PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989

SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINȚEI DIN DATA DE 08.06.2010

Comisia a lucrat în plen în ziua de marți, 08 iunie 2010, ora 1630.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1.Discutarea Raportului Subcomisiei de lucru a CPRD1989 din data
de 02.06.2010 şi 03.06.2010.
2.Elaborarea Raportului comun al Comisiei Parlamentare a
Revoluționarilor din Decembrie 1989 şi al Comisiei Juridice, de Disciplină
şi Imunități asupra PL‐x nr.52/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii recunoştinței față de eroii‐martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum şi față de
persoanele care şi‐au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004.
3.Discutarea dosarelor următoarelor persoane: Popescu Toni (Dosar
nr.8133), Mehedințu Sandi (Dosar nr.20053), Niță Nicolae Lucian (Dosar
nr.20069), Şutru Toma (Dosar nr.20212), Andrea Ioan (Dosar nr.20191) şi
Nicolescu Ion (Dosar nr.18896).
4.Diverse.
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La lucrările şedinței au participat 9 parlamentari din totalul
membrilor

Comisiei

astfel:

Preşedinte

Senator

Raymond

Luca,

Vicepreşedinte Deputat Gheorghe Hogea, Secretar Senator Coca
Laurențiu Florian, Deputat Dugulescu Marius Cristinel, Deputat Firczak
Gheorghe, Deputat Budurescu Daniel Stamate, Senator Greblă Toni,
Deputat Mircovici Niculae, Deputat Socaciu Victor. Absenți au fost:
Senator Jurcan Dorel, Senator Staicu Dumitru Florian.
La lucrările şedinței au participat domnul Adrian Viorel Nicolaescu
– Secretar General al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluționarilor din Decembrie 1989,domnul Blujdea Răzvan – Inspector
Principal, precum şi domnii deputați Máté András‐Levente şi Silvestru
Mircea Lup – membri ai Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunități.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a prezentat
ordinea de zi a şedinței şi a supus‐o la vot. S‐a votat cu unanimitate de
voturi.
La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul
senator Raymond Luca, a prezentat Raportul Subcomisiei de lucru a
CPRD89 din data 02.06.2010 şi 03.06.2010.
A. Au fost analizate şi verificate un număr de 37 dosare pentru care
Preşedintele Comisiei,domnul senator Raymond Luca, supune la vot
avizarea favorabilă pentru preschimbarea certificatului a unui număr de
12: 1.Scumpu Ion (Dosar nr.17508), 2.Marin Apostol (Dosar nr.20479),
3.Sârbu Dan (Dosar nr.17773), 4.Alexandru Ion (Dosar nr.21243), 5.Raicu
Vasile (Dosar nr.21017), 6.Saragea Lenuța Valentina (Dosar nr.3697),
7.Bibiricea Gheorghiță (Dosar nr.21511), 8.Trifan Sorin (Dosar nr.7368),
9.Malaomer Ridvan Adrian (Dosar nr.19367), 10.Vîrdol Tudorel (Dosar
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nr.18393), 11.Iagăr Elena Mihaela (Dosar nr.18051), 12.Moiceanu Ion
Marian (Dosar nr.17412). S‐a votat cu unanimitate de voturi.
B.Acordarea

