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SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.09.2008 

 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri 17.09.2008, ora 14.00:  

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.  Discutarea în vederea avizării a propunerii legislative pentru  

    completarea art. 9 şi 11 din Legea Recunoştinţei faţă de eroii- 

    martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei   
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    române din Decembrie 1989 nr. 341/2004. 

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. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele 

Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Deputat Gheorghe Firczak, 

Deputat Petru Tărniceru, Deputat Ioan Ţundrea, Senator David Gheorghe,  Senator Vasile Ion, Senator Doru Ioan 

Tărăcilă, iar absenţi au fost: Deputat Anca Constantinescu, Senator Ilie Petrescu, Vicepreşedintele Senator Mihail 

Lupoi. 

Din partea SSPR au fost prezenţi Secretarul de Stat domnul Nicolae Puiu Fesan şi consilier juridic doamna 

Mirela Popină. 

Înainte de a trece la ordinea de zi, Secretarul de Stat al SSPR a adus la cunoştinţă faptul că membrii 

Comisiei de verificare a dosarelor  a S.S.P.R.-ului solicită o intrevedere cu CPRD89.  

Preşedintele CPRD 89 supune la vot introducerea la punctul 1 al ordinii de zi a întrevederii dintre Comisia 

de verificare a dosarelor a  S.S.P.R.-ului şi C.P.R.D. 1989, astfel discutarea în vederea avizării a propunerii legislative 
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pentru completarea art. 9 şi 11 din Legea nr. 341/2004 devine punctul 2, avizarea listelor transmise de SSPR devine 

punctul 3, discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la CPRD89 devine punctul 4, iar diverse, devine punctul 5. 

S-a votat cu 7 voturi pentru şi o abţinere.  

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 cu 7 voturi pentru şi o 

abţinere.  

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele comisiei a invitat  membrii Comisiei de verificare a dosarelor a 

SSPR-ului în plenul comisiei.  

Membrii comisiei de verificare a dosarelor a SSPR au adus la cunoştinţă CPRD 89, faptul că se confruntă 

cu următoarele situaţii: 

- sunt persoane care îşi completează dosarele de preschimbare, cu documente presupuse a fi false; 

-  sunt persoane care nu deţin certificate de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 42/1990, dar solicită 

preschimbarea conform Legii nr. 341/2004,  în baza unor bonuri de înregistrare sau adeverinţe care atestă faptul că şi-

au depus dosarele pentru a obţine certificatele de revoluţionari în baza Legii nr. 42/1990; 

- sunt persoane care nu au dosarele iniţiale în baza cărora au obţinut certificate de revoluţionari conform 

Legii nr. 42/1990; 

- sunt persoane care deţin certificate duplicat şi ale căror dosare se află la DNA, nesoluţionate . 
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- sunt persoane, ale căror dosare se află în cercetare la DNA, pentru presupuse documente false, aflate în 

dosarele de preschimbare, dar care susţin faptul că nu dânşii au depus acele documente la dosare.  

Membrii celor două comisii, după discutarea tuturor aspectelor sesizate au ajuns la concluzia că SSPR 

trebuie să inventarieze dosarele cu probleme pe următoarele categorii: dosare cu bonuri de înregistare, dosare cu 

certificate duplicat, dosare cu adeverinţe, etc.  

Pe baza documentelor întocmite de SSPR, membrii CPRD vor propune un proiect de lege pentru 

reglementarea tuturor situaţiilor prezentate.   

Domnul deputat Ioan Ţundrea a solicitat SSPR-ului să prezinte plenului CPRD 89 o listă cu persoanele care 

nu au obţinut  certificate  de  revoluţionar  în  baza  Legii  nr.  42/1990,  dar care au certificate preschimbate în baza 

Legii nr. 341/2004.   

Domnul preşedinte al CPRD 89  a mulţumit membrilor Comisiei de verificare a dosarelor a SSPR pentru 

participare şi a trecut la punctul 2 al ordinii de zi. 

Secretarul de Stat domnul Nicolae Puiu Fesan a adus la cunoştinţa CPRD 89, faptul că SSPR este pus în 

situaţia de a retrage titlurile de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 unor persoane conform art. 8 

din Legea nr 341/2004, în urma adreselor transmise de către CNSAS prin care se comunică faptul că aceste persoane 

au colaborat cu fosta Securitate.   

Membrii CPRD89 propun o analiză atentă a acestor cazuri pentru a nu-i nedreptăţii pe cei care sunt în astfel 

de situaţii.  
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât amânarea discutării în vederea avizării a 

propunerii legislative pentru completarea art. 9 şi 11 din Legea Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptători care au 

contribuit la victoria Revoluţiei  române din Decembrie 1989 nr. 341/2004, pentru următoarea şedinţă CPRD 89, în 

vederea studierii acesteia şi pentru a putea aduce amendamente şi propuneri.  

La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele C.P.R.D. 89 a prezentat lista transmisă de S.S.P.R . în vederea 

avizării şi înregistrată  la C.P.R.D. 1989 sub nr. 42/889 din 17.09.2007 ce cuprinde un 1 persoană - Luptător remarcat 

prin fapte deosebite: DUICAN GHEORGHE.  

Verificând dosarul, membrii comisiei au constatat faptul că este complet din punct de vedere al dispoziţiilor 

Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare . 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot aviz favorabil domnului DUICAN GHEORGHE pentru 

preschimbarea certificatului obţinut în baza Legii nr. 42/1990. 

