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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

              
 
 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 19.02.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 19.02.2008, ora 14,00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia 

Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

2.  Diverse; 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 

membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 

Cutean, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici,  Senator Doru Ioan 

Tărăcilă, Senator Ion Vasile Senator, Senator David Gheorghe, Deputat 

Gheorghe Firczak, Deputat Anca Constantinescu şi Deputat Petru Tărniceru. 

Absenţi au fost: Vicepreşedintele Comisiei Senator Mihail Lupoi, Senator Ilie 

Petrescu şi Deputat Ioan Ţundrea, întrucât au fost nevoiţi a participa la 

şedinţele celorlalte comisii parlamentare din care mai fac parte.  
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Din partea SSPR au fost prezenţi Secretarul de Stat domnul 

Nicolae Puiu Fesan şi consilier juridic doamna Mirela Popină. 

Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean a 

adus la cunoştinţă membrilor comisiei că au fost invitaţi reprezentanţii Secţiei 

Parchetelor Militare, domnul Ion Vasilache, procuror şef şi domnul procuror 

Adrian Nicolau, doamna procuror general Laura Codruţa Kovesi şi Comisia 

de verificare a dosarelor constituită la nivelul SSPR, pentru clarificarea 

modului de verificare a dosarelor de preschimbare, a documentelor sau 

adeverinţelor emise de către Parchetele Militare, precum şi pentru stabilirea 

unui mod de lucru între SSPR, CPRD 89 şi Parchet şi propune introducerea 

acestor dezbateri la punctul 1 de pe ordinea de zi, astfel discutarea petiţiilor şi 

contestaţiilor depuse la CPRD 1989 devine punctul 2, iar diverse devine 

punctul 3.  

Având în vedere că nu mai sunt alte subiecte pentru a fi introduse 

pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean 

a prezentat ordinea de zi modificată şi a supus-o la vot. S-a votat în 

unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi,  reprezentanţii Parchetului Militar 

au adus la cunoştinţă membrilor CPRD 89 că doamna procuror general Laura 

Codruţa Kovesi nu a putut onora această invitaţie întrucât participă la 

bilanţurile Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel. 

Domnul preşedinte al CPRD 89 a  ridicat problema adeverinţelor  

eliberate de Parchetul Militar fără a se face o cercetare prealabilă şi a 

termenilor folosiţi în acestea, adeverinţe care sunt folosite ca probe, de 

persoane care solicită preschimbarea certificatelor de revoluţionar, fără ca 
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acestea să fi făcut parte din dosarul iniţial care a stat la baza dobândirii 

certificatului conform Legii nr. 42/1990 

Reprezentanţii Secţiei Parchetelor Militare au precizat că aceste 

adeverinţe nu pot fi considerate probe certe în vederea preschimbării 

certificatelor de revoluţionar, întrucât acestea nu se puteau elibera decât 

persoanelor care erau parte într-un dosar şi numai după pronunţarea unei 

soluţii în cauză.  

În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Secţiei Parchetelor 

Militare şi membrii Comisiei de verificare a dosarelor constituită la nivelul 

SSPR, membrii CPRD 1989 au ajuns la următoarele concluzii: 

- adeverinţele eliberate de Parchetele Militare sunt nule şi nu pot fi 

luate în considerare ca probe certe în dosarele de preschimbare. 

- SSPR cu avizul CPRD 1989, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 

341/2004, art. 3 alin (2) coroborat cu art. 7 din HG nr. 1412/2004, nu acordă 

noi titluri şi calităţi, ci le preschimbă pe cele obţinute în conformitate cu 

dispoziţiilor Legii nr. 42/1990. 

- art.12 din HG nr. 1412/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, precizează faptul că „preschimbarea certificatelor doveditoare se 

face pe baza documentelor prevăzute la art. 11, alin (1), şi anume cerere de 

preschimbare, copie de pe documentele prevăzute la art. 10 alin. 3 sau 4, după 

caz, avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituită 

până la data de 31 decembrie 1992, două fotografii tip, şi a dosarelor, aflate 

la SSPR, care au stat la baza eliberării certificatelor, în perioada 1990-

1997, de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de către Comisia 

pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.  
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- legiutorul atribuie SSPR dreptul de a analiza dosarele celor care 

solicită preschimbarea şi de a propune  CPRD 89 să acorde aviz în acest sens. 

- în situaţia în care, comisia constituită la nivelul SSPR constată că, 

probele care au stat la baza dobândirii certificatului, au dispărut din dosarul 

existent în arhiva SSPR sau au fost distruse, art. 12 din HG 1412/2004 dă 

posibilitatea persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor să 

completeze dosarul cu documentele, care au stat sau au putut sta la baza 

obţinerii certificatului de revoluţionar, conferit de Legea nr. 42/1990, 

nominalizate în art. 124 alin. (4) din HG nr. 1707/2006, respectiv imagini 

video, fotogarfii, articole din ziare şi reviste în care sunt specificate numele şi 

prenumele, apariţiile relevante în cărţi sau publicaţii, adeverinţe sau procese –

verbale de preluare-predare a armelor şi muniţiilor, tabele privind constituirea 

unor organisme de conducere, legitimaţii emise în perioada 14-25 decembrie 

1989, adrese emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

de alte instituţii ale statului sau intreprinderi, din care să rezulte prezenţa sau 

gradul de implicare în evenimentele din decembrie 1989, care trebuie 

prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate pentru conformitate, 

cu precizarea ca toate documentele să fi fost emise până la data dobândirii 

certificatului de revoluţionar în baza Legii nr. 42/1990.  

- pentru persoanele care în decembrie 1989 au activat în instituţii 

sau structuri militarizate, respectiv armată, miliţie, gărzi patriotice, etc., să se 

ţină cont de toate documentele oficiale care relevă activitatea acestora, atât în 

perioada 14-22 decembrie 1989, cât şi din 22-25 decembrie 1989, ca de 

exemplu: Ordine de zi pe Unitate, din care să rezulte locul desfăşurării 

activităţii, obiectivul şi misiunile la care au acţionat în perioada 14-22 şi 22-25 
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decembrie 1989, Raportul Senatorial de cercetare a evenimentelor din 

decembrie 1989, adresele emise de Parchetele Militare până la data obţinerii 

certificatului în baza Legii nr. 42/1990, etc., cu precizarea ca şi aceste 

documente să fi fost emise până la data dobândirii certificatului de 

revoluţionar în baza Legii nr. 42/1990.  

După clarificare acestor aspecte, preşedintele comisiei domnul 

deputat Emilian Vasile Cutean a mulţumit reprezentanţilor Secţiei Parchetelor 

Militare şi membrilor Comisiei de verificare a dosarelor constituită la