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 Comisia a lucrat în şedinţă extraordinară luni 30.10.2006, ora 13,00. 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 - Clarificarea situaţiei „Ligii Naţionale a Luptătorilor pentru Victoria 
Revoluţiei din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor-Martiri”. 

 
 La lucrările şedinţei au participat toţi cei 11 membri ai Comisiei astfel: 
Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, Vicepreşedintele 
Comisiei Senator Dumitru Constantin, Secretarul Comisiei Deputat Mircovici 
Niculae, Senator David Gheorghe, Deputat Firczak Gheorghe, Deputat Ţundrea 
Ioan, Deputat Tărniceru Petru, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Senator Petrescu 
Ilie, Deputat Racoceanu Viorel şi Senator Vasile Ion. 

 
Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat ordinea 

de zi a şedinţei extraordinare şi a întrebat dacă mai sunt şi alte propuneri. 
Nemaifiind alte propuneri, a fost supusă la vot ordinea de zi, aşa cum a fost ea 
stabilită în şedinţa anterioară. S-a votat în unanimitate. 

În continuare, Preşedintele Comisiei a propus spre dezbatere 
documentele aflate la Comisie cu privire la „Liga Naţională a Luptătorilor 
pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor-Martiri” şi 
a solicitat membrilor să-şi exprime punctele de vedere sau observaţiile faţă de 
acestea.  

Deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat adresa Judecătoriei Sector 6 
prin care Comisia parlamentară este informată despre data la care a fost înscrisă 
„Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 
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şi a Cinstirii Eroilor-Martiri”, în Registrul special de evidenţă a persoanelor 
juridice. 

După dezbaterile pe marginea documentelor aflate la Comisie şi a 
adreselor primite de la instituţiile abilitate, s-a trecut la procedura de vot. 

Conform propunerii făcută în şedinţa anterioară ca procedura de vot să 
fie – vot secret, Preşedintele Comisiei a supus la vot această propunere.  S-a 
votat în unanimitate. 

Având în vedere că s-a stabilit procedura de vot, Preşedintele Comisiei a 
supus la vot propunerea ca – avizele „Ligii Naţionale a Luptătorilor pentru 
Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor-Martiri” să 
fie recunoscute ca fiind emise de o asociaţie care se încadrează în 
prevederile Legii nr. 341/2004, respectiv înfiinţată până la data de 
31.12.1992. 

S-a precizat faptul că: 
- vot pentru = avizele „Ligii Naţionale a Luptătorilor pentru Victoria 

Revoluţiei din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor-Martiri” să fie recunoscute 
ca fiind emise de o asociaţie care se încadrează în prevederile Legii nr. 
341/2004, respectiv înfiinţată până la data de 31.12.1992 

- vot împotrivă = avizele „Ligii Naţionale a Luptătorilor pentru Victoria 
Revoluţiei din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor-Martiri” să nu fie 
recunoscute ca fiind emise de o asociaţie care se încadrează în prevederile Legii 
nr. 341/2004, respectiv înfiinţată până la data de 31.12.1992 

Biroul Tehnic al C.P.R.D. a împărţit fiecărui membru câte un buletin de 
vot, cu ştampila Comisiei, cu opţiunile pentru, împotrivă şi abţinere. 

Biletele au fost introduse într-o urnă sigilată care în prealabil a fost 
arătată membrilor Comisiei, în vederea constatării dacă aceasta corespunde 
procedurii de vot secret. 

După ce toate detaliile au fost stabilite, Preşedintele Comisiei a adresat 
rugămintea membrilor Comisiei să voteze şi să introducă biletele în urnă. După 
procesul de vot, urna a fost preluată şi desigilată de Secretarul Comisiei deputat 
Mircovici Niculae care a trecut la numărarea voturilor în faţa Comisiei. 

Secretarul Comisiei deputat Mircovici Niculae a prezentat rezultatul 
votului astfel că, din totalul de 11 (unsprezece) voturi valabil exprimate, s-a 
constatat: 

- voturi pentru – 4 (patru); 
- voturi împotrivă – 5 (cinci); 
- abţineri – 2 (două). 
Preşedintele C.P.R.D. a prezentat membrilor Comisiei faptul că 

propunerea   ca - avizele „Ligii Naţionale a Luptătorilor pentru Victoria 
Revoluţiei din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor-Martiri” să fie 
recunoscute ca fiind emise de o asociaţie care se încadrează în prevederile 
Legii nr. 341/2004, respectiv înfiinţată până la data de 31.12.1992 - supusă 
la vot, a obţinut 4 (patru) voturi pentru din totalul de 11 (unsprezece), 
insuficiente pentru a fi adoptată. 

În concluzie, Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 nu va lua în considerare avizele acordate de „Liga Naţională a 
Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi a Cinstirii 
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Eroilor-Martiri”, deoarece nu se încadrează în prevederile Legii nr. 341/2004, 
având în vedere că asociaţia a fost înfiinţată prin sentinţa civilă nr. 6063/1995 
pronunţată de Judecătoria Sector 6 Bucureşti, la data de 28.08.1995, dată de la 
care asociaţia este înscrisă în Registrul de evidenţă a persoanelor juridice ţinut 
la grefa instanţei. 

În consecinţă, asociaţia funcţionează legal numai de la data de 
28.08.1995, dată ce nu a fost modificată până în prezent, iar potrivit art. 4 
din Legea nr. 21/1924, în vigoare la momentul dobândirii personalităţii 
juridice, „persoana juridică va avea fiinţă numai de la data înscrierii deciziei 
de recunoaştere rămasă definitivă în registrul special ţinut la grefa instanţei”. 

Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele Comisiei deputat 
Emilian Vasile Cutean a mulţumit pentru participare membrilor prezenţi şi a 
declarat şedinţa închisă. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


