
 

 
 

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 23.09.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi 23.09.2008, 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   

    române din Decembrie 1989 nr. 341/2004. 
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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 6 parlamentari din totalul de 11 membrii ai Comisiei, astfel: 

Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Deputat 

Gheorghe Firczak,  Senator David Gheorghe, Senator Vasile Ion, Senator Ilie Petrescu, iar absenţi au fost: 

Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Deputat Anca Constantinescu, Deputat Petru Tărniceru, Deputat Ioan 

Ţundrea, Senator Doru Ioan Tărăcilă.  

Din partea SSPR au fost prezent Secretarul de Stat domnul Nicolae Puiu Fesan.  

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, membrii CPRD89 au discutat pe marginea 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. 
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În urma discuţiilor purtate, membrii CPRD 89 au depus amendamente şi au propus aviz favorabil 

pentru această propunere legislativă.   

Preşedintele CPRD 89 supune la vot acordarea avizului favorabil 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, cu amendamentul domnului senator Ion Vasile aşa cum a 

fost formulat.                                                                                                                               

S-a votat în unanimitate.  

La punctul 2 al ordinii de zi, având în vedere faptul că SSPR nu a transmis liste în vederea avizării 

acestora de către CPRD 89, membrii comisiei au hotărât discutarea punctului 3 al ordinii de zi.  

La punctul 3 al ordinii de zi, Secretarul de Stat al SSPR, domnul Nicolae Puiu Fesan a prezentat 

dosarul domnului SUCEAVĂ ION  pentru a fi verificat de membrii CPRD 89. 

În urma verificării dosarului domnului Suceavă Ion, membrii CPRD 89 şi-au însuşit punctul de vedere 

al Subcomisiei din cadrul şedinţei din data de 25.06.2008, în sensul că : 

 -  în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, fiind ofiţer în cadrul Ministerului de Interne, a coordonat 

acţiunile acestui minister în zona Piaţa Romană. 

- acţiunile desfăşurate până în data de 21.12.1989 se încadrează în art. 8 din Legea nr. 341/2004, iar 

avizarea dosarelor se face ţinându-se cont de art. 1 indice 2 din H.G. nr. 1.707/2006.  
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                  - de asemenea dosarul nu conţine elemente care se încadrează în criteriile prevăzute de Legea nr. 

341/2004 şi de normele metodologice pentru calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.   

Pentru motivele arătate mai sus, CPRD89 retrage avizul acordat pentru preschimbarea Certificatului de 

Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului SUCEAVĂ ION şi cere SSPR să ia măsurile ce se impun în 

astfel de situaţii.  

Biroul Tehnic a prezentat membrilor comisiei următoarele informări: 

1. –domnul NEGREA VASILE, a cărui aviz a fost amânat întrucât nu se regăsea în baza de date; 

 -  în cadrul şedinţei din data de 18.06.2008 s-a hotărât discutarea acestuia în plenul CPRD89. 

Secretarul de Stat al SSPR, domnul Nicolae Puiu Fesan a prezentat dosarul domnului Negrea Vasile 

pentru a fi verificat de membrii CPRD 89. 

 În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că acesta figurează în Monitorul Oficial nr. 

571/2000, iar în urma analizării dosarului,  membrii CPRD 89 au constatat faptul că dosarul respectiv nu conţine 

elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 

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

Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 propune neacordarea avizului de 

preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului NEGREA VASILE 

întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Se supune la vot. S-a votat în unanimitate. 
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2. -  pentru domnul ASAN IAŞAR, 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. 571/2000.  

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

ASAN IAŞAR, pentru preschimbarea certificatului obţinut în baza Legii nr. 42/1990. 

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

3. -  pentru doamna STĂNOIU ELENA RAMONA, a cărei aviz a fost amânat întrucât nu se regăsea în 

baza de date, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că aceasta deţine certificat de Rănit în legătură cu 

evenimentele din Decembrie 1989 - nr. 2640/1992. 

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

STĂNOIU ELENA RAMONA.  pentru preschimbarea certificatului obţinut în baza Legii nr. 42/1990. 

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

Domnul preşedinte al CPRD 1989, a prezentat membrilor comisiei 2 contestaţii : 

1.- contestaţia domnului MIŞCĂ ION înregistrată sub nr. 42/884/16.09.2008,  prin care solicită 

retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie a numitului ULEŞTEANU FLORENTIN, 

întrucât acesta a solicitat sume de bani de la mai multe persoane, promiţându-le în schimb că le va elibera 

certificate de revoluţionar. 
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2.- contestaţia ASOCIAŢIEI PENTRU ADEVĂRUL REVOLUŢIEI DIN JUDEŢUL CLUJ, 

înregistrată sub nr. 42/845/04.09.2008,  prin care contestă calitatea de revoluţionar a numitei MOLDOVAN 

MARIA, întrucât  aceasta a avut acţiuni împotriva Revoluţiei din Decembrie 1989.  

