PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.06.2009

Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 10 iunie 2009, ora 14.00.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1.Întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor de revoluţionari.
2.Discutarea proiectului de elaborare a normelor interne de soluţionare
a contestaţiilor depuse la C.P.R.D 1989.
3.Discutarea adreselor transmise de asociaţiile de revoluţionari şi a
adreselor Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989.
La lucrările şedinţei au participat 4 parlamentari din totalul de 9 membri
ai Comisiei astfel: Preşedinte Senator Raymond Luca, Senator Jurcan Dorel,
Deputat

Mircovici

Niculae,

Deputat

Socaciu

Victor.

Absenţi

au

fost:

Vicepreşedinte Deputat Boldea Mihail, Senator Staicu Dumitru, Senator
Greblă Toni, Deputat Dugulescu Marius Cristinel, Deputat Firczak Gheorghe.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a supus la vot
ordinea de zi. S-a votat cu majoritate de voturi.
La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul
senator Raymond Luca, a urat bun venit reprezentanţii asociaţiilor de
revoluţionari sa participe la lucrările şedinţei C.P.R.D 1989, dând cuvântul
domnului Sanda Adrian.
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Domnul Adrian Sanda a menţionat faptul că, a purtat o îndelungă
conversaţie cu Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, referitoare
la ordonanţa promovată de acesta referitoare la prorogarea termenului de
preschimbare a certificatelor, prezentându-i diferite variante de soluţionare a
dosarelor de preschimbare a persoanelor din Timişoara cărora până în
prezent nu au fost soluţionate.
Acesta a precizat faptul că, atribuţia de preschimbare

a certificatelor

aparţine executivului, făcând referire la normele interne de verificare a
contestaţiilor, şi precizând faptul că vor exista cazuri în care nu vor fi
contestate numai persoane nominal ci vor exista contestaţii privind
nepreschimbarea certificatelor.
De

asemenea,

soluţionare:

prima

a

menţionat

variantă

o

faptul

că,

reprezintă

există

două

prorogarea

variante

de

termenului

de

preschimbare a certificatelor pentru a da persoanelor incă o şansă de a-şi
putea preschimba certificatul doveditor a calităţii solicitate, şi a doua
variantă este ca aceste persoane care nu au certificatele preschimbate să fie
soluţionate până la data de 30 iunie 2009.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul
că, în data de 30 iunie 2009, se va finaliza termenul de preschimbare a
certificatelor, urmând o perioada de 6 luni de depunere a contestaţiilor.
De asemenea, a menţionat faptul că, potrivit afirmaţiilor Secretarului de
Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, se află în jur de 8000 de dosare
nesoluţionate,dar nu precizează dacă acestea au fost sau nu verificate de
Comisia constituită la nivelul S.S.P.R.
Totodată, a afirmat faptul că, potrivit afirmaţiilor precedentului Secretar
de Stat, domnul Puiu Nicolae Fesan, acestea au fost verificate cel puţin o
dată de către Comisia S.S.P.R., confirmându-se prin procesele verbale ale
liderilor de asociaţii prezentate în cadrul audienţelor susţinute la C.P.R.D
1989.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat
faptul că, vor fi întocmite normele interne de verificare şi soluţionare a
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contestaţiilor, dorind o colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
Domnul deputat Mircovici Niculae, a precizat faptul că, prin aceste şase
prorogări de termene a preschimbării certificatelor, noţiunea de revoluţionar
a fost dezonorată, deschizându-se o cale pentru persoanele care nu aveau
nici o legătură cu evenimentele din Revoluţia din decembrie 1989 să obţină
certificatele de revoluţionari.
Acesta a menţionat faptul că, datorită acestui fapt, în cadrul legislaturii
2004-2008 a fost depusă o iniţiativă pentru instituirea unei Comisii de
verficare, care va întocmi un referat pe care îl va prezenta Comisiei
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, iar în cazul în care
dosarul unei persoane care nu are suficiente probe, referatul întocmit de
Comisia de verificare să constituie o probă, dovada reprezentând suportul
probei.
De asemenea, a precizat faptul că, în cazul în care se va accepta
ordonanţa de prorogare a termenului de preschimbare a certificatelor, în
luna aprilie 2010 se va reveni în aceeaşi formulă pentru a se discuta
problema persoanelor care până la data respectivă nu au certifiatele
preschimbate.
Totodată, a specificat faptul că, în vederea soluţionării contestaţiilor şi în
baza normelor interne stabilite, o Subcomisie se va deplasa în teritoriu,
întocmindu-se un act care constituie probă în preschimbarea certificatului,
semnată de reprezentanţii C.P.R.D 1989, urmând ca organizaţiile de
revoluţionari să susţină dosarele membrilor săi, şi, în urma acestor verificări,
membrii C.P.R.D 1989 să ia o hotărâre cu privire la acordarea avizului
favorabil sau negativ în preschimbarea certificatului, iar S.S.P.R luând doar
act de aceste hotărâri,şi transmiţând lista la imprimerie pentru a fi tipărit
noul tip de certificat.
Acesta a menţionat faptul că, vor fi cazuri ale dosarelor persoanelor care
au făcut parte din armată sau miliţie şi care trebuie verificate dacă nu au
avut manifestări împotriva evenimentelor din Revoluţia din decembrie 1989.
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Un alt aspect pus în discuţie de domnul deputat Mircovici Niculae este
acela referitor la contestarea persoanelor. În cazul acestora, o Subcomisie se
va deplasa în teritoriu pentru a verifica afirmaţiile din contestaţie şi a se
constata dacă contestaţia este întemeiată şi în acest caz retrăgându-se
avizul acordat în preschimbarea certificatului şi în cazul în care persoanele
au deja certificatul preschimbat, acesta va fi anulat.
Domnul Sanda Adrian, a precizat faptul că, este imperios necesară
deplasarea

