
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
Nr. 42/10198/19.09.2006 

 
 
 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 12.09.2006 
 

 Comisia a lucrat în plen în şedinţă extraordinară în ziua de marţi 12.09.2006, ora 14,00. Ordinea de zi propusă de Preşedintele 
Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a fost următoarea: 

1. Analizarea şi discutarea propunerilor membrilor C.P.R.D. 1989 privind îmbunătăţirea proiectului Hotărârii pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de Eroii-Martiri şi Luptătorii care au contribuit la 
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004, transmis 
Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu adresa nr. 44/504/24.08.2006; 

2. Prezentarea situaţiei de către consilierul juridic al C.P.R.D. a fiecărei persoane care nu a primit avizul în data de 6.09.2006, aşa 
cum a fost constatată împreună cu reprezentanţii S.S.P.R. (hotărâre ce s-a luat de membrii C.P.R.D. în şedinţa trecută); 

3. Diverse. 
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, Secretarul Comisiei Deputat Mircovici Niculae, Senator Doru Ioan 
Tărăcilă, Deputat Ţundrea Ioan, iar absenţi au fost: Deputat Firczak Gheorghe, Senator David Gheorghe, Senator Petrescu Ilie, Deputat 
Racoceanu Viorel, Deputat Tărniceru Petru şi Senator Vasile Ion. 
 La lucrările şedinţei a participat şi Secretarul de Stat al S.S.P.R. dl. Petrişor Morar. 
 
 Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a solicitat membrilor Comisiei, dacă au şi alte propuneri pentru a fi introduse în 
ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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 Vicepreşedintele Comisiei senator Dumitru Constantin a propus ca la Diverse să fie audiaţi şi alţi reprezentanţi decât cei care au mai 
fost audiaţi în şedinţa anterioară, ai grupurilor de protestatari din faţa Parlamentului. 

Secretarul Comisiei deputat Mircovici Niculae a propus, tot la Diverse, să se discute despre numeroasele probleme ale 
reprezentanţilor Asociaţiilor de Revoluţionari, care au fost ridicate la întâlnirea ce a avut loc în data de 9.09.2006 cu membrii C.P.R.D, la 
sala „Drepturilor Omului” din Palatul Parlamentului. La această întâlnire au fost prezenţi în jur de 30 de reprezentanţi ai Asociaţiilor de 
Revoluţionari. Recent, o delegaţie de la Timişoara a venit pentru a ridica diverse probleme referitoare la activitatea de preschimbare a 
certificatelor. Deputat Mircovici Niculae a menţionat că trebuie găsită o soluţie, o modalitate de rezolvare a problemelor, pentru că s-a pus 
problema inclusiv a cererii de demitere a Secretarului de Stat. Cu calm, cu linişte, fără nici un fel de partizanat politic, plecând numai de la 
ideea de a rezolva problemele revoluţionarilor, în condiţiile legii, a propus să se discute împreună cu Secretarul de Stat problemele ridicate 
de revoluţionari. 

Preşedintele Comisiei a supus la vot cele două propuneri, audierea altor reprezentanţi din cadrul grupurilor de protestatari din faţa 
Parlamentului şi audierea delegaţiei de la Timişoara. S-a votat în unanimitate. 
 

1. La primul punct de pe ordinea de zi, s-a discutat proiectul de modificare al Normelor Metodologice de aplicare ale Legii nr. 
341/2004. 

Secretarul Comisiei deputat Mircovici Niculae a propus să se discute punctual, dorind să prezinte propunerile care au fost făcute de 
organizaţiile de revoluţionari. 

Secretarul de Stat dl. Morar Petrişor a informat membrii Comisiei că acest proiect de modificare al Normelor Metodologice este 
afişat de cinci luni pe site-ul S.S.P.R. şi în tot acest timp a solicitat reprezentanţilor Asociaţiilor de revoluţionari să trimită toate 
completările referitoare la acesta. Proiectul Normelor a fost deja trimis mai multor ministere care-şi vor exprima punctul de vedere. S-a 
discutat cu foarte multe asociaţii de revoluţionari, inclusiv cu cei care sunt în grevă în faţa Parlamentului. S-a discutat cu reprezentanţii 
asociaţiilor de revoluţionari chiar şi la ultima şedinţă a Colegiului Revoluţionarilor. 

