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 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi 13.06.2006, ora 14,00. Ordinea 
de zi propusă de Secretarul Comisiei deputat Mircovici Nicolae la şedinţa trecută 
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. Discutarea dosarelor următoarelor persoane: COSTEA 
MARGARETA, TRANDAFIR NICULAE, SAVU SORIN, FILIP 
NICHILICI IOAN şi dosarele membrilor C.P.R.D. 1989; 

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

4. Diverse. 
 
La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 11 membri 

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

Deoarece, la ora începerii şedinţei, au fost prezenţi doar 5 membrii 
C.P.R.D. 1989 şi nu s-a putut întruni cvorumul necesar în vederea avizării 
punctelor 1 şi 2 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a propus să se discute 
punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi la care acesta nu este necesar. 

Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere. 
 
 La lucrările şedinţei a mai participat şi secretarul de stat al S.S.P.R. dl. 
Morar Petrişor. 
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 1. La punctul 3 de pe ordinea de zi Preşedintele Comisiei a prezentat o 
contestaţie din partea unor Asociaţii de Revoluţionari din Cluj care contestă 
Asociaţia de Caritate denumită „Societatea de Caritate Română”, înfiinţată în 
1990, în a cărui Statut nu se prevede nimic în legătură cu Revoluţia din 
Decembrie 1989. După apariţia Legii nr. 42/1990, aceasta şi-a schimbat 
denumirea din Societate de Caritate în „Asociaţie de Caritate Revoluţionară”, 
obţinând o hotărâre judecătorească în anul 1996. În prezent, această Asociaţie 
acordă avize dosarelor de revoluţionari, în vederea preschimbării certificatelor, 
fiind regăsită şi în H.G. nr. 566/1996. 
 Secretarul de Stat dl. Petrişor Morar a solicitat ca acest material să fie 
înaintat către S.S.P.R., în vederea verificării dosarului acestei Asociaţii. 
 Membrii C.P.R.D. 1989 au fost de acord ca materialul să fie înaintat 
S.S.P.R.-ului în vederea verificării, urmând ca rezultatul să fie comunicat şi să se 
poată lua o decizie în acest caz. 

 
2. La punctul 4 de pe ordinea de zi, la Diverse Preşedintele Comisiei a 

anunţat membrii C.P.R.D. 1989 că a fost în audienţă d-na Lucaciu Valentina 
Lia, din Timişoara, care susţine că dosarul personal este blocat la nivelul 
S.S.P.R.  

Secretarul de Stat dl. Petrişor Morar a explicat faptul că nu a fost 
identificat modul în care d-na Lucaciu Valentina a obţinut certificatul de 
revoluţionar. Singurul document în care poate fi identificată este „Erata 
cuprinzând corectarea erorilor, operată conform evidenţei Secretariatului de Stat 
pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, din anexele nr. 1 şi 2 la 
decretele nr. 110/1991, 226/1992, 400/1995, 212/1996, 37/2000 şi 571/2000 
privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 
1989 şi a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, publicată în M.O. 277bis/24.04.2002”, cu calitatea de Luptător pentru 
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Remarcat prin Fapte 
Deosebite. În anul 2002, S.S.P.R. a emis (în baza Eratei menţionate mai sus) un 
duplicat pe numele d-nei Lucaciu Valentina.  
 Preşedintele Comisiei a precizat faptul că eratele au avut ca scop 
îndreptarea unor erori materiale privind numele sau datele de identificare ale 
persoanelor care au dobândit una dintre calităţile prevăzute de legea menţionată 
mai sus. Deci, normal ar fi ca beneficiarul unei astfel de erate să poată dovedi că 
a obţinut calitatea care a fost corectată. Curios este faptul că în Monitorul Oficial 
la care a făcut referire Secretarul de Stat, cele mai multe „erori identificate şi 
corectate” s-a demonstrat a fi grupate doar la câteva asociaţii - de exemplu: 
„Asociaţia 23 Decembrie 1989 - Metrou Bucureşti” – 800 greşeli (persoane), 
„L.N.L.V.R.D. ’89 - C.E.M.” – 700 greşeli (persoane), „A.V.R.D. ’89 
Bucureşti” – 430 greşeli (persoane) şi altele. 
 Secretarul de Stat dl. Petrişor Morar a menţionat că printre persoanele 
publicate în Erata respectivă se află şi persoane care merită cu adevărat 
reconfirmarea calităţii de Luptător cu Merite Deosebite. A precizat de asemenea, 
că d-na Lucaciu a fost în audienţă şi la S.S.P.R. şi i-a comunicat situaţia în care 
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se află, rugând-o să aibă răbdare până când activitatea de preschimbare a 
certificatelor se va finaliza, iar atunci va analiza şi soluţiona fiecare caz în parte, 
funcţie de problema cu care se confruntă. 
 Membrii Comisiei au fost de acord cu poziţia adoptată de Secretarul de 
Stat. 
 