membrilor

Subcomisiei

în

teritoriu,

şi

ca

dosarele

de

preschimbare să fie verificate în colaborare cu Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul
că, se va colabora cu S.S.P.R, şi dosarele vor fi verificate în faţa unui
reprezentant al S.S.P.R.
Domnul deputat Mircovici Niculae, a menţionat faptul că, în ultimă
instanţă, persoana se poate adresa instanţelor de judecată, iar referatul dat
de CPRD 1989 în urma verificării dosarului de preschimbare, poate constitui
o probă în instanţă pentru a se demonstra faptele acestuia în timpul
evenimentelor din Revoluţia din decembrie 1989.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat faptul
că,verificările vor fi făcute cu temeinicie,Comisia tehnică a SSPR fiind invitată
la lucrările şedinţei, aceştia venind cu dosarele care vor putea fi verificate, şi
de asemenea, SSPR va trebui să îşi exprime punctul de vedere referitor la
dosarul respectiv, şi totodată expunerea de motive pentru care un dosar sau
altul nu a primit avizul Comisiei constituite la nivelul S.S.P.R.
De asemenea, a precizat faptul că, în momentul de faţă există mii de
dosare care au fost verificate în cadrul Comisiei SSPR şi nu au fost propuse
către CPRD 1989 fiind amânate de Comisia parlamentară din legislatura
2004-2008 din diferite suspiciuni, suspiciuni care nu au fost susţinute în nici
un caz.
Domnul Sanda Adrian, a dorit să precizeze membrilor CPRD 1989 faptul
că, este sceptic în privinţa unei colaborări între S.S.P.R şi C.P.R.D 1989,
deoarece membri nu vor putea avea acces la nici un dosar din cadrul
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instituţiei S.S.P.R şi nu le vor putea impune să transmită dosarele pentru a fi
verificate.
De asemenea, acesta a menţionat faptul că, asociaţiile de revoluţionari
din Timişoara sunt în dilemă referitor la susţinerea ordonanţei privind
prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor sau a nu susţine
această ordonanţă, deoarece CPRD 1989 în momentul acordării avizului
potrivit normelor de soluţionare a contestaţiilor care vor fi adoptate de
membri Comisiei, să nu se creeze un precedent, deoarece în normele de
soluţionare ale contestaţiilor se prevede faptul că, în cazul în care S.S.P.R nu
dă curs solicitărilor CPRD 1989 în termen de 10 zile, CPRD 1989 poate
soluţiona contestaţiile în urma transmiterii documentelor necesare.
Preşedintele Comisiei, domnul senator, Raymond Luca, a specificat
faptul că, s-a discutat o soluţie prin care dacă S.S.P.R nu doreşte o
colaborare cu CPRD 1989, şi nu transmite dosarele pentru a fi verificate de
membri Comisiei, deoarece membri Comisiei au fost suspectaţi că sustrag
documente din dosarele de preschimbare, ca preşedinţii asociaţiilor