Preşedintele deputat Emilian Vasile Cutean a solicitat Secretarului Comisiei d-lui deputat Mircovici Niculae să expună punctul de 
vedere al Asociaţiilor de revoluţionari care au participat la întâlnirea de sâmbătă 9.09.2006 şi părerile acestora vizavi de întâlnirile de la 
Colegiul Revoluţionarilor şi care de aproximativ un an de zile nu au mai fost chemaţi la nici o şedinţă. 

Domnul Petrişor Morar a precizat că realitatea este cu totul alta, fiecare are dreptul la o părere, iar referitor la proiectul de modificare 
al Normelor Metodologice a solicitat membrilor C.P.R.D. să fie trimis un punct de vedere în scris către S.S.P.R. şi dacă sunt importante, cu 
mare plăcere se va încerca introducerea acestora în proiect.  

Preşedintele Comisiei a observat că după atâta timp, mai sunt mici tensiuni între Secretarul de Stat şi membrii C.P.R.D., acestea 
datorându-se faptului că dl. Petrişor Morar nu ţine cont de ceea ce spun membrii Comisiei care au participat la întâlnirile cu reprezentanţii 
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asociaţiilor de revoluţionari, dar în schimb, ţine cont de opinia a doi-trei aşa-zişi lideri ai revoluţionarilor, asupra cărora există şi suspiciuni 
în legătură cu calitatea lor de revoluţionari. 

Senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat că la proiectul de modificare al Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr. 1412/2004, 
Comisia Parlamentară poate aduce doar sugestii, nu poate impune şi adoptarea acestora. 

Deputat Mircovici Niculae a prezentat câteva dintre observaţiile asociaţiilor de revoluţionari aduse la proiectul de modificare al 
Normelor, urmând ca acestea să fie analizate de C.P.R.D. 

Preşedintele Comisiei a prezentat unele reclamaţii făcute de revoluţionari cu privire la depunerea la S.S.P.R. a documentelor pentru 
completarea dosarelor, menţionând că de foarte multe ori se depun completări iar acestea nu se regăsesc în dosare.  

Secretarul de Stat dl. Petrişor Morar, până la această dată, a solicitat tuturor celor care au reclamat acest lucru, să prezinte bonul care 
face dovada depunerii documentelor, în vederea verificării. Unele persoane care depun astăzi documentele, solicită ca certificatul să fie 
eliberat într-o perioadă scurtă de timp, chiar în două săptămâni. Sigur că acest lucru nu se poate întâmpla. Dar asta nu înseamnă că 
documentele nu sunt la dosar. Altă situaţie care se întâmplă foarte des, în fiecare zi se depun circa 200 de documente, şi se constată că 
aceştia nu-şi completează corect datele de identificare (nu-şi scriu bine numele, nu menţionează numărul de dosar, sunt multe documente 
care nu pot fi identificate din cauza neconcordanţelor la actele depuse). Rugămintea este ca toate reclamaţiile cu privire la documentele 
depuse pentru completarea dosarelor să fie trimise către S.S.P.R. pentru a le lua în evidenţă. 
 Preşedintele Comisiei a propus să se întocmească o listă cu toate propunerile membrilor C.P.R.D. referitoare la proiectul propus de 
S.S.P.R. de modificare al Normelor, urmând ca aceasta să fie trimisă fiecărui membru al Comisiei, care-şi va expune punctul de vedere şi 
apoi trimise S.S.P.R.-ului. 

 
2. La punctul doi de pe ordinea de zi, s-au analizat şi discutat dosarele următoarelor persoane:  

 - Curta Gheorghe, Buzgău Pavel, (contestaţi) – s-a supus la vot avizarea dosarelor. S-a votat în unanimitate; 
 -  Oancea Viorel – s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în unanimitate; 
 - Tănăsescu Sorin (protestatar din faţa Parlamentului) – s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în unanimitate; 

- Filip Nichilici Ioan, Adam Cristian (protestatari din faţa Parlamentului) – s-a supus la vot avizarea dosarelor. S-a votat cu          
5 voturi pentru şi 1 abţinere; 

-  Nistor Lenuţa (protestatar din faţa Parlamentului) – s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat cu 4 voturi pentru şi          
2 abţineri; 

- Adam Florea (protestatar din faţa Parlamentului), a fost avizat în data de 5.07.2005; 
- Adam Irina Cristina (protestatar din faţa Parlamentului) – s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat cu 5 voturi pentru         