Având în vedere faptul că în conformitate cu dispoziţiile art. 9, pct. (5) din Legea nr. 341/2004 

coroborat cu art. 20 din H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare, contestaţiile privind 

preschimbarea sau nepreschimbarea certificatelor se fac în termen de maxim 6 luni de la publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a listei finale prevăzute la art. 19 alin (1), precum şi faptul că termenul pentru 

preschimbarea certificatelor şi implicit a publicării listei finale prevăzute la art. 19 alin (1) a fost prorogat până la 

data de 30 iunie 2009, conform Ordonanţei Guvernului României nr. 1/2008, s-a hotărât transmiterea unui răspuns 

prin care să se solicite atât domnului Mişcă Ion, cât şi Asociaţiei pentru Adevărul Revoluţiei din judeţul Cluj, să 

revină cu o eventuală contestaţie după publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, a listei finale 

prevăzute la art. 19 alin (1) din Legea nr. 341/2004.  

Totodată, se vor înainta cele 2 contestaţii SSPR–ului în vederea analizării cu mare atenţie a aspectelor 

sesizate. 

De asemenea, domnul preşedinte al CPRD89  a prezentat petiţia ASOCIAŢIEI LUPTĂTORILOR 

„22 DECEMBRIE 1989” TURDA, înregistrată sub nr. 42/715/02.07.2008, prin care solicită blocarea dosarelor 

de preschimbare ale persoanelor ce deţin aviz semnat de domnul Sălăgean Vasile, întrucât acesta nu este 

preşedintele asociaţiei de revoluţionari.  
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                 Membrii CPRD 1989 au hotărât transmiterea petiţiei SSPR-ului în vederea soluţionării acesteia.  

    Preşedintele CPRD 89 a prezentat membrilor CPRD89, petiţia înregistrată sub nr. 42/890/17.09.2008, 

prin care doamna ENACHE STANA, aduce la cunoştinţă faptul că, urmare a decesului fiului dânsei - Enache 

George, survenit în urma leziunilor traumatice suferite prin împuşcare la data de 23.12.1989, a depus dosarul de 

preschimbare la SSPR cu nr. U535/2004 şi întrucât până la această dată nu a primit niciun rezultat de la SSPR, 

solicită sprijin prin analizarea dosarului de preschimbare.  

Membrii CPRD 89 au hotărât transmiterea petiţiei SSPR-ului în vederea soluţionării acesteia, solicitând ca 

modul de rezolvare să fie transmis şi CPRD89. 

O altă petiţie prezentată de Preşedintele CPRD89 a fost cea a doamnei TOROACĂ VICTORIA, 

înregistrată sub nr. 42/897/18.09.2008, prin care aduce la cunoştinţă faptul că i s-a tipărit greşit certificatul pentru 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi solicită audienţă pentru a face dovada că dânsa a fost 

Rănită în Revoluţia din Decembrie 1989.  

 După analizarea acestei situaţii, membrii CPRD 1989 au hotărât să se formuleze un răspuns prin care i se 

duce la cunoştinţă doamnei Toroacă Victoria, faptul că dosarul dânsei a fost avizat în cadrul şedinţei din data de 

11.03.2008 pentru calitatea de Rănit în Revoluţia din Decembrie 1989, iar noul tip de certificat a fost tipărit greşit 

pentru calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. De asemenea SSPR urmează să tipărească noul tip de 

certificat cu calitatea pentru care a obţinut avizul în vederea preschimbării certificatului doveditor al calităţii de 

revoluţionar.   
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  La punctul 4 al ordinii de zi, Biroul Tehnic a prezentat membrilor comisiei situaţiile certificatelor 

reţinute la CPRD 89: 

- 11 certificate au fost tipărite cu alte calităţi decât cele avizate; 

- 8 certificate au fost tipărite, fără a fi propuse de SSPR pentru avizare în plenul CPRD 89; 

- 46 certificate au fost tipărite de 2 ori cu serii diferite.  

Domnul Preşedinte Emilian Vasile Cutean solicită Secretarului de Stat al SSPR, ca activitatea 

instituţiei pe care o conduce să se facă cu mai multă responsabilitate şi profesionalism pentru a nu se mai 

confrunta cu astfel de situaţii. 

                  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 30.09.2008, 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 4052 ASAN IAŞAR MUSURET SANIE 28 februarie 1972 REMARCAT 
ASOCIAŢIA "REVOLUŢIA DIN 1989" 
CONSTANŢA 

2 
20515 STĂNOIU 

(CIUPERCĂ) ELENA RAMONA GHEORGHE IOANA 9 septembrie 1967 
RANIT 
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