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SINTEZA 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 28.02.2006 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 28.02.2006, ora 13.30. Ordinea de zi propusă în şedinţa anterioară de Secretarul Comisiei 
Domnul Mircovici Niculae a fost următoarea: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii 
341/2004; 

2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 
3. Diverse. 
 
La lucrările şedinţei au participat 10 parlamentari din totalul de 11 membri ai Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat 

Emilian Vasile Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Dumitru Constantin, Secretarul Comisiei Deputat Mircovici Niculae, 
Senator David Gheorghe, Senator Petrescu Ilie, Deputat Racoceanu Viorel, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Tărniceru Petru, 
Deputat Ţundrea Ioan şi Senator Vasile Ion, iar absent a fost: Deputat Ujeniuc Dragoş. 

La lucrările şedinţei au mai participat – Secretarul de Stat Domnul Petrişor Morar, Domnul Turcu Gheorghe şi Domnul 
Radu Mircea. 

 
Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a propus spre dezbatere următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 

privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive 
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politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor 
care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, în 
vederea avizării de către C.P.R.D. 1989 în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 341/2004; 

2. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii 
341/2004; 

3. Discutarea dosarelor solicitate Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989: Mirea 
Gheorghe, Rusu Viorel, Tăbăcaru Niculai, Lefter Ion Cristian, Suceavă Ion, Maior Lazăr Dorin, dosarele persoanelor care au dat 
declaraţii de martor în dosarul domnului Dorin Lazăr Maior. Discuţii cu domnul Radu Mircea privitor la contestaţia formulată 
împotriva doamnei Dinu Marilena; 

4. Prezentarea de către Secretarul de Stat al S.S.P.R., domnul Petrişor Morar a activităţii desfăşurate în prezent de fundaţia 
“Fondul Libertatea”; 

5. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 
6. Diverse. 
Fără alte propuneri din partea membrilor Comisiei, Deputat Emilian Vasile Cutean a supus la vot această ordine de zi. A 

fost votată în unanimitate. 
 
1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat proiectul de Lege 

referitor la modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999. A precizat că există contradicţii şi 
suprapuneri cu prevederile altor legi speciale şi ale Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr. 341/2004. 

În urma discuţiilor, la propunerea Domnului Senator Ion Vasile, membrii Comisiei au hotărât să fie invitat Ministrul delegat 
pentru Relaţia cu Parlamentul, pentru a interpreta prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 214/1999. A fost votată în unanimitate. 

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi s-a discutat avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. pentru preschimbarea 
certificatelor de revoluţionari. 

La lista transmisă cu adresa înregistrată sub nr. 44/72/21.02.2006 care cuprinde un număr de 30 de Urmaşi de Eroi-martiri, 
s-au constatat următoarele: 

- 18 urmaşi de eroi-martiri de pe această listă au mai primit avizul C.P.R.D. 1989; 
- la 12 dintre urmaşii de eroi-martiri de pe aceeaşi listă, s-a constatat că eroii-martiri ai acestora nu au primit avizul Comisiei 

parlamentare. 
Având în vedere această situaţie, Preşedintele Comisiei Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a propus membrilor 

C.P.R.D. 1989 să se restituie lista către S.S.P.R. pentru a fi refăcută. S-a votat în unanimitate. 
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Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a mai prezentat membrilor Comisiei şi lista transmisă de către 
S.S.P.R. înregistrată sub nr. 44/84/28.02.2006 în vederea avizării dosarelor pentru următoarele persoane: Zainea Petruţa rănită şi 
reţinută şi urmaşii eroului-martir Achim Ştefan, Achim Dumitra şi Achim Daniela-Laura. În urma discuţiilor în ambele cazuri, 
membrii Comisiei au propus avizarea dosarelor în vederea preschimbării certificatelor. S-a votat în unanimitate. 

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi, Secretarul de Stat Domnul Petrişor Morar a prezentat dosarele persoanelor solicitate de 
C.P.R.D. 1989. 

Au fost discutate şi analizate dosarele următoarelor persoane care au fost propuse pentru a se vota, astfel: 
- Mirea Gheorghe, Rusu Viorel şi Tăbăcaru Niculai – în urma verificării dosarelor, membrii Comisiei au constatat că 

acestea nu îndeplinesc condiţiile Legii 341/2004 şi a Hotărârii de Guvern 1412/2004 astfel că s-au propus spre completare. S-a 
votat în unanimitate; 

- Lefter Ion Cristian – s-a propus să fie invitat la C.P.R.D. 1989 pentru a prezenta originalul documentelor aflate la dosar. 
S-a votat în unanimitate; 

- Suceavă Ion – s-a propus pentru efectuarea unei adrese la Ministerul de Interne din care să reiasă activitatea dânsului până 
în data de 22 Decembrie 1989 şi să fie invitat la Comisia Parlamentară pentru a prezenta originalul documentelor aflate la dosar. 
S-a votat în unanimitate; 

- Clejan Augustin – s-a propus acordarea avizului favorabil. S-a votat în unanimitate. 
4. La punctul 4 de pe ordinea de zi a fost audiat Domnul Turcu Gheorghe care a prezentat originalul documentelor aflate la 

dosar. În urma analizării acestor documente, membrii Comisiei Parlamentare au constatat că aceste documente sunt adevărate şi că 
dosarul conţine toate elementele conform Legii 341/2004. 