                  S-a votat  în unanimitate. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Biroul Tehnic a prezentat membrilor comisiei următoarele informări: 

1. - pentru domnul BĂDESCU ALIN, a cărui aviz a fost amânat întrucât nu se regăsea în baza de date, în 

urma verificărilor efectuate şi a adresei SSPR  transmisă şi înregistrată  la C.P.R.D. 1989 sub nr. 42/824 din 

25.08.2008, s-a constatat faptul că acesta deţine certificat de Luptător Remarcat prin fapte deosebite nr. 4610, fiind 

publicat în Monitorul Oficial nr. 100 bis/2000, din eroare cu numele de BĂSESCU ALIN.  
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Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 propune aviz favorabil domnului 

BĂDESCU ALIN pentru preschimbarea certificatului obţinut în baza Legii nr. 42/1990. 

 Se supune la vot. S-a votat în unanimitate. 

2. -  pentru domnul PÎNZARIU CORNEL MIHAI, a cărui aviz a fost amânat întrucât nu se regăsea în baza 

de date, în urma verificărilor efectuate şi a adresei SSPR  transmisă şi înregistrată  la C.P.R.D. 1989 sub nr. 42/784 din 

05.08.2008, s-a constatat faptul că acesta deţine certificat de Luptător – Rănit în legătură cu evenimentele din 

decembrie 1989 nr. 568/1991, iar această categorie de beneficiari ai Legii nr. 42/1990, nu au fost publicaţi în niciun 

Monitor Oficial.  

Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 propune propune aviz favorabil domnului 

PÎNZARIU CORNEL MIHAI  pentru preschimbarea certificatului obţinut în baza Legii nr. 42/1990.  

Se supune la vot. S-a votat în unanimitate. 

3.- pentru domnul ŞTEFĂNESCU SMARANDACHE NICOLAE, a cărui aviz a fost amânat întrucât nu se 

regăsea în baza de date, în urma verificărilor efectuate şi a adresei SSPR  transmisă şi înregistrată  la C.P.R.D. 1989 

sub nr. 42/822 din 25.08.2008, s-a constatat faptul că acesta deţine certificat de Luptăror Remarcat prin fapte deosebite 

nr. 8655, fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 41/1993, iar pe brevetul acestuia este trecut din eroare numele tatălui 

său. 
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Având  în  vedere  această  situaţie,  Preşedintele  CPRD  1989  propune aviz favorabil domnului 

ŞTEFĂNESCU SMARANDACHE  NICOLAE pentru preschimbarea certificatului obţinut în baza Legii nr. 

42/1990. 

Se supune la vot. S-a votat în unanimitate. 

4. -  pentru domnii PASCARIU ALIN MIHAI şi COVĂSALĂ IONEL, ale căror avize au fost amânate 

întrucât nu se regăseau în baza de date, în urma verificărilor efectuate şi a adresei SSPR  transmisă şi înregistrată  la 

C.P.R.D. 1989 sub nr. 42/552 din 02.06.2008, s-a constatat următoarele: 

                       - domnul PASCARIU ALIN MIHAI deţine certificat de Luptător –Remarcat prin Fapte Deosebite seria 

FD nr. 13184 şi figurează  în Monitorul Oficial nr. 100bis/2000 cu numele de PESCARIU ALIN MIHAI; 

                      - domnul COVĂSALĂ IONEL deţine certificat de Luptător –Remarcat prin Fapte Deosebite seria FD nr. 

02505 şi figurează  în Monitorul Oficial nr. 100bis/2000 cu numele de COVĂSEALĂ IONEL.  

Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 propune aviz favorabil domnilor 

PASCARIU ALIN MIHAI şi COVĂSALĂ IONEL pentru preschimbarea certificatelor obţinute în baza Legii nr. 

42/1990.  

Se supune la vot. S-a votat în unanimitate. 

 5. -  pentru domnul  RADU CORNEL (dosar nr. 136), a cărui aviz a fost amânat întrucât nu se regăsea în 

baza de date, în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că acesta figurează în Monitorul Oficial nr. 

100bis/2000, poziţia 13037. 
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Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 propune aviz favorabil domnului RADU 

CORNEL pentru preschimbarea certificatului obţinut în baza Legii nr. 42/1990.  

Se supune la vot. S-a votat în unanimitate. 

                  Întrucât 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 23.09.2008, ora 14,00: 

La punctul 1 – Avizarea listelor. 

La punctul 2. -  Discutarea petiţiilor. 

La punctul 3. -  Diverse. 

 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 
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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 
Aviz Asociatie NR. 

CRT. Nr. Dosar NUMELE PRENUMELE TATĂL MAMA DATA NASTERII CALITATEA   

1 1835 DUICAN GHEORGHE GHEORGHE IOANA        03 octombrie 1948 REMARCAT AS.CLUB 22 BUZĂU 

2 4851 BĂDESCU ALIN ION AURICA 6 ianuarie 1962 
REMARCAT 

ASOCIAŢIA BRAŞOV DECEMBRIE 
1989 

3 5756 PÎNZARIU CORNELIU MIHAI MIHAIL EMILIA 28 august 1970 
RĂNIT  

4 15946 ŞTEFĂNESCU SMARANDACHE 
NICULAE VASILE GHEORGHIŢA 3 decembrie 1963 

REMARCAT 
AS TINERETULUI REVOLUTIONAR 
SLATINA OLT 

5 2152 PASCARIU ALIN-MIHAI MIHAI AMALIA 8 ianuarie 1972 
REMARCAT 

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A 
REVOLUŢIEI DIN DEC. 1989 

6 15492 COVĂŞALĂ IONEL GHEORGHITA DĂNILĂ         14 septembrie 1965 
REMARCAT 

FORUMUL REVOLUTIEI DIN 
TIMIŞOARA 1989 LIBERTATEA 
 

7 136 RADU CORNEL DUMITRU ANA 25 iulie 1954 
REMARCAT 

ASOCIAŢIA REVOLUŢIONARĂ CLUB 
TELEVIZIUNE 22 
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