 Preşedintele Comisiei dl. deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat 
membrilor C.P.R.D. 1989 două materiale din care reieşea faptul că aşa-numita 
„Comisie Balint” a înaintat, în luna martie 1997, cu aproape două luni înainte de 
a-şi încheia activitatea, Preşedinţiei României, un număr de peste 7000 de 
persoane, pentru a li se acorda titlurile prevăzute de Legea nr. 42/1990, 
republicată, punându-şi o întrebare retorică „cum a fost posibil ca, în anul 1999 
să apară un Monitor Oficial cu propunerile aceleiaşi comisii „Comisiei pentru 
cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989”, cu un număr de 
17.126, concretizat peste câteva luni în anul 2000, prin Monitorul Oficial nr. 
100bis cu un număr de 17.124 de persoane, iar în anul 2002, în calitate de 
Subsecretar de Stat dl. George Costin solicită Secretarului de Stat de la acea 
vreme, confecţionarea unui număr 26.870 de Brevete, dintre care 1.100 pentru 
Eroi-Martiri, restul de 25.770 aparţinând celorlalte categorii prevăzute de Legea 
nr. 42/1990”. După prezentarea acestor date, Preşedintele Comisiei dl. deputat 
Emilian Vasile Cutean a arătat din nou care au fost premizele adoptării Legii   
nr. 341/2004 şi ce responsabilitate are atât S.S.P.R. cât şi C.P.R.D. 1989 pentru a 
răspunde acestei întrebări. 
 Membrii Comisiei şi-au reafirmat dorinţa ca în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 341/2004 şi a regulamentelor în vigoare, să poată clarifica 
toate aspectele şi suspiciunile care planează asupra modului de dobândire a 
Certificatelor de revoluţionar.  
 
 S-a discutat situaţia „Ligii Naţionale a Luptătorilor pentru Victoria 
Revoluţiei din Decembrie şi a Cinstirii Eroilor-Martiri”. 
 Preşedintele Comisiei a prezentat adresa înaintată către C.S.M. prin care 
se solicită punctul de vedere cu privire la data reală a dobândirii personalităţii 
juridice a L.N.L.V.R.D.-C.E.M. a cărui preşedinte este dl. Schmutzer Rudolf, şi 
dacă se încadrează în dispoziţiile art. 5, pct. 4, din Legea nr. 341/2004, privind 
acordarea avizului în vederea preschimbării certificatelor de revoluţionar. 
 Având în vedere această situaţie, Preşedintele Comisiei a propus ca 
persoanele care au avizul din partea L.N.L.V.R.D.-C.E.M., şi care sunt propuse 
de S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, să fie avizate 
favorabil de C.P.R.D. 1989, numai după clarificarea acestei situaţii sau dacă  
acestea prezintă un aviz din partea unei Asociaţii de Revoluţionari, legal 
înfiinţată până în data de 31 decembrie 1992, conform Legii nr. 341/2004, care 
nu are astfel de probleme. 
 Membrii C.P.R.D. 1989 au fost de acord cu această propunere.  
 Domnul senator Ion Vasile a propus ca S.S.P.R.-ul să-l informeze pe  
preşedintele L.N.L.V.R.D.-C.E.M. dl. Schmutzer Rudolf, despre această 
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hotărâre, pentru ca acesta să comunice membrilor Ligii posibilitatea depunerii 
unor avize din partea unei alte Asociaţii aşa cum s-a menţionat mai sus, pentru 
ca revoluţionarii să-şi intre cât mai repede în drepturi şi să nu aibe de suferit din 
cauza situaţiei create.  
 Preşedintele Comisiei a solicitat membrilor Comisiei acordul ca această 
discuţie şi informare s-o facă personal, deoarece dl. Schmutzer Rudolf a fost în 
audienţă la domnia sa, comunicându-i faptul că are posibilitatea, până la 
clarificarea situaţiei L.N.L.V.R.D.-C.E.M., să asigure membrilor săi avize din 
partea unei alte asociaţii care nu are astfel de probleme. 
 Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere şi l-au însărcinat 
pe Preşedintele Comisiei să facă acest demers. 
 
 Întrucât la ora 16.00, după epuizarea celor două puncte de pe ordinea de 
zi, s-a constat faptul că, cvorumul necesar discutării primelor două puncte de pe 
ordinea de zi nu a fost stabilit, Preşedintele Comisiei a suspendat lucrările 
şedinţei şi a propus ca ordinea de zi pentru următoarea şedinţă C.P.R.D. 1989 de 
marţi, 20 iunie 2006, ora 14.00, să conţină şi primele două puncte nediscutate şi 
nevotate în şedinţa de azi.  
 Preşedintele Comisiei dl. deputat Emilian Vasile Cutean, a mai solicitat 
Biroului Tehnic să comunice membrilor Comisiei că la următoarele două şedinţe 
din actuala sesiune parlamentară, este necesară prezenţa tuturor, pentru 
asigurarea cvorumului de lucru, având în vedere numeroasele liste depuse de 
S.S.P.R. în vederea avizării, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004. 
  
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
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