1 abţinere; 
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- Zamfir Ştefan, Bălănescu Florina, Ioniţă Mihai, Stepanian Alexandru (protestatari din faţa Parlamentului) – aceste persoane 

nu au fost propuse de S.S.P.R. pentru avizare; 
- Următoarele persoane: Brebenel Sanda, Trifu Stan, Grecu Simioana, Satara Liana, Ivan Ghile Alecu, Demeter Teodor 

Remus, Strungaru Mihaela Raluca, Strungaru Gabriela Oana, Constantin Cristian, Voicu Otilia, Arănuşi Ciprian Albert, Dobre 
Ioan, Olteanu Nicolae, Băjan Cristinel, Ţăranu Ionel, Creţu Octavian Antoniu, Tătoiu Marin, Văcariu Ion, Crihan Nadia, 
Ianorescu Marin, Niţă Nicuşor Gheorghe, Păun Vasile, Pera Petrică Liviu, Toma Ilie - care figurau cu erori materiale, acestea fiind 
îndreptate de către reprezentantul C.P.R.D. d-ra Trandafir Larissa, împreună cu reprezentantul S.S.P.R. d-ra Laura Puşcaşu, au fost supuse 
la vot pentru avizare. S-a votat în unanimitate; 

- Cristodorescu Petre – s-a identificat ca fiind trecut cu numele de Cristorescu Petre – s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat 
în unanimitate; 

- Mărăcinică Cornel, urmaş al Eroului-Martir Mărăcinică Nicolae, decedat în legătură cu Revoluţia. Au fost avizaţi încă doi urmaşi 
ai acestuia care au intrat deja în posesia certificatelor.  
 La dosarul Eroului-Martir Mărăcinică Nicolae, Secretarul de Stat dl. Morar Petrişor a precizat cu regret faptul că acesta nu are 
calitatea de Erou-Martir, ci doar de decedat „în legătură cu...”, şi până nu se aprobă actualele norme nu poate acorda altă calitate, deoarece 
în H.G. nr. 1412/2004 se prevede să aibe la dosar certificat şi brevet, iar toţi cei care au decedat „în legătură cu...”, precum şi Răniţii „în 
legătură cu...” nu deţin brevete. 
 Preşedintele Comisiei a precizat faptul că este o interpretare greşită a Normelor Metodologice întrucât la Art. 10 (3) sunt 
enumerate documentele în baza cărora se poate solicita preschimbarea certificatului, nu documentele necesare obţinerii 
certificatului. S.S.P.R.-ul interpretează greşit susţinând că pentru preschimbarea certificatului solicitantul trebuie să anexeze toate 
documentele enumerate la acest articol. Ca iniţiator al acestor Norme a adus la cunoştinţa Secretarului de Stat faptul că legiuitorul a vrut să 
spună prin acest articol, că cel care solicită preschimbarea trebuie să dovedească printr-un document (cele enumerate la articolul menţionat) 
că a fost recunoscut de una din Comisiile instituite în vederea eliberării certificatului. De altfel se poate observa din acest articol că la litera 
a) se prevede certificatul, iar la litera c) duplicat al certificatului. Este imposibil ca cineva să aibe şi să depună şi certificatul şi duplicatul în 
această cerere. Din această situaţie, foarte multe dosare au fost considerate incomplete, ceea ce este total greşit. 
 Senator Doru Ioan Tărăcilă a propus ca interpretarea Comisiei, la prevederile art. 10 alin. 3, să fie în sensul că, este suficient unul din 
cele cinci categorii de documente pentru a se solicita preschimbarea şi că cerinţele nu sunt cumulative. 
 Preşedintele Comisiei a supus la vot propunerea d-lui senator Doru Ioan Tărăcilă. S-a votat în unanimitate. 