de

revoluţionari să fie invitaţi la CPRD 1989 împreună cu contestaţia persoanei
care nu şi-a preschimbat certificatului de revoluţionar însoţită de toate
documentele depuse la S.S.P.R, respectiv copie a dosarului depus la S.S.P.R
şi a procesului verbal semnat de Comisia tehnică a S.S.P.R.
De asemenea, a menţionat faptul că, se doreşte o colaborare cu S.S.P.R
dar nu în condiţiile din prezent când site-ul este blocat, faxul nu funcţionează
şi la telefoane nu răspunde nimeni sau dacă răspunde persoanelor li se
vorbeşte foarte urât.
Activitate Comisiei este transparentă având în vedere faptul că toată
corespondenţa şi toate actele sunt postate pe site-ul Camerei Deputaţilor.
Totodată, a specificat faptul că, există decretul privind 1266 de
persoane, singurul decret publicat în Monitorul Oficial, în care există un caz a
unei persoane care este născută în anul 1996 şi are calitatea de reţinut, şi
multe cazuri cu persoane cu vârste fragede la evenimentele din decembrie
1989.
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Domnul Sanda Adrian, a afirmat faptul că, a sesizat o piedică a
Secretarului de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean, în a colabora cu CPRD
1989.
Preşedintele Comisiei, domnul senator, Raymond Luca, a precizat faptul
că, a trecut o perioadă de două luni de la data numirii în funcţie a
Secretarului de Stat, domnul Emilian Vasile Cutean şi din activitatea sa
acesta demonstrează faptul că conflictele de ordin persoanel le transformă in
politica instituţiei.
Acesta a menţionat faptul că, Secretarul de Stat, domnul Emilian Vasile
Cutean, nu colaborează cu CPRD 1989, acest lucru se dovedeşte şi prin
adresele transmise de acesta potrivit cărora acesta a considerat că în cazul
în care se solicită dosare pentru a fi verificate se realizează infracţiunea de
trafic de influenţă.
De asemenea, din februarie până în prezent au fost acordate de către
CPRD 1989 un număr de aproximativ 2000 avize pe care Secretarul de Stat,
domnul Emilian Vasile Cutean se consideră îndreptăţit să le reverifice chiar
dacă acestea au fost verificate şi avizate de către Comisia S.S.P.R şi CPRD
1989, acesta fiind un abuz.
Este de menţionat şi faptul că, Subcomsia de lucru a CPRD 1989 nu a
mai avut şedinţe din data de 01 aprilie 2009, deorece nici un dosar solicitat
de membri Comisiei nu a fost transmis pentru a fi verificat.
Totodată, a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei faptul că, Secretarul
de Stat al S.S.P.R, domnul Emilian Vasile Cutean a afirmat faptul că, a
consultat asociaţiile de revoluţionari din Timişoara privind prorogarea
termenului de preschimbare a certificatului, dar din diferitele adrese primite
la CPRD 1989 se dovedeşte contrariul, respectiv majoritatea asociaţiilor nu
susţin ordonanţa de prorogare a termenului de preschimbare.
Domnul Sanda Adrian, a specificat faptul că, prin participarea domnilor
Curta Gheorghe şi Mircea Bucur care fac parte din Blocul Naţional al
Revoluţionarilor, la consultări se consideră faptul că au fost consultate toate
organizaţiile din Timişoara.
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Domnul deputat Mircovici Niculae, a precizat faptul că, în primă fază,
reprezentanţii asociaţiilor de revoluţionari au menţionat faptul că nu sunt de
acord cu prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor deoarece se
doreşte soluţionarea dosarelor cu celeritate,apoi în a doua fază, au precizat
faptul că au în vedere şi susţinerea ordonanţei de prorogare a termenului de
prechimbare.
Acesta a dorit să precizeze faptul că, trebuie avută în vedere nota de
fundamentare a ordonanţei de prorogare a termenului de preschimbare
având în vedere faptul că Secretarul de Stat al SSPR a specificat faptul că
în prezent sunt nesoluţionate un număr de 8000 de dosare de preschimbare,
şi este obligatorie reverificarea unui număr de 2000 de dosare avizate,
deoarece

