PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 18.09.2017

Comisia a lucrat în plen în ziua de 18.09.2017 ora 1300.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Audierea domnului Cutean Vasile Emilian, contestatar al deciziei
Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 19451989, de neacordare a titlului de Luptător cu rol determinant;
2. Aprobarea adresei înaintate Primului-ministru Mihai TUDOSE.
3. Diverse

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11
membri ai Comisiei astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George,
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru,
senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian şi deputat
Rădulescu Cătălin Marian. Au lipsit senator Caracotă Iancu, senator Ilea
Vasile, deputat Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai şi senator
Smarandache Miron Alexandru.
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La punctul 1 al ordinii de zi audierea domnului Cutean Vasile
Emilian, contestatar al deciziei Secretariatul de stat pentru recunoaşterea
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în
perioada 1945-1989, de neacordare a titlului de Luptător cu rol determinant,
domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a arătat faptul că domnul
Cutean Emilian a contestat Hotărârea Secretariatului de stat de neacordare a
titlului de Luptător cu rol determinant, contestatarul arătând faptul că în mod
greşit Secretariatul de stat a reţinut faptul că acestuia nu i se poate acorda
titlul deoarece are o condamnare penală prevăzută de art. 3 alin. (6) din Legea
nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin OUG nr. 95/2014.
Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a arătat faptul că în
conformitate cu decizia Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada
1945-1989 nr. 18/109 din 06.01.2016 soluţia la solicitarea domnului Cutean
este de Respins conform art. 3 alin (6) din Legea nr. 341/2004 modificat de
pct. 5 din OUG 95/2014
Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a dat citire art. 3
alin. (6) din Legea nr. 341/2004 aşa cum a fost ea modificată de OUG
95/2014 „De prevederile prezentei Legi nu beneficiază persoanele care au
săvârşit infracţiuni de drept comun în timpul Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 sau în legătură cu drepturile acordate de Legile recunoştinţei,
precum şi în legătură cu acordarea sau preschimbarea certificatelor de
revoluţionar, în baza prezentei legi şi a Legii nr. 42/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.”
Domnul Cutean Vasile Emilian a fost invitat în faţa membrilor CPRD
1989 pentru a-şi susţine contestaţia.
Acesta a arătat atât faptul că soluţia de condamnare penală a acestuia a
fost casată, prezentând în acest sens în original certificatul de cazier judiciar
nr. 13790768 din 12.09.2017 care are menţiunea “Solicitantul nu este înscris
în cazierul judiciar”. De asemenea acesta a menţionat că fapta pentru care este
condamnat prin sentinţa casată la momentul actual nu are legătură cu faptele
prevăzute de art. 3 alin. (6) din Legea nr. 341/2004. Acesta a solicitat comisiei
să constate faptul că deşi sentinţele prin care acesta a fost condamnat au fost
desfinţate, contestaţia dânsului se bazează pe faptul că fapta pentru care a fost
condamnat nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr.
341/2004, articol care în opinia sa nu îşi justifică existenţa deoarece
certificatul este acordat pentru faptele din timpul revoluţiei şi nu ar trebui să
aibă legătură cu fapte ulterioare.
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a arătat că în
opinia dânsului, în mod similar cu posibilitatea pierderii cetăţeniei ulterior
dobândirii acesteia, pentru săvârșirea anumitor fapte şi titlul de revoluţionar
poate fi pierdut ca urmare a săvârşirii anumitor fapte. Acesta a arătat că dacă
faptele domnului Cutean se încadrează sau nu în prevederile art. 3 alin. (6) din
Legea nr. 341/2004 poate fi stabilit de comisie ulterior, opinia personală a
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acestuia de neîncadrare urmând a fi exprimată la momentul punerii în
discuţie.
Domnul senator Diaconu Adrian Nicolae arată faptul că din punct de
vedere al situației existente la momentul actual singurul document relevant în
momentul de față este certificatul de cazier judiciar prezentat de domnul
Cutean Vasile Emilian, motivele și faptele reținute într-o sentință casată fiind
în momentul acesta irelevante pentru hotărârea pe care trebuie să o ia comisia
față de decizia Secretariatului de stat de respingere a cererii de acordare a
titlului. Acesta a propus constatarea de către CPRD 1989 a faptului că, în
lumina certificatului de cazier judiciar prezentat, decizia Secretariatului de
stat nu stă în picioare.
Domnul secrear deputat Lupescu Dumitru solicită domnului Cutean
să depună la secretariatul comisiei documentele care atestă susținerile acestuia
cu privire la lipsa cazierului printr-o adresă de înaintare urmând ca membrii
comisiei să decidă asupra contestației în baza acestuia și a celorlalte
documente aflate la dosar.
Domnul deputat Rădulescu Cătălin Marian și-a prezentat opinia în
sensul în care contestația se justifică atât în privința lipsei unei condamări
penale la momentul actual cât și a neîncadrării presupuselor fapte penale ale
domnului Cutean reținute în sentințele casate în dispozițiile art. 3 alin. (6) din
Legea nr. 341/2004.
În urma dezbaterilor membrii comisiei au decis cu unanimitate de
voturi admiterea contestației domnului Cutean Vasile Emilian având în
vedere certificatul de cazier judiciar al acestuia nr. 13790768 din 12.09.2017
care are mențiunea ”Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar”

La punctul 2 al ordinii de zi aprobarea adresei ce va fi înaintată
Primului-ministru Mihai TUDOSE, conform celor stabilite în şedinţa
anterioară, Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a prezentat
membrilor comisiei propunerea de adresă prin care CPRD 1989 roagă pe
domnul Prim-ministru să aibă în vedere dispunerea măsurilor necesare
remedierii carenţelor de funcţionare întâlnite la nivelul Secretariatului de stat
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist
instaurat în România în perioada 1945-1989.
Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus la vot
conținutul adresei, care va fi semnată de biroul CPRD 1989.
Conținutul adresei a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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La punctul 3 – Diverse, domnul Rădulescu Cătălin Marian a solicitat
biroului comisiei să aibă în vedere revenirea cu o adresă către Biroul
Permanent al Camerei Deputaților prin care să se repartizeze comisiei un
jurist sau găsirea soluțiilor de angajare a unui avocat, respectiv solicitarea
emiterii unui punct de vedere al Comisiei juridice cu privire la natura actelor
și deciziilor CPRD 1989 având în vedere apartenența acesteia la puterea
legislativă nu la cea executivă.
Constatând epuizae punctele de pe ordinea de zi Domnul Preşedinte
Deputat Sefer Cristian George a declarat închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE
Deputat Sefer Cristian-George
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