avizului

în

vederea

preschimbării

certificatului

doveditor a calității de revoluționar pentru calitatea de PARTICIPANT
având în vedere faptul că dețin numai certificate de Participant la
Revoluția din Decembrie 1989, astfel cum rezultă din dosarul de
preschimbare: 1.Păunoiu Doina (Dosar nr.20556), 2.Mitrache Dorel
Dumitru (Dosar nr.21434). S‐a votat cu unanimitate de voturi.
C. Pentru un număr de 3 dosare se respinge propunerea SSPR de
acordare a avizului favorabil pentru preschimbarea certificatului
doveditor a calității de revoluționar şi se transmit la SSPR având în
vedere faptul că dosarele sunt descompletate, având lipsă dosar vechi,
memoriu personal, declarații de martori, lipsă probe: 1.Cioacă Cezar
(Dosar nr.17507), 2.David Ioana (Dosar nr.19564), 3.Bria Ionel (Dosar
nr.19209). S‐a votat cu unanimitate de voturi.
D. Pentru un număr de 15 dosare se propune neacordarea avizului
favorabil pentru preschimbarea certificatului doveditor a calității de
revoluționar şi se transmite la S.S.P.R având în vedere faptul că acestea
nu întrunesc elementele necesare în vederea preschimbării certificatului
pentru calitatea solicitată conform prevederilor Legii nr.341/2004 şi H.G
nr.1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele
completări:
1. Dosarul domnului Gheoca Vasile (Dosar nr.21180) ‐ se transmite
la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar, cu
propunere de acordare a calității de Participant.
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2. Dosarul doamnei Burlănescu Elena (Dosar nr.17559) ‐ se transmite
la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar, cu
propunere de acordare a calității de Participant.
3. Dosarul doamnei Mănescu Severina (Dosar nr.21216) ‐ se
transmite la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele
necesare preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar,
cu propunere de acordare a calității de Participant.
4. Dosarul doamnei Cîmpeanu Elena (Dosar nr.21215) ‐ se transmite
la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar, cu
propunere de acordare a calității de Participant.
5. Dosarul domnului Popa Ion (Dosar nr.19853) ‐ se transmite la
SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar, având la
dosar declarații contradictorii.
6. Dosarul domnului Moasa Nicolae Adrian (Dosar nr.21476) ‐ se
transmite la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele
necesare preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar.
7. Dosarul doamnei Filideanu Elena (Dosar nr.17450) ‐ se transmite
la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar.
8. Dosarul domnului Stoia Dorel Tiberiu (Dosar nr.12208) ‐ se
transmite la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele
necesare preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar.
9. Dosarul doamnei Morar Ioana (Dosar nr.11601) ‐ se transmite la
SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele necesare
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preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar, cu
propunere de acordare a calității de Participant.
10. Dosarul domnului Delegeanu Mircea (Dosar nr.19155) ‐ se
transmite la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele
necesare preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar,
cu propunere de acordare a calității de Participant.
11. Dosarul domnului Ghinea Marius Valeriu (Dosar nr.18052) ‐ se
transmite la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele
necesare preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar,
cu propunere de acordare a calității de Participant.
12. Dosarul domnului Bărcănescu Alexandru Cătălin (Dosar
nr.18391) ‐ se transmite la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte
elementele necesare preschimbării certificatului doveditor a calității de
revoluționar, cu propunere de acordare a calității de Participant.
13. Dosarul doamnei Soare Natalia (Dosar nr.16428) ‐ se transmite
la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar, cu
propunere de acordare a calității de Participant.
14. Dosarul domnului Matei Florin Gigel (Dosar nr.11596) ‐ se
transmite la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele
necesare preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar,
cu propunere de acordare a calității de Participant.
15. Dosarul domnului Bardan Adrian (Dosar nr.18972) ‐ se transmite
la SSPR având în vedere faptul că nu întruneşte elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor a calității de revoluționar, având la
dosar declarații contradictorii. S‐a votat cu unanimitate de voturi.
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E. Pentru dosarele domnilor: Niță Nicolae Lucian (Dosar nr.20069),
Şutru Toma (Dosar nr.20212), Andrea Ioan (Dosar nr.20191), Nicolescu
Ion (Dosar nr.18896) şi Mehedințu Sandi (Dosar nr.20053) se propune
discutarea acestora în plenul CPRD1989. S‐a votat cu unanimitate de
voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca, a precizat faptul că, această modificare a Legii
nr.341/2004 a fost înfăptuită în scopul de a realiza un act de dreptate,
având în vedere faptul că, în decursul activității Comisiei Parlamentare a
Revoluționarilor din Decembrie 1989 au fost primite sesizări legate de
existența unor cazuri extreme, respectiv eroii‐martiri, răniți şi reținuți,
care dintr‐un complex de factori obiectivi nu au beneficiat de prevederile
Legii nr.42/1990, iar prin Legea nr.341/2004 nu se realizează decât
preschimbarea certificatelor existente şi obținute în baza Legii nr.42/1990.
De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond
Luca, a specificat faptul că, tocmai pentru că aceste persoane care nu au
beneficiat de prevederile Legii nr.42/1990 s‐a înfăptuit această completare
a Legii nr.341/2004 fiind limitată strict la cazurile de eroi‐martiri, răniți şi
reținuți.
Principala obiecție pe care Guvernul o ridică a fost legată de
impactul financiar produs prin modificarea Legii nr.341/2004.Acesta
poate fi estimat ca fiind 0 în acest an, chiar adăugând aceste persoane
care ar beneficia ca urmare a acestei modificări, deoarece dosarele
întocmite urmează să fie verificate de către Comisia tehnică a SSPR şi
ulterior transmise spre acordarea avizului favorabil către CPRD1989, ceea
ce ar consuma perioada de timp până la sfârşitul anului în curs.
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Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a precizat faptul că, o altă
soluție pentru aceste persoane ar fi un proiect de lege special pentru
aceste categorii, motivată printr‐o listă a acestor persoane pentru a avea
siguranța că nu vor fi şi alți beneficiari, sau amendamentele să fie
reformulate, pentru a fi acceptate de Comisia Juridică, de Disciplină şi
Imunități a Camerei Deputaților.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, le‐a
mulțumit membrilor Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunități pentru
participarea la lucrările şedinței luând act de sfaturile acordate, urmând
ca aceste amendamente să fie rediscutate,

