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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 18.10.2011 
 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 18 octombrie 2011, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea Raportului Subcomisiei de lucru din data de 18.10.2011. 

2. Discutarea adreselor nr.42/1563/18.10.2011, 42/1564/ 

18.10.2011. 

3. Diverse. 

La lucrările şedinţei a participat domnul Răzvan Blujdea – inspector 

principal al S.S.P.R. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul membrilor 

Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, Vicepreşedinte deputat 

Gheorghe Hogea, Secretar senator Coca Laurenţiu Florian, deputat 

Dugulescu Marius Cristinel, deputat Firczak Gheorghe, senator Greblă 

Toni, , deputat Mircovici Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: 

deputat Budurescu Daniel Stamate, senator Jurcan Dorel, senator Staicu 

Dumitru Florian. 

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a prezentat Raportul Subcomisiei de lucru din data 

de 18.10.2011. 
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A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru 

următoarele persoane: 1.Roşioru Alexandru (Dosar nr.3919) - Remarcat, 

2.Ţoc Vasile (Dosar nr.11264) - Rănit, 3.Gurban Constantin (Dosar 

nr.21561) - Remarcat. S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 12 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Ionescu Gheorghe (Dosar nr.20945), 2.Bajdu Gheorghe 

(Dosar nr.1056), 3.Dobrin Nicolae (Dosar nr.4161), 4.Dincă Cătălin 
Sorinel (Dosar nr.15160), 5.Măgureanu Ion Cristian (Dosar nr.10472), 

6.Neamţu Anghelina (Dosar nr.8476), 7.Nica Florin (Dosar nr.4298), 

8.Popescu C.Constantin (Dosar nr.8132), 9.Mateescu Iulian (Dosar 

nr.15120), 10.Popa Marin (Dosar nr.1441), 11.Mirică Constantin (Dosar 

nr.8077), 12.Bercea Ion (Dosar nr.15104), membrii Subcomisiei 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. 
La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/1564/ 18.10.2011 a 

domnului Marius Mioc,care şi-a exprimat nedumerirea faţă de adresa SSPR 

nr.18/7486/26.09.2011 prin care s-au trimis către CPRD1989 propunerile 

pentru atribuirea titlurilor de revoluţionar care cuprind, contrar Legii 

nr.341/2004, persoane care nu au avut titlul de revoluţionar conform Legii 

nr.42/1990. 
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul 

că, listele la care se face referire reprezintă toate persoanele care în viziunea 

SSPR trebuie să fie înaintate spre Preşedinţie în vederea acordării 

brevetului pentru medalia „Ordinul pentru Victoria Revoluţiei din 

Decembrie 1989”, şi nu titlul de revoluţionar, aşa cum eronat consideră 

domnul Marius Mioc. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat 

faptul că, vor fi întocmite verificările necesare, în sensul că din aceste liste 

se vor elimina persoanele contestate. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a solicitat 

Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 

1989 să transmită motivaţii cuprinzătoare în legătură cu persoanele 

nominalizate în această listă, propuse pentru medalii dar care nu deţin titlu 

de revoluţionar. 

De asemenea, domnului Marius Mioc i se va formula un răspuns.  

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul 

că, un e-mail către adresa personală a fost transmis de către domnul 

Boureanu Vasile, care aduce o serie de acuzaţii grave membrilor 

CPRD1989. 

Acestuia i se va formula un răspuns. 

La punctul diverse al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, în data de 03 septembrie 

2011 a avut loc un congres al Blocului Naţional al Revoluţionarilor. 

În cadrul acestui congres, a fost propus şi ales preşedinte al senatului 

de onoare al Blocului Naţional al Revoluţionarilor. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat 

faptul că, a acceptat această funcţie, şi reprezintă o onoare, însă având în 

vedere faptul că, CPRD1989 este în proces de soluţionare a contestaţiilor 
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există un conflict de interese între funcţia onorifică şi activitatea 

desfăşurată la CPRD1989. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, va fi transmisă o adresă 

Blocului Naţional al Revoluţionarilor prin care să fie anunţaţi de faptul că, 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, se autosuspendă din 

funcţia de preşedinte al senatului de onoare al Blocului Naţional al 

Revoluţionarilor şi va propune BNR-ului ca înlocuitor pe domnul Daniel 

Pavel, secretar general adjunct al BNR. 

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. 
 

P R E Ş E D I N T E 
Senator Raymond LUCA 
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