PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 24.04.2012

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 24 aprilie 2012, ora 1630.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Discutarea raportului subcomisiei de lucru din data de 24.04.2012.
2. Discutarea proiectelor de lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 în
vederea

avizării,înregistrate

sub

nr.42/480/17.04.2012,respectiv,

42/481/17.04.2012.
3. Discutarea adresei SSPR nr.42/456/11.04.2012.
4. Discutarea adresei SSPR nr.42/455/11.04.2012.
5. Discutarea adresei SSPR nr.42/482/23.04.2012.
6. Discutarea adresei SSPR nr.42/487/24.04.2012.
7. Diverse.
La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul membrilor
Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, Vicepreşedinte deputat
Gheorghe Hogea, Secretar senator Coca Laurenţiu Florian, deputat
Budurescu Daniel Stamate, deputat Firczak Gheorghe, senator Greblă Toni,
deputat Mircovici Niculae. Absenţi au fost: deputat Dugulescu Marius Cristinel,
senator Jurcan Dorel, deputat Socaciu Victor, senator Staicu Dumitru Florian.
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La lucrările şedinţei a participat domnul Adrian Viorel Nicolaescu Secretar General al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor
din Decembrie 1989.
La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca, a prezentat raportului subcomisiei de lucru din data de
24.04.2012.
A. Pentru un număr de 5 dosare analizate în baza contestaţiilor depuse
astfel: 1.Pascu Cotizo - Dosar nr.20047, 2.Stan Constantin - Dosar
nr.15167, 3.Oprea Ion - Dosar nr.11686, 4.Cioacă Cezar - Dosar nr.17507,
5.Paşa Theo Marius - Dosar nr.17872, membri 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.
B. Pentru un număr de 5 dosare se propune respingerea contestaţiei:
1. Croitoru Elena - Dosar nr.20474 - deţine certificat de Participant.
2. Ţăpligă Puşa Tania - Dosar nr.20445 - deţine numai certificat de
Participant potrivit Legii nr.42/1990.
3. Cristea Florina Constanţa - Dosar nr.16804 - deţine numai certificat
de Participant potrivit Legii nr.42/1990.
4. Conţeanu Vasilica - Dosar nr.9828 - deţine numai certificat de
Participant potrivit Legii nr.42/1990.
5. Samoilă Ana - Dosar nr.7940 - deţine numai certificat de Participant
potrivit Legii nr.42/1990. S-a votat cu unanimitate de voturi.
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La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca, a prezentat proiectul de Lege pentru modificarea Legii
nr.341/2004 înregistrat sub nr.PLx70/10 aprilie 2012.
În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au hotărât
acordarea avizului negativ propunerii legislative nr.PLx.70/2012, privind
modificarea şi completarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jerftit viaţa sau au
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1989.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat
proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii
nr.341/2004 înregistrat sub nr.PLx74/10 aprilie 2012.
În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au hotărât
acordarea avizului favorabil propunerii legislative nr.PLx.74/2012, privind
modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române
din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jerftit viaţa sau
au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1989.
La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR înregistrată sub nr.42/456/
11.04.2012, potrivit căreia au fost transmise spre analiza, în vederea retragerii
avizului pentru preschimbarea certificatelor şi acordarea avizului pentru
înaintarea propunerii Preşedintelui României de retragere a titlurilor atribuite,
sentinţele civile definitive şi irevocabile prin care au fost constataţi colaboratori
ai fostei securităţi următoarele persoane:
1. Militaru Dan Mircea - dosar de preschimbare nr.8517/2004, având
calitatea de Luptător Rănit, deţinător al certificatului preschimbat LRT - M
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nr.00185, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.2633/
18.06.2009 rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O. al României
partea a III a nr.180/08.06.2011;
2. Faida Ioan - dosar de preschimbare nr.2502/2004, având calitatea de
Luptător Remarcat, deţinător al certificatului preschimbat LRM - F nr.00047,
constatata colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.2235/ 11.05.2010
rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O. al României partea a III a
nr.246/03.08.2011;
3. Ungureanu Mitica - dosar de preschimbare nr.2845/2004, având
calitatea de Luptător Remarcat, deţinător al certificatului preschimbat LRM - U
nr.00011, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.3230/
02.09.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O. al României
partea a III a nr.246/03.08.2011;
4. Stoiadin Vasile - dosar de preschimbare nr.20199/2005, având
