PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 05.10.2010

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 05 octombrie 2010, ora 1630.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1.Discutarea raportului Subcomisiei de lucru a C.P.R.D.1989 din data de
05.10.2010.
2.Discutarea situaţiei dosarelor persoanelor pentru care s-a primit adresa CNSAS,
potrivit adresei S.S.P.R nr.42/897/20.09.2010.
3.Informare privind reverificarea persoanelor menţionate în adresa SSPR
nr.42/943/28.09.2010.
4.Diverse.
La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul membrilor Comisiei
astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea,
Secretar senator Coca Laurenţiu Florian, deputat Firczak Gheorghe, deputat Mircovici
Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: deputat Dugulescu Marius Cristinel,
senator Greblă Toni, senator Jurcan Dorel, senator Staicu Dumitru Florian, deputat
Budurescu Daniel Stamate.
La lucrările şedinţei au participat domnul Adrian Viorel Nicolaescu – Secretar
General al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie
1989.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a prezentat ordinea de zi a
şedinţei 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 de 05.10.2010.
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În baza contestaţiilor depuse la C.P.R.D.1989, membrii Comisiei au hotărât
următoarele:
A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru următoarele
persoane: 1.Nedelciu Mircea (Dosar nr.19433 – Rănit) – contestaţia înregistrată sub
nr.42/13/15.07.2010, 2.Teodorescu Tănase (Dosar nr.13871 – Remarcat) - contestaţia
înregistrată sub nr.42/70/ 08.09.2010, 3.Mihalcea Gheorghe (Dosar nr.13826) contestaţia înregistrată sub nr.42/69/08.09.2010, 4.Bologa Gheorghe (Dosar nr.8772) contestaţia înregistrată sub nr.42/926/27.09.2010, 5.Lungu Ionel (Dosar nr.19450 –
Rănit) - contestaţia înregistrată sub nr.42/829/23.08.2010, 6.Ceuşan Vedia (Dosar
nr.20359 – menţinerea calităţii de Participant) - contestaţia înregistrată sub
nr.42/676/08.06.2010, 7.Ceuşan Petru (Dosar nr.20358 – menţinerea calităţii de
Participant) - contestaţia înregistrată sub nr.42/677/08.06.2010, 8.Hodivoianu Alina
Cristina

(Dosar

nr.21436

–

Remarcat)

-

contestaţia

înregistrată

sub

nr.42/873/15.09.2010. S-a votat cu unanimitate de voturi.
B. Pentru un număr de 4 dosare analizate în baza contestaţiilor depuse
astfel:1.Cintirigă

Aurel

(Dosar

nr.17991)

-

contestaţia

înregistrată

sub

nr.42/563/10.05.2010, 2.Matei Ilie (Dosar nr.13821) - contestaţia înregistrată sub
nr.42/89/13.09.2010, 3.Liţan Nicolae (Dosar nr.13812) - contestaţia înregistrată sub
nr.42/93/15.09.2010, 4.Baboi Emil (Dosar nr.13750) - contestaţia înregistrată sub
nr.42/71/08.09.2010, membrii Comisiei au luat cunoştinţă de rapoartele Subcomisiei de
lucru a CPRD1989 şi a comisiei tehnice de verificare a dosarelor în baza contestaţiilor.
Membrii Comisiei propun respingerea contestaţiilor şi transmiterea unor adrese
contestatarilor prin care să li se comunice situaţia dosarelor având în vedere faptul că
acestea nu conţin elemente necesare preschimbării certificatelor în sensul unor merite
deosebite, dovada contribuţiei lor la Victoria Revoluţiei din decembrie 1989.
De asemenea, conform normelor de soluţionare a contestaţiilor, persoanele care
sunt respinse în această fază, pot fi audiate la cerere. Audierea va fi programată de
C.P.R.D1989. S-a votat cu unanimitate de voturi.
Membrii Comisiei au discutat punctul 2 al ordinii de zi, hotărând amânarea
acestuia pentru viitoarea şedinţă, urmând să decidă în consecinţă.
La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond
Luca a prezentat nota privind reverificarea efectuată pentru un număr de 29 de
persoane conform adresei S.S.P.R înregistrată sub nr.42/943/28.09.2010, constatându2

se faptul că un număr de 7 persoane au fost identificate cu aviz CPRD1989, pentru un
număr de 2 persoane urmează a fi corectate calităţile prin erată, iar un număr de 20 de
persoane nu au fost regăsite ca fiind propuse de SSPR pentru acordarea avizului.
În urma prezentării notei mai sus menţionate, domnul Adrian Viorel Nicolaescu –
Secretar General al SSPR a luat act de aceasta, urmând a demara procedura de
corectare prin erată, conform situaţiei în urma verificării listei finale publicate în Monitorul
Oficial nr.467bis/07.07.2010 de care a luat cunoştinţă în cadrul şedinţelor anterioare ale
C.P.R.D.1989.
La punctul diverse al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca a prezentat adresa Casei de Pensii Constanţa, înregistrată sub
nr.42/975/04.10.2010, conform căreia aceasta a fost sesizată cu privire la legalitatea
acordării certificatelor de revoluţionar a domnilor Abduraman Altan şi Ciurdea Nicolae,
şi a unui număr de 15 persoane din tabelul anexat adresei.
Membrii Comisiei au hotărât transmiterea unei adrese Casei de Pensii Constanţa
cu privire la numiţii Abduraman Altan şi Ciurdea Nicolae,precum şi a celor prezentaţi
în tabelul anexat adresei, precizând faptul că, în cadrul şedinţei din data de 05.10.2010
au hotărât analizarea şi verificarea tuturor dosarelor persoanelor menţionate în adresă.
Decizia CPRD1989 cu privire la dosarele persoanelor mai sus menţionate va fi
comunicată Casei de Pensii Constanţa.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a prezentat adresa
transmisă

de

SSPR

nr.18/12764/05.10.2010,

înregistrată

la

CPRD1989

sub

nr.42/976/05.10.2010, potrivit căreia au fost transmise copiile certificate ale deciziilor
transmise de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pentru un număr
de 4 eroi-martiri care au fost declaraţi ca fiind colaboratori ai securităţii.
Membrii Comisiei au luat act de adresa mai sus menţionată, urmând ca în cadrul
viitoarei şedinţe a CPRD1989 să decidă în consecinţă.
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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