În aceste condiţii, Preşedintele Comisiei a supus la vot avizarea dosarului Mărăcinică Cornel, Urmaş al Eroului-Martir Mărăcinică 
Nicolae. S-a votat în unanimitate. 
 - Burlacu Mariana – are dosarul complet mai puţin certificatul sau copia acestuia. După analizarea dosarului, s-a supus la vot 
avizarea acestuia.   S-a votat în unanimitate; 
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 - Apostu Pavăl – are dosarul complet, dar în loc de certificat are o  adeverinţă eliberată de dl. Costel Balint, fost preşedinte al 
Comisiei de eliberare a certificatelor. S-a analizat dosarul şi s-a supus la vot avizarea acestuia. S-a votat cu 5 voturi pentru şi 1 abţinere; 
 - Iuhasz Iosif – este o diferenţă de „y” cu „i”. În buletin figurează cu „i”, în certificat figurează cu „y”. Această eroare materială 
trebuie îndreptată de S.S.P.R. S-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în unanimitate; 
 - Şomşag Marin – este o diferenţă de „g” şi „c” în certificat, în rest datele corespund. S.S.P.R.-ul nu are obiecţii la acest dosar. S-a 
supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în unanimitate; 
 - Ungureanu Florin – în certificatul eliberat pe Legea nr. 42/1990, numele tatălui în certificat este Nicolai şi în buletin este natural. 
Numele mamei în certificat este Vartuhin, iar în buletin este Maria. S-a analizat dosarul şi s-a constatat că sunt două persoane cu nume 
apropiate şi date de identificare diferite. S-a propus retrimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru clarificarea situaţiei. S-a votat în unanimitate; 
 - Mihaiu Aurel – este propus de S.S.P.R. pentru calitatea de Rănit, dar are certificat de Luptător cu Merite Deosebite. S-a analizat 
dosarul şi s-a propus  retrimiterea dosarului la S.S.P.R. pentru clarificarea situaţiei. S-a votat în unanimitate; 
 - Dumitru Rozalia – care nu are certificat depus la dosar, are brevet şi o adeverinţă emisă de dl. Costel Balint. S-a analizat dosarul şi 
s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat cu 5 voturi pentru şi 1 abţinere; 
 - Popa Mihai Florin – eroare la numele părinţilor în lista transmisă de S.S.P.R., în listă este Tudor şi Florian, conform buletinului 
numele părinţilor sunt Tudor şi Elena. S-a făcut modificarea în listă de către S.S.P.R. S-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în 
unanimitate; 
 - Popescu Ovidiu – prenume greşit în listă. S-a făcut modificarea. S-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în unanimitate; 
 - Dichiseanu Ion – s-a analizat dosarul şi s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în unanimitate; 
 - Stuparu Timotei – contestat. S-a analizat dosarul şi s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în unanimitate; 
 - Popa Virgil – contestat. S-a analizat dosarul şi s-a supus la vot avizarea dosarului. S-a votat în unanimitate. 
 Secretarul Comisiei deputat Mircovici Niculae a anunţat plenul că nu mai există cvorum pentru avizări şi a propus să se treacă la 
punctul trei de pe ordinea de zi, la Diverse. 
 Preşedintele Comisiei a supus la vot propunerea d-lui deputat Mircovici Niculae. S-a votat în unanimitate. 
 