calitatea de Luptător Rănit, deţinător al certificatului preschimbat LRT - S
nr.00115, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.2074/
30.04.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O.al României
partea a III a nr.246/03.08.2011;
5. Spătaru (fost Grigore) Maricel - dosar de preschimbare nr.20082/
2005, având calitatea de Luptător Rănit, deţinător al certificatului preschimbat
LRT - S nr.00129, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă
nr.3528/07.09.2010 rămasă definită şi irevocabilă, publicată în M.O.al
României partea a III a nr.355/31.10.2011.
6. Stoian Tiberiu Dorel - dosar de preschimbare nr.12608/2004, având
calitatea de Luptător Remarcat, deţinător al certificatului preschimbat LRM - S
nr.00067, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.4384/
09.11.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O. al României
partea a III a nr.355/31.10.2011.
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7. Costef Florian - dosar de preschimbare nr.3140/2004, având calitatea
de Luptător Remarcat, deţinător al certificatului preschimbat LRM - C
nr.00067, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.4462/
17.12.2009, rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O. al României
partea a III a nr.355/31.10.2011.
8. Ambrozi Marian - dosar de preschimbare nr.20453/2006, având
calitatea de Luptător Remarcat, deţinător al certificatului preschimbat LRM - A
nr.00114, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.1557/
08.04.2009 rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O. al României
partea a III a nr.355/31.10.2011.
9. Dobrovolschi Eugen Elmer - dosar de preschimbare nr.846/2004,
având calitatea de Luptător Rănit şi Reţinut, deţinător al certificatului
preschimbat LRR - D nr.00001, constatat colaborator al securităţii prin
sentinţa civilă nr.1612/14.04.2009 rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în
M.O. al României partea a III a nr.355/31.10.2011.
10.Salagean Vasile - dosar de preschimbare nr.11145/2004, având
calitatea de Luptător Remarcat, deţinător al certificatului preschimbat LRM - S
nr.00739, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă nr.1641/
13.04.2010 rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în M.O. al României
partea a III a nr.320/03.10.2011.
11. Borcanescu Nicolae Eugen - dosar de preschimbare nr.13488/
2004, având calitatea de Luptător Remarcat, deţinător al certificatului
preschimbat LRM - B nr.00095, constatat colaborator al securităţii prin
sentinţa civilă nr.1042/11.03.2009 rămasă definitivă şi irevocabilă, publicată în
M.O. al României partea a III a nr.320/03.10.2011.
În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au hotărât
retragerea avizului pentru preschimbarea certificatelor şi acordarea avizului
pentru înaintarea propunerii Preşedintelui României de retragere a titlurilor
atribuite. S-a votat cu majoritate de voturi.
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La punctul 4 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR înregistrată sub nr.42/455/
11.04.2012, potrivit căreia se precizează faptul că, urmare a constatării unor
elemente de noutate, au fost transmise propunerile Comisiei constituite în
baza art.49, de retragere a avizelor acordate pentru următoarele cazuri:
1. avizul acordat în vederea preschimbării certificatului de erou-martir al
lui Stan Silviu prin adresa nr.42/100/05.04.2012.
2. avizul acordat în vederea preschimbării certificatului de urmaş eroumartir pentru Stan Elena prin adresa nr.42/100/05.04.2012.
3. avizul acordat în vederea preschimbării certificatului de rănit al lui
Vasile Ionel prin adresa nr.42/101/05.04.2012.
4. avizul acordat în vederea preschimbării certificatului de rănit al lui Pop
Alexandru prin adresa nr.42/163/22.06.2011.
5. avizul acordat în vederea preschimbării certificatului de urmaş eroumartir pentru Damian Mara Simona în şedinţa din data de 20.06.2011.
6. avizul acordat în vederea preschimbării certificatului de urmaş eroumartir pentru Miloi Ana în şedinţa din data de 20.06.2011.
7. avizul acordat în vederea preschimbării certificatului de urmaş eroumartir pentru Mihăilescu Constanţa în şedinţa din data de 08.03.2011.
În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au hotărât
amânarea acestui punct al ordinii de zi pentru clarificări, urmând să fie
discutat în cadrul viitoarei şedinţe de plen a CPRD1989.
La punctul 5 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/482/23.04.2012, potrivit
căreia având în vedere prevederile art.15 din Legea nr.341/2004 a
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şiau jerftit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1989, potrivit cărora Fundaţia
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Fondul Libertatea, constituită prin Decretul - lege nr.124/1990, cu modificările
ulterioare, îşi continuă activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, sub controlul comisiei
parlamentare constituite potrivit art.11 şi

