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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

C O M U N I C A T 
 Urmare a manifestaţilor ce au avut loc în faţa sediului P.S.D., unde 
câteva sute de persoane revendicau anumite drepturi conferite de Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, afirmând faptul că, în 
baza mandatului dat de Parlament, „Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, nu îşi face datoria faţă de 
revoluţionari, nu acordă avize în vederea preschimbării certificatelor şi 
blochează eliberarea noilor certificate”. 
 Faţă de aceste acuzaţii, în calitate de Preşedinte al Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, doresc să fac unele 
precizări referitoare la competenţa şi atribuţiile acestei comisii: 
  - în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004, art.11, 
comisia parlamentară avizează propunerile Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea 
certificatului de revoluţionar, soluţionează contestaţiile şi avizează 
propunerile legislative cu referire la evenimentele din decembrie 1989. 
  - stadiul avizărilor acordate de Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 propunerilor S.S.P.R. pentru 
preschimbarea certificatelor poate fi urmărit pe site-ul Camerei Deputaţilor, 
unde se poate observa că, până în prezent, toate listele transmise de către 
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 pentru avizare au fost soluţionate în plenul şedinţelor în termenul 
prevăzut de art.15, pct (2) din HG nr. 1412/2004, astfel că nici o listă nu este 
amânată sau ramasă nesoluţionată, iar pentru persoanele care sunt contestate 
sau există suspiciuni privind calitatea acestora de revoluţionar, 
C.P.R.D.1989 verifică dosarele acestora pentru acordarea avizului, acestea 
fiind în număr de 29. De precizat faptul că, până în prezent, Comisia 
parlamentară a avizat un număr de 5066 de persoane în vederea 
preschimbării certificatelor de revoluţionar. 
  - toate certificatele transmise de S.S.P.R. pentru a fi semnate şi 
ştampilate, au fost verificate de către biroul tehnic şi eliberate imediat. De 
precizat, de asemenea, faptul că, până în prezent, Comisia parlamentară a 
semnat şi ştampilat un număr de 2982 de Certificate, acestea urmând a fi 
eliberate posesorilor de către Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor. 
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