sau reformulate de către

membri Comisiei.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a dorit să
precizeze faptul că, toate dosarele descompletate şi amânate până în
prezent sunt considerate respinse, dar toate aceste persoane care vor
depune contestații în termen de 6 luni de la publicarea listei finale în
Monitorul Oficial li se va acorda prioritate în verificarea dosarelor de
preschimbare având în vedere faptul că nu aceştia sunt de vină pentru
situația creată ci instituția SSPR.
La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca, a prezentat dosarele domnilor Popescu Toni (Dosar
nr.8133), Mehedințu Sandi (Dosar nr.20053), Niță Nicolae Lucian (Dosar
nr.20069), Şutru Toma (Dosar nr.20212), Andrea Ioan (Dosar nr.20191) şi
Nicolescu Ion (Dosar nr.18896).
În urma discuțiilor purtate şi a analizării dosarelor, membri
Comisiei au hotărât următoarele:
‐ acordarea avizului favorabil pentru preschimbarea certificatului:
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1.Popescu Toni (Dosar nr.8133) – Luptător Remarcat prin Fapte
Deosebite ținând cont şi de adresa SSPR nr.18/7491/19.05.2010,
înregistrată la CPRD1989 sub nr.42/664/08.06.2010.
2.Nicolescu Ion (Dosar nr.18896) ‐ Luptător Remarcat prin Fapte
Deosebite.
‐ se respinge propunerea SSPR de acordare a avizului favorabil
pentru preschimbarea certificatului doveditor a calității de revoluționar
şi se transmit la SSPR având în vedere faptul că acestea nu întrunesc
elementele necesare în vederea preschimbării certificatului pentru
calitatea solicitată conform prevederilor Legii nr.341/2004 şi H.G
nr.1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele
completări:
1.Andrea Ion (Dosar nr.20191).
2.Mehedințu Sandi (Dosar nr.20053).
3.Niță Nicolae Lucian (Dosar nr.20069).
4.Şutru Toma (Dosar nr.20212).
S‐a votat cu unanimitate de voturi.
De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond
Luca, a prezentat dosarul domnului Oprescu Mircea Sorin (Dosar
nr.19876).
În urma discuțiilor purtate şi a analizării dosarului, Preşedintele
Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot acordarea
avizului favorabil în vederea preschimbării certificatului doveditor a
calității solicitate. S‐a votat cu majoritate de voturi, respectiv,7 voturi
pentru, 2 voturi împotrivă, printre care şi al Preşedintelui Comisiei,
domnul senator Raymond Luca şi 0 abțineri).
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La punctul diverse al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul
senator Raymond Luca, a menționat faptul că, au fost primite la
CPRD1989 solicitări de la Asociația 21 Decembrie “Piața Universității”.
Din toată corespondența între această asociație şi SSPR, Asociația 21
Decembrie “Piața Universității” a pretins faptul că, au depus dosarele de
preschimbare pe Legea nr.42/1990 care la momentul actual nu se găsesc
la SSPR.
De asemenea, membri acestei asociații au menționat faptul că au fost
în imposibilitatea de a‐şi depune dosarul de preschimbare pe Legea
nr.341/2004 deoarece nu au fost lăsați să pătrundă în instituția SSPR.
Totodată, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a
specificat faptul că, aceştia s‐au adresat instanței judecătoreşti, şi au o
sentință definitivă şi un recurs câştigat prin care s‐a dispus faptul că,
obligă pârâtul, adică SSPR, să procedeze la analizarea dosarelor
membrilor asociației prin verificarea documentelor prevăzute în vederea
eliberării noului tip de certificat.
Analiza dosarelor de preschimbare ale membrilor asociației nu s‐a
putut realiza având în vedere faptul că aceste dosare nu există.
Domnul Adrian Viorel Nicolaescu ‐ Secretarul General al SSPR, a
dorit să menționeze faptul că, în nenumărate ocazii aceştia au fost invitați
la SSPR pentru a discuta situația dosarelor de preschimbare şi le‐a
transmis membrilor Asociației 21 Decembrie “Piața Universității” să se
prezinte la sediul SSPR cu dublurile dosarelor de preschimbare pe care
le‐au depus la instanța judecătorească, dar aceştia nu au fost de acord cu
propunerea domnului Adrian Viorel Nicolaescu ‐ Secretarul General al
SSPR.
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a comunicat
acestor membri ai Asociației 21 Decembrie “Piața Universității” faptul că,
în momentul de față există două căi de soluționare: prima cale o
reprezintă ca în termen de 6 luni de la publicarea listei finale în
Monitorul

Oficial

să

depună

la

CPRD1989

contestație

privind

nepreschimbarea certificatului, şi a doua cale adresarea către instanțele
judecătoreşti.
Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele
Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a declarat închisă şedința
Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989.
PREŞEDINTE
Senator Raymond LUCA
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