
 
 
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
        Nr. 44/86/25.04.2006 
 
 
             

SINTEZA 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 19.04.2006 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 19.04.2006. Ordinea de zi propusă 

de Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean în şedinţa din 
11.04.2006, a fost următoarea: 

1. Avizarea persoanelor propuse de către Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea 
preschimbării certificatului de revoluţionar, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr. 341/2004; 

2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

3. 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. 

 
La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11 

membri ai Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 
Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Dumitru Constantin, Senator 
Vasile Ion, Deputat Racoceanu Viorel, Deputat Tărniceru Petru, Deputat 
Ţundrea Ioan, iar absenţi au fost: Deputat Ujeniuc Dragoş, Senator David 
Gheorghe (a fost prezent la una dintre Comisiile parlamentare ale Senatului), 
Secretarul Comisiei Deputat Mircovici Niculae (a fost prezent la o întâlnire cu 
oficialităţile bulgare), Senator Doru Ioan Tărăcilă (a fost prezent în Plenul 
Senatului) şi Senator Petrescu Ilie. 

 
1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, Biroul Tehnic al Comisiei a 

comunicat că pentru săptămâna 17-21.04.2006 nu au fost aduse liste cu 
persoane propuse spre avizare de către S.S.P.R, în vederea preschimbării 
certificatului de revoluţionar. 
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2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, Biroul Tehnic al C.P.R.D. 1989 a 
comunicat faptul că s-a răspuns la toate petiţiile adresate Comisiei, în termen 
legal. 

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi, la Diverse, Deputat Emilian Vasile 
Cutean, a informat membrii Comisiei despre întâlnirea avută cu reprezentanţii 
Organizaţiilor de Revoluţionari, legal înfiinţate până la data de 31 decembrie 
1990, fiind prezenţi şi reprezentanţii mass media. Întâlnirea a avut loc 
sâmbătă, 15 aprilie 2006, în urma manifestărilor de stradă din faţa Guvernului 
şi sediului Partidului Social Democrat. 

La întrunire, Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a 
informat despre activitatea C.P.R.D. 1989, în legătură cu listele transmise de 
S.S.P.R. care au fost avizate, despre certificatele semnate, Comisia fiind la zi 
cu tot ceea ce intră în competenţa sa în legătură cu preschimbarea 
certificatelor de revoluţionari. 

Cele 21 de Asociaţii de Revoluţionari participante au întocmit un  
Comunicat de Presă în care şi-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

1. În legătură cu demolarea sau schimbarea locului amplasării 
monumentului închinat memoriei eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, 
Asociaţiile participante şi-au exprimat, în unanimitate, dezacordul faţă de 
aceste acţiuni şi au solicitat autorităţilor consultarea lor în această problemă. 

2. Participanţii la această întâlnire se dezic de manifestările de stradă ce 
au avut loc în faţa sediului Partidului Social Democrat, în data de 12 aprilie 
2006 şi condamnă persoanele care afirmă de câte ori au posibilitatea, că 
reprezintă revoluţionarii din România. 

Totodată, cei prezenţi se delimitează şi condamnă persoanele care, în 
perioada cât Ion Iliescu era Preşedinte al României, nu-şi mai găseau cuvinte 
pentru linguşirea acestuia, în scopul vădit de a obţine diverse foloase proprii, 
politice şi materiale, de genul funcţii de deputaţi, senatori, miniştri, secretari 
de stat etc., înjurându-l şi denigrându-l, concluzionând faptul că aceste 
manifestări denotă o totală lipsă de moralitate. 

Din luările de cuvânt, s-a tras concluzia că manifestanţii au fost 
manipulaţi de către autointitulaţii „lideri ai Mişcării Revoluţionare din 
România”, fapt ce nu poate decât să-i descalifice şi să jignească memoria şi 
idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989. 

Domnul Senator Ion Vasile a precizat că s-a mediatizat în toată presa 
despre mitingul din faţa sediului Partidului Social Democrat, dar despre 
întâlnirea din 15 aprilie 2006 nu s-a scris nici un rând. Şi-a exprimat părerea 
că mitingul a avut loc în urma unor manipulări, neînţelegând cum de a fost 
posibilă autorizarea lui în faţa unui sediu de partid. 

Pentru a lămuri pe deplin situaţia acestei autorizări, domnul Senator Ion 
Vasile a propus să se trimită o adresă din partea Comisiei parlamentare, 
Primăriei Municipiului Bucureşti, să se comunice motivele care au fost 
declarate de organizatorii mitingului pentru a obţine autorizaţia şi care a fost 
perioada pentru care aceasta a fost acordată. 

Preşedintele Comisiei a supus la vot propunerea domnului Senator Ion 
Vasile. S-a votat în unanimitate. 
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S-a mai discutat şi despre un aspect ridicat de către participanţii la 
întrunirea din 15 aprilie 2006 şi anume despre Liga Luptătorilor din 
Decembrie 1989 pentru Victoria Revoluţiei Române şi Integrare 
Euroatlantică din România, reprezentată de doamna Rotaru Maria Magdalena 
– preşedinte şi domnul Perju Daniel – vicepreşedinte. Consiliul Director al 
acestei Ligi a emis o hotărâre pentru membrii Asociaţiei, în care se 
menţionează că toate persoanele reprezentate de ligă, vor participa la 
acoperirea cheltuielilor suplimentare ocazionate de programe şi reprezentare, 
cu suma de 1.000.000 lei vechi, 100 lei RON, urmând a fi depusă în contul 
organizaţiei.  

Conform Art. 11, alin. 1 lit. c partea a II-a, din Hotărârea de Guvern nr. 
1412/2004, se precizează următoarele: “Organizaţiile au obligaţia de a acorda 
avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea unor obligaţii 
materiale sau de altă natură”.  

Domnul Senator Ion Vasile a solicitat să se facă o informare despre 
această ligă, deoarece nu poate acorda avize dacă a fost înfiinţată după anul 
2000, iar faptul că solicită şi obligaţii materiale, prezintă deja două ilegalităţi. 

Preşedintele Comisiei a solicitat Biroului Tehnic să se facă o informare 
despre această ligă, despre câţi membrii are, când a fost înfiinţată şi să fie 
prezentată în următoarea şedinţă a Comisiei. 

Domnul Deputat Ioan Ţundrea a solicitat ca, la şedinţa următoare, să se 
introducă pe ordinea de zi şi prezentarea dosarelor membrilor C.P.R.D. 1989, 
de către Secretarul de Stat al S.S.P.R. 

Având în vedere epuizarea ordinii de zi, Preşedintele Comisiei Deputat 
Emilian Vasile Cutean a mulţumit pentru participare şi a propus ordinea de zi 
pentru şedinţa de săptămâna următoare: 

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

2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

3. Diverse. 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
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