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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
Cabinet Preşedinte 
 
 

I N F O R M A R E  
cu privire la termenii folositi de către CPRD89 

 
prin “Certificat duplicat” – se înţelege: 

- Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989  în decursul 
acţiunii de preschimbare a constatat faptul că în perioada 2000-2001 Secretariatul 
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a publicat în 
Monitorul Oficial numeroase erate, prin care se rectifică anumite erori materiale 
apărute în Decretul Prezidenţial prin care au fost acordate titlurile în baza Legii 
nr.42/1990. 

În urma verificărilor realizate împreuna cu Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, s-a constatat faptul că nu este 
vorba doar despre corectarea erorilor materiale, găsindu-se în aceste erate şi 
persoane care nu au primit titlul sau calităţi în conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr.42/1990. 

Întrucât Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 nu poate interveni pentru a modifica un decret prezidenţial, Comisia 
Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nu recunoaşte eratele prin care 
se adaugă noi persoane, ca făcând parte integrală din decretul prezidenţial prin care 
au fost acordate titlurile sau calităţile obţinute în baza Legii nr.42/1990. 

 
Prin “Nu se regăseşte în baza de date” se înţelege: 
 - persoane care nu au fost identificate în nici unul dintre Monitoarele Oficiale 
prin care au fost publicate Decretele Prezidenţiale de acordare a titlurilor sau 
calităţilor obţinute în baza Legii nr.42/1990. 

 
Prin “Se presupune a avea la dosarul de preschimbare tabelul semnat de 
dl.prof.Dumitru Mazilu” se înţelege: 

- persoane care au fost promovate pentru obţinerea certificatelor doveditoare a 
calităţii de revoluţionar, de o asociaţie ai cărei membrii folosesc acest înscris ca 
probă, înscris ce nu reprezintă o dovadă certă a participării la Revoluţia din 
Decembrie 1989. 
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Persoanele a căror nume se află pe aceste liste, trebuie să prezinte dovezi 
incontestabile, prin care să demonstreze faptul că se încadrează în prevederile Legii 
nr.341/2004 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, având în vedere 
faptul că listele au fost denunţate de dl.prof.Dumitru Mazilu printr-o adresă scrisă în 
care precizează faptul că a semnat astfel de tabele la propunerea preşedintelui unei 
asociaţii dar nu ii cunoaşte şi nu poate garanta că toate persoanele aflate pe aceste 
tabele ar fi participat la Revoluţia din Decembrie 1989. 

Persoanele aflate în tabele nu pot fi identificate întrucât numele şi prenumele 
nu sunt însoţite de date de identificare precum: data naşterii, numele mamei sau al 
tatălui. 

În concluzie, aceste înscrisuri nu pot fi luate în considerare ca probe în 
dobândirea şi preschimbarea certificatului doveditor a calităţii de revoluţionar 
dobândit în baza Legii nr.42/1990.  
 
Prin “Nu întruneşte elementele necesare preschimbării certificatului doveditor 
al calităţii de revoluţionar” se înţelege: 

- documentele aflate în dosarele persoanelor care solicită preschimbarea 
certificatului doveditor a calităţii de revoluţionar nu confirmă nici una din acţiunile 
pentru care se acordă una din calităţile sau titlurile prevăzute de Legea nr.42/1990 şi 
reconfirmate de Legea nr.341/2004 prin art.3. 

 
Prin “ Se presupune a avea la dosarul de preschimbare adresa emisă de 
I.M.G.B nr.1646/ 05 mai 1996” se înţelege: 

- persoane propuse pentru aviz care au dobândit titlul doveditor al calităţii de 
revoluţionar având recomandarea unei asociaţii ai cărei membrii folosesc acest 
înscris ca probă, document aflat în cercetare la Parchet în vederea stabilirii 
autenticităţii acestuia. 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a constatat faptul 
că acest înscris a fost solicitat de către preşedintele unei ascociaţii de revoluţionari, 
persoană care a întocmit şi semnat răspunsul adresei emise de I.M.G.B. nr.1646/ 05 
mai 1996, neavând calitatea necesară semnării unui astfel de document. 

De asemenea, persoanele înscrise în tabelul anexă al adresei mai sus 
menţionate nu poti fi identificate întrucât numele şi prenumele nu sunt însoţite de 
date de identificare, respectiv, data naşterii, numele mamei sau numele tatălui. 

În tabelul anexă au fost identificate persoane despre care se precizează faptul 
că au participat la Revoluţia din Decembrie 1989 în Bucureşti, acestea declarând în 
cele din urmă că nu au avut nici o legătură cu Revoluţia din Bucureşti, participând în 
acele momente la actele revoluţionare din alte judeţe ale ţării. 
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