 3. La solicitarea Vicepreşedintelui Comisiei senator Dumitru Constantin, la Diverse a fost audiat dl. Leşu Ionel care susţine că este 
reprezentantul protestatarilor din faţa Parlamentului şi în acest sens a înaintat o adresă către C.P.R.D. cu solicitarea de a fi analizate într-un 
timp cât mai scurt dosarele acestora. 
 Vicepreşedintele Comisiei i-a comunicat d-lui Leşu Ionel faptul că adresa transmisă C.P.R.D.-ului şi-a pierdut obiectul. Tot ceea ce 
dl. Leşu Ionel a solicitat în scrisoarea respectivă a fost deja rezolvat de Comisie. Astfel, a dorit să afle dacă sunt şi alte probleme ce ţin de 
C.P.R.D. 
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 Domnul Leşu Ionel a negat şi l-a contrazis pe Vicepreşedintele Comisiei menţionând că sunt mai mulţi revoluţionari care revendică 
preschimbarea certificatelor care au fost trecuţi în Protocolul încheiat cu S.S.P.R. şi nu doar câţiva care au fost propuşi în şedinţa de astăzi. 
 Preşedintele Comisiei a dorit să afle pe cine reprezintă dl. Leşu Ionel din grupul de protestatari, deoarece săptămâna trecută au fost 
audiaţi câţiva dintre aceştia, este vorba de Nistor Lenuţa, Adam Cristian, Tănăsescu Ioan, care au menţionat că se reprezintă singuri şi nu au 
alt purtător de cuvânt, iar alt grup de protestatari a fost reprezentat de dl. Perju Daniel, de asemenea, primit în plenul Comisiei în data de 
6.09.2006. În această situaţie să precizeze pe cine mai reprezintă. 
 Domnul Leşu Ionel a spus că reprezintă oamenii cinstiţi şi corecţi, pentru că atunci când a ieşit în Decembrie 1989 era un nume, nu a 
ieşit pentru persoana dânsului, a ieşit pentru a schimba viaţa socială şi din acest motiv se simte vinovat, „pentru că în loc să fie undeva 
bunăstarea populaţiei, e undeva unde îi este ruşine să spună, că viaţa socială a ajuns unde a ajuns”. 
  Vicepreşedintele Comisiei a menţionat că s-a discutat cu protestatarii miercurea trecută. Aceştia nu au menţionat că sunt reprezentaţi 
de cineva. Dl. Perju Daniel, singurul care într-adevăr reprezenta pe cineva şi care a ridicat cu totul alte probleme, referitor la emiterea 
acestor certificate, la Legea nr. 341/2004, motiv pentru care va fi invitat în această şedinţă. Referitor la persoanele care au fost înaintate 
către C.P.R.D., majoritatea au trecut pentru că au avut dosarele complete şi conforme Legii nr. 341/2004. Dacă unele dintre acestea nu au 
primit avizul, a fost pentru că acestea au fost incomplete şi retrimise către S.S.P.R. În aceste condiţii, Vicepreşedintele Comisiei l-a întrebat 
pe dl. Leşu Ionel ce obiect mai are protestul şi pe cine mai reprezintă? Senator Dumitru Constantin i-a mai sugerat d-lui Leşu Ionel să 
considere problema rezolvată. 
 Domnul Leşu Ionel consideră că problema este rezolvată atunci când oamenii vor primi certificatul. 
 Senator Dumitru Constantin a menţionat că ceea ce a fost mai important s-a realizat, validarea dosarelor de cele două Comisii, iar 
ceea ce urmează este procedura de emitere a certificatelor care este de competenţa altor instituţii, nu  ale C.P.R.D. 
 Întrucât dl. Leşu Ionel nu a mai avut şi alte solicitări, a fost invitat dl. Perju Daniel. 
 Vicepreşedintele Comisiei senator Dumitru Constantin a luat cuvântul şi l-a informat pe dl. Perju Daniel în legătură cu proiectul de 
modificare al Normelor Metodologice ale Legii nr. 341/2004. Punctul de vedere al d-lui Perju trimis C.P.R.D.-ului a fost multiplicat şi 
fiecare dintre membrii Comisiei au în mapa de lucru câte un exemplar. Amendamentele din partea membrilor Comisiei urmează a fi 
prezentate S.S.P.R.-ului într-un timp cât mai scurt. 
 Domnul Perju Daniel a propus, ca o soluţie, vizavi de modul în care se lucrează, să se analizeze dacă este oportun, prin amabilitatea 
d-lui senator Doru Ioan Tărăcilă, de a-l ajuta pe dl. Secretar de Stat, cu câţiva specialişti de la Ministerul Justiţiei şi de la Parlament. Sunt 
foarte multe de discutat referitor la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 1412/2004 care s-au întocmit foarte repede. A mai 
solicitat să fie reanalizate Normele şi Regulamentul nr. 566/1996 care au rămas în vigoare, pentru că Legea nr. 341/2004 face trimitere la 
acestea. 
 Domnul Perju Daniel a mai solicitat ca C.P.R.D. să organizeze o întâlnire cu toate Organizaţiile de Revoluţionari înfiinţate legal, nu 
numai cu cei înfiinţaţi până în anul 1992. 
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 Vicepreşedintele Comisiei i-a comunicat d-lui Perju Daniel că în legătură cu proiectul de modificare al normelor este şi problema 
Comisiei, iar în legătură cu problema celor care protestează în faţa Parlamentului, în şedinţa de astăzi s-au rezolvat majoritatea problemelor 