în conformitate cu normele

metodologice de aplicare a prezentei legi, a fost transmis Raportul
constatărilor de facto pentru verificarea cheltuielilor fundaţiei „Fondul
Libertatea” pentru perioada 20.07.2004 - 31.07.2009 întocmit de un auditor
financiar extern, cu menţiunea că activitatea acesteia a fost suspendată prin
Ordinul Secretarului de Stat nr.97/31.07.2008.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul
că, va fi transmisă o adresă împreună cu raportul de audit comunicat de
SSPR către Corpul de Control al Guvernului cu recomandarea iniţierii unei
ordonaţe pentru desfiinţarea acestui fond având în vedere că nu mai este
funcţional.
La punctul 6 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator
Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/487/24.04.2012, potrivit
căreia SSPR a venit cu rugămintea de a dispune comunicarea în copie
certificată a documentaţiei ce a stat la baza hotărârilor privind contestaţiile
avizate pe baza cărora urmează să procedeze la tipărirea de certificate
preschimbate pentru beneficiarii Legii nr.341/2004.
Aceste documente fiind solicitate în conformitate cu prevederile art.20
alin.(5) din HG nr.1412/2004 pentru aplicarea Normelor metodologice ale Legii
nr.341/2004 şi vor fi anexate la dosarele titularilor existente în arhiva SSPR în
vederea unei evidenţe corecte a documentelor eliberate conform Legii
nr.341/2004.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat
faptul că, solicitarea SSPR va fi soluţionată urmând a fi realizată o evidenţă a
avizelor acordate şi faza în care acestea au obţinut avizul favorabil în vederea
preschimbării certificatului.
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La punctul diverse al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul
senator Raymond Luca, l-a rugat pe domnului Adrian Viorel Nicolaescu Secretar General al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor
din Decembrie 1989 să verifice situaţia domnului Marinoiu Valentin care a
transmis la CPRD1989 o sesizare reclamând că, în pofida faptului că, a
obţinut avizul favorabil în data de 18.10.2011, nu a intrat în posesia
certificatului doveditor a calităţii solicitate.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul
că, a fost transmisă la CPRD1989 o adresă a domnului Coderie George, care
a solicitat să fie aplicată sentinţa nr.4262/02.11.2010 a Curţii de Apel,
definitivă şi irevocabilă, care specifică că, respinge recursul SSPR ca
nefondat şi obligă la analizarea dosarului reclamantului prin verificarea
documentelor în vederea eliberării certificatului.
Domnului Coderie George va fi formulat un răspuns solicitărilor, şi îi va fi
comunicat şi faptul că, solicitarea acestuia a fost transmisă Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul
că, a fost transmisă la CPRD1989 o adresă a doamnei Mihăilescu Constanţa,
urmaş de erou-martir, care menţionează că, a intrat în posesia noului tip de
certificat dar nu i-a fost eliberată adeverinţa.
Domnul Adrian Viorel Nicolaescu - Secretar General al SSPR, a precizat
faptul că, dosarul doamnei mai sus menţionate nu se află în arhiva SSPR.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat
faptul că, va fi transmis un răspuns petiţiei acesteia, iar pentru deblocarea
situaţiei să transmită dosarul original la sediul CPRD1989 şi să păstreze o
copie legalizată a dosarului.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul
că, va fi transmisă o adresă la Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru clarificarea situaţiei domnului
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Păun Gabriel Virgil, precizând faptul că, certificatul de remarcat al acestuia
este fals şi SSPR să ia măsurile legale care se impun.
De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, la rugat pe domnul Adrian Viorel Nicolaescu - Secretar General al SSPR, să
transmită la CPRD1989 dosarele de revoluţionari ai membrilor comisiei.
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

9