Tot în cadrul acestui punct de pe ordinea de zi a fost audiat şi Domnul Radu Mircea care o contestă pe Doamna Dinu 
Marilena. În urma discuţiilor şi analizării dosarului, la propunerea Domnului Senator Ion Vasile s-a hotărât să se întocmească o 
adresă către Parchet pentru a se comunica stadiul dosarului nr. 805P/2001 şi toate expertizele medicale referitoare la plaga prin 
împuşcare de la nivelul umărului drept. 

S-au mai analizat şi discutat dosarele celor care au dat declaraţii de martor, precum şi dosarul Domnului Dorin Lazăr Maior, 
pentru a confrunta documentele aflate în dosare. Pentru a lămuri pe deplin situaţia dosarului Domnului Dorin Lazăr Maior, 
Preşedintele Comisiei a propus să fie invitat la C.P.R.D. 1989 pentru a prezenta originalul documentelor aflate la dosar. Membrii 
Comisiei au fost de acord cu această propunere. 

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a solicitat Secretarului de Stat, Morar Petrişor să facă o informare 
în legătură cu Fundaţia “Fondul Libertatea”, acest lucru fiind solicitat şi în scris de către Comisia Parlamentară, Secretariatului de 
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, prin adresa nr. 44/88/24.02.2006. 
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Secretarul de Stat Domnul Morar Petrişor a afirmat că din păcate,  n-a ştiut despre această solicitare şi deci n-a fost pregătit 
cu documentaţia necesară în acest sens. Cu toate acestea, a făcut în continuare o prezentare generală a activităţii Fundaţiei “Fondul 
Libertatea”. 

În urma informaţiilor prezentate de Secretarul de Stat Morar Petrişor şi a discuţiilor făcute pe această temă, Domnul Senator 
Ion Vasile a propus ca S.S.P.R.-ul să trimită în scris un punct de vedere în legătură cu activitatea acestei fundaţii, pentru a afla 
exact situaţia actuală a acesteia.  Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere. 

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi, la Diverse, Deputat Emilian Vasile Cutean a informat Secretarul de Stat al S.S.P.R., 
Domnul Petrişor Morar despre apariţia unor adrese emise de Televiziunea Română către Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor prin care se transmit liste cu numele persoanelor care au făcut parte din corpul de apărare al Televiziunii în 
Revoluţia Română din Decembrie 1989. Secretarul de Stat Domnul Petrişor Morar a afirmat că S.S.P.R.-ul nu a solicitat 
Televiziunii Române emiterea acestor adrese. 

În urma discuţiilor în acest caz şi având în vedere faptul că şi Secţia Parchetelor Militare de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
a emis astfel de adrese către S.S.P.R., Preşedintele Comisiei a propus să se solicite Parchetului General să comunice ce acte au stat 
la baza eliberării acestor adeverinţe. Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere.  

Având în vedere că membrii Comisiei n-au mai avut alte intervenţii asupra lucrărilor acestei şedinţe, Preşedintele Comisiei a 
mulţumit pentru prezenţă şi a solicitat Secretarului Comisiei Domnul Mircovici Niculae să propună data şi ora şedinţei următoare, 
precum şi ordinea de zi a acesteia. 

Secretarul Comisiei Deputat Mircovici Niculae a propus pentru şedinţa viitoare data de 7 martie 2006, ora 13.00 şi 
următoarea ordine de zi: 

1. Discutarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 cu 
Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, Domnul Bogdan Olteanu; 

2. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii 
341/2004; 

3. Audierea Domnilor Lefter Ion Cristian şi Dorin Lazăr Maior; 
4. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 
5. Diverse. 

 
P R E Ş E D I N T E 

 

Deputat Emilian Vasile CUTEAN 
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ANEXA ADRESEI NR. 44/84/28.02.2006 

CU PERSOANELE AVIZATE 
 
 
 
URMAŞI DE EROI-MARTIRI 

LOCUL NAŞTERII    EROU - MARTIRNR. 
CRT. 

Nr. 
Dosar NUMELE      PRENUMELE Data Nasterii TATĂL MAMA LOCALITATEA CALITATEA NUMELE PRENUMELE

1 U 1457 ACHIM DUMITRA 19 decembrie 1953 VASILE GEORGETA PÎRLITA SOŢIE ACHIM ŞTEFAN 
2 U 1458 ACHIM DANIELA-LAURA 25 martie 1977 ŞTEFAN DUMITRA BUCUREŞTI FIICĂ ACHIM ŞTEFAN 

 
 
LUPTĂTORI 

LOCUL NAŞTERII NR. 
CRT. 

Nr. 
Dosar NUMELE       PRENUMELE Data Nasterii TATĂL MAMA LOCALITATEA JUDEŢUL CALITATEA Aviz Asociatie

1      1819 ZAINEA PETRUŢA 22 februarie 1956 ION IOANA DRAGOMIREŞTI-VALE ILFOV RĂNIT ŞI REŢINUT A.V.R.D BUCUREŞTI 
 


	P R E Ş E D I N T E