consideră

preschimbarea

că

nu

certificatului,

întrunesc
iar

întrucât

elementele
eliberarea

necesare

pentru

certificatelor

de

revoluţionar afectează bugetul de stat şi patrimoniul autorităţilor locale şi
centrale, este obligatorie reverificarea, astfel încât persoanele îndreptăţite să
poată beneficia de noul tip de certificat şi drepturile aferente, ceea ce
reprezintă blocarea dosarelor în curs de verificare.
Domnul Petrică Balint, a menţionat faptul că, a fost stabilită o întrunire
la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989 între LORD,BNR, domnul Perju şi diverse persoane care au hotărât de
comun acord susţinerea ordonanţei pentru prorogarea termenului de
preschimbare a certificatelor.De asemenea, acesta a pus în discuţie şi
problema certificatelor duplicate.
Domnul deputat Mircovici Niculae, a dorit să precizeze faptul că, există
două tipuri de certificate duplicate, respectiv, certificatele duplicate emise pe
documente care au existat şi certificatele duplicate emise pe documente care
nu au existat.
Domnul senator Jurcan Dorel, a specificat faptul că, în cadrul şedinţei
CPRD 1989 a fost supus la vot decizia de a nu susţine ordonanţa de
prorogare a termenului de preschimbare a certificatelor, iar propunerea
acestuia a fost de a solicita tuturor preşedinţilor de asociaţii de revoluţionari
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un punct de vedere scris referitor la ordonanţa de prorogare a termenului de
preschimbare a certificatelor.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a adus la
cunoştinţa membrilor faptul că, votul de neprorogare a termenului de
preschimbare a certificatelor a fost dat în urma exprimării punctelor de
vedere ale asociaţiilor de revoluţionari.
Acesta a precizat faptul că, având în vedere modul de colaborare cu
S.S.P.R,

trebuie

stabilite

normele

de

verificare

şi

soluţionare

ale

contestaţiilor ca în cazul în care dosarele de preschimbare sunt complete
acestea să fie avizate.
De asemenea, a menţionat faptul că, proiectul normelor de verificare şi
soluţionare a contestaţiilor a fost înmânat membrilor Comisiei, urmând ca
acestea să fie definitivate până la data la 16 iunie 2009.
Reprezentanţii

asociaţiilor

de

revoluţionari

au

precizat

faptul

că,

Secretarul de Stat al S.S.P.R, domnul Emilian Vasile Cutean, a sugerat ca în
cazul în care se doreşte soluţionarea dosarelor membrilor asociaţiilor de
revoluţionari,

preşedinţii

asociaţiilor

să

îşi

exprime

acordul

privind

prorogarea termenului de preschimbare a certificatelor.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul
că, în cadrul ultimei şedinţe a CPRD 1989 a fost transmisă de la SSPR o listă
cu persoane spre avizare semnată de domnul Secretar General al SSPR,
domnul Dumitru Stelianide care la momentul respectiv înlocuia Secretarul de
Stat al S.S.P.R.
Această listă nu a fost recunoscută de către actualul Secretar de Stat al
SS.P.R,domnul Emilian Vasile Cutean,care a transmis o adresă la CPRD 1989
pentru retragerea acesteia.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat
faptul că, soluţia corectă este de a retrage acestă listă şi a o retransmite la
S.S.P.R.
Domnul deputat Mircovici Niculae, a afirmat faptul că, în acest caz
Secretarul de Stat al S.S.P.R, domnul Emilian Vasile Cutean, săvârşeşte
infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat
faptul că, se va lua o decizie cu privire la această listă şi în cazul în care
aceasta va fi avizată va fi postată pe site-ul Comisiei CPRD 1989.
De asemenea, membri Comisiei au hotărât ca punctele 2 şi 3 de pe
ordinea de zi să fie discutate în cadrul viitoarei şedinţe.
Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele
Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a declarat închisă şedinţa Comisiei
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

PREŞEDINTE
Senator Raymond LUCA
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