPRD 89 şi membrii acesteia.
La punctul 2. - Discutarea amendamentelor propuse pentru modificarea Legii
nr. 341/2004.

PREŞEDINTE
Deputat Emilian Vasile Cutean
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