celor care au avut dosarele complete astfel  consideră că nu mai există vreun obiect al acestei forme de protest. 
 Domnul Perju Daniel a anunţat că va mai rămâne în forma de protest paşnică şi decentă cel puţin şapte zile, oricum va înceta 
protestul înainte de data de 20.09.2006 pentru a nu se suprapune cu activitatea Summit-ului. 
 Preşedintele Comisiei a dorit să afle care sunt motivele pentru care protestează în continuare. 
 Domnul Perju Daniel a ridicat problema Eroilor-Martiri şi a Urmaşilor de Eroi-Martiri care, din păcate, până în prezent încă nu s-a 
rezolvat.  
 Secretarul de Stat dl. Petrişor Morar a precizat că începând de săptămâna trecută a numit o Comisie formată din două persoane care 
ordonează numeric şi alfabetic toate dosarele Eroilor şi Urmaşilor de Eroi-Martiri. În această săptămână va avea o situaţie a tuturor 
dosarelor, cele care au trecut, dosarele care mai trebuiesc completate. Astfel va fi o evidenţă clară a fiecărui dosar, faza în care există, ce 
mai trebuie completat. Acelaşi lucru se va face şi cu Răniţii, de data aceasta se va începe în ordine numerică, după numărul de depunere al 
dosarului. Speră ca în aproximativ o lună de zile să se pună pe site o situaţie cu toţi Răniţii şi faza în care este fiecare dosar. Acest lucru se 
va face şi cu Reţinuţii şi apoi cu Remarcaţii. Este o procedură care se va încheia înainte de 31 decembrie 2006, chiar în luna noiembrie, 
astfel încât toţi cei care nu au dosarele complete să fie avizaţi printr-o ultimă semnalizare să-şi poată completa dosarele. A mai precizat un 
lucru deosebit de important – Comisia S.S.P.R. a lucrat atât de lent şi datorită faptului că această Comisie nu a luat în litera şi spiritul ei 
prevederea legală, pentru că trebuia să se verifice dosarele, să se anunţe o singură dată revoluţionarului să-şi completeze dosarul, iar din 
păcate nu s-a întâmplat aşa, fiecare dosar a fost verificat de cel puţin 3-4 ori şi acest lucru a încetinit foarte mult procesul de preschimbare. 
Activitatea de preschimbare a certificatelor se va încheia în 31 decembrie 2006, iar din 2, 3 ianuarie, când se va începe activitatea, atunci 
deja dosarele se vor împărţi foarte repede, iar listele care vor fi propuse pentru avizare C.P.R.D.-ului vor fi mult mai mari pentru că atunci 
fiecare dosar verificat va fi ori admis ori respins, pentru că nu se vor mai putea depune completările. 
 Deputat Mircovici Niculae i-a sugerat d-lui Perju Daniel deoarece este unul dintre lideri, cea mai mare problemă şi cea mai mare 
influenţă o poate avea în următorul sens: preşedinţii de organizaţii să fie interesaţi ca membrii, împreună cu preşedinţii organizaţiilor să-şi 
completeze dosarele. A dat ca exemplu o organizaţie de revoluţionari care a depus 70 de dosare acum patru-cinci luni, dintre care doar 5   
s-au avizat, s-a comunicat ce trebuie completat la celelalte 65 şi astăzi în loc să se prezinte cu completările la cele 65, când au fost 
planificaţi din nou, au venit cu 27 dintre care numai 6 completate. Toate dosarele au fost verificate de Comisia S.S.P.R. de câteva ori. Dacă 
dosarele nu sunt completate în timp util, va veni termenul de 31 decembrie 2006 care este termenul final de completare şi această situaţie 
va aduce noi nemulţumiri în rândul revoluţionarilor. 
 Nemaifiind nimic de spus la acest punct, au fost invitaţi reprezentanţii de la Timişoara: Petrovici Ioan, Ghile Aurel, Gomboş Ersilia, 
Molnor Carol, Szaradi Adela, Mircu Ioan, Bejan Adriana. 
 Domnul Ghile Aurel a solicitat să i se comunice ce se întâmplă cu dosarul personal. 
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 Secretarul de Stat dl. Petrişor Morar a menţionat că este de necontestat participarea dânsului la Revoluţie, nu s-a pus niciodată 
problema în acest sens, dosarul este avizat de Comisia S.S.P.R. A fost vorba de o contestaţie care-l acuză c-ar fi făcut poliţie politică şi în 
urma analizării dosarului, hotărârea C.P.R.D. a fost ca dosarul să fie avizat în momentul în care se va primi răspunsul de la C.N.S.A.S., 
dacă a colaborat sau nu cu Securitatea. Din păcate nici până în prezent nu s-a primit acest răspuns. 
 Senator Doru Ioan Tărăcilă a menţionat ca pentru viitor, C.P.R.D. poate lua o decizie în legătură cu contestaţiile care vizează 
acuzaţiile de poliţie politică, în sensul ca acestea să nu fie tratate separat ci în grup, în momentul în care s-a cerut preschimbarea, să fie 
înaintate listele la C.N.S.A.S. În momentul de faţă avem o dublă procedură, dacă cineva este contestat că nu a participat la Revoluţie, se 
verifică dosarul, iar dacă-l contestă că a făcut poliţie politică, se închide dosarul şi se trimite la C.N.S.A.S. 

Doamna Bejan Adriana a ridicat problema dosarului personal, în sensul că a depus completări la dosar şi i s-a spus de către S.S.P.R. 
să aştepte. Până în prezent, dosarul încă nu a fost promovat şi doreşte să ştie care este motivul, cu toate că a fost şi în audienţă la S.S.P.R. 
 Toţi ceilalţi reprezentanţi din Timişoara prezenţi în audienţă au ridicat problema dosarelor personale pentru că acestea nici până în 
prezent nu au fost promovate şi doresc să ştie care sunt motivele, unii dintre ei chiar au fost în audienţă la S.S.P.R. Aceştia consideră că 
Secretarul de Stat al S.S.P.R. are ceva personal cu ei. 
 Preşedintele Comisiei a solicitat acestora să facă o listă cu toţi cei prezenţi pentru a o înmâna Secretarului de Stat dl. Petrişor Morar 
cu rugămintea de a prezenta o informare scrisă cu situaţia fiecăruia în vederea prezentării în şedinţa de săptămâna viitoare a C.P.R.D. 

Din discuţiile avute cu reprezentanţii din Timişoara, a reieşit faptul că aceştia încă nu au fost propuşi spre avizare de S.S.P.R. 
 
 Întrucât ordinea de zi a fost epuizată iar ceasul arăta ora 21.00, Preşedintele Comisiei a mulţumit tuturor pentru prezenţa la şedinţa de 
astăzi şi a solicitat Secretarului Comisiei deputat Mircovici Niculae să prezinte ordinea de zi de săptămâna viitoare. 

Deputat Mircovici Niculae a propus următoarea ordine de zi pentru viitoarea şedinţă a  C.P.R.D. care va avea loc marţi 19 
septembrie 2006, ora 14.00: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii 341/2004; 
2. Discutarea tuturor dosarelor neanalizate; 
3. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 
4. Diverse. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
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ANEXA 

cu persoanele avizate în data de 12.09.2006 
NR. 

CRT. 
Nr. 

Dosar NUMELE        PRENUMELE DATA NASTERII TATĂL MAMA LOCUL NAŞTERII Aviz Asociatie CALITATEA

1 14097 DUMITRU ROZALIA 10 iunie 1965 IOAN IRINA REŞIŢA A.L.R.D.1989 CARAŞ SEVERIN REMARCAT 
2    8555 PĂUN VASILE 20 iulie 1950 ION MARIŢA PUIEŞTI AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1989 REMARCAT 
3 10093 CURTA GHEORGHE 20 septembrie 1953 GHEORGHE FLORIŢA OLARI FUND JUD ARAD A REV DIN DEC REMARCAT 
4         15785 CONSTANTIN CRISTIAN 12 februarie 1967 NICOLAIU ANTONELA CONSTANTA RĂNIT 
5    10903 BOTEA DANIEL-AMARILDO 6 noiembrie 1967 DUMITRU CORALIA-MARIA PLOIEŞTI AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1989 REMARCAT 
6 9963 POPESCU OCTAVIAN 22 aprilie 1958 CONSTANTIN ECATERINA BUCUREŞTI AS. 21 DECEMBRIE 1989 BUCUREŞTI  REMARCAT
7 2188 POPA MIHAI-FLORIN 8 octombrie 1968 TUDOR FLORIN BUCUREŞTI AS. CLUB 22 BUCUREŞTI  REMARCAT
8   13566 PERA PETRICĂ-LIVIU 14 iulie 1961 SPIRIDON MARIA CRAIOVA ALIANŢA POPORULUI REMARCAT 
9 5041 TRIFU STAN 28 mai 1939 CONSTANTIN MARGHIOALA PADINA AS BRAŞOV DECEMBRIE 1989 REMARCAT 
10      3394 TĂNĂSESCU IOAN-NICOLAE-SORIN 14 iulie 1971 DUMITRU ŞTEFANIA BUCUREŞTI LNLPVR REMARCAT
11   20604 BURLACU MARIANA 1 decembrie 1970 n ELENA TIMIŞOARA AS JILAVA 89 RANITI SI RETINUTI RĂNIT 
12   5732 ARANUŞI CIPRIAN-ALBERT 11 august 1966 ALBERT AGLAIA BRAŞOV AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1989 REMARCAT 
13     16595 DOBRE ION 28 februarie 1953 VOICU MARIA SÂMBĂTA NOUĂ AS REV.DIN DEC. 1989 CONSTANŢA REMARCAT
14      19875 OLTEANU NICOLAE 13 februarie 1967 ION NICULINA MEDGIDIA AS REV.DIN DEC. 1989 CONSTANŢA REMARCAT
15 6505 POPA VIRGIL 10 martie 1937 NECULAI PARASCHIVA MĂLUŞTENI   LNLPVR REMARCAT
16  15050 BĂJAN CRISTINEL 6 octombrie 1969 VASILE GEORGETA DOMNEŞTI  RĂNIT 
17  787 ŢĂRANU IONEL 6 ianuarie 1968 CONSTANTIN ELENA ALEXANDRU CEL BUN  RĂNIT 
18    14086 APOSTU PAVĂL 23 iunie 1963 DUMITRU FLORICA CORLĂŢENI A.L.R.D.1989 CARAŞ SEVERIN REMARCAT 
19   13887 CREŢU ANTONIU-OCTAVIAN 25 mai 1956 MIHAI SAFTA ORAVIŢA A.L.R.D.1989 CARAŞ SEVERIN REMARCAT 
20 15360 DICHISEANU IOAN 20 octombrie 1933 ŞTEFAN    AGAPIA ADJUD CARROM REMARCAT
21 10549 IUHASZ IOSIF 27 martie 1962 CAROL BERTA RECAŞ FRD LIBERTATEA TIMIŞOARA  REMARCAT
22 20512 ADAM IRINA-CRISTINA 25 mai 1969 DUMITRU ILIANA BUCUREŞTI   S.R.C. CARROM REMARCAT
23    10312 BUZGĂU PAVEL 15 martie 1944 PAVEL CATIŢA APATEU FUNDAŢIA JUD. ARAD A REVOLUŢIEI DIN DEC. 1989 REMARCAT 
24   3718 NISTOR LENUŢA 19 martie 1969 NECULAI IOANA BRĂILA L.N.L.P.V.R.DEC. 1989 REMARCAT 
25 8947 STUPARU TIMOTEI 27 mai 1951 ŞTEFAN  MARIA ŢIGĂNEŞTI AS. 22 DEC 1989 TELEORMAN REMARCAT 
26 2864 CRIHAN NADIA 1 martie 1949 MARCEL ELENA SUCEAVA AS.22 DEC 1989 IAŞI  REMARCAT
27        16880 IANORESCU MARIAN 22 noiembrie 1963 NICULAE MARIA CONSTANŢA S.R.C. CARROM REMARCAT
28  13557 NICA NICUŞOR-GHEORGHE 21 aprilie 1968 ILIE ANA CRAIOVA ALIANŢA POPORULUI REMARCAT 
29 8208 GRECU SIMIOANA 8 iunie 1954 GHEORGHE IOANA LUGOJ  RĂNIT 
30 20193 IVAN- GHILIA ALECU 1 martie 1930 VASILE SAVETA ŞENDRICENI AS JILAVA 89 RANITI SI RETINUTI RĂNIT SI REŢINUT 
31 16786 SATARA LIANA 7 mai 1968 VIRGIL AURELIA OCNA MUREŞ  RĂNIT 
32 5775 COTENESCU SERAFIM 21 martie 1951 GHEORGHE MARIA STOENEŞTI AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1989 REMARCAT 
33 8170 DEMETER TEODOR REMUS 13 iulie 1970 ADALBERT ELISABETA BRAŞOV AS. BRAŞOV DECEMBRIE 1989 REMARCAT 
34  2616 VĂCARIU IOAN 13 martie 1949 ION LEONTINA TISMANA LIGA 22 DEC.1989 CRAIOVA REMARCAT 
35      3715 ADAM CRISTIAN 19 februarie 1968 CONSTANTIN CONSTANTA BUCURESTI LIGA NATIONALA A LUPTATORILOR DIN DEC 89 REMARCAT 

36     3374 FILIP NICHILICI IOAN 31 mai 1948 ZACHARIE MARIA SATU MARE L.N.L.P.V.R. DEC 89 C.E.M. REMARCAT 
37      16782 OANCEA VIOREL 8 decembrie 1944 NICOLAE FLORICA BRAŞOV FOR. REV LIBERTATEA TIMISOARA REMARCAT 



 10
 


	P R E Ş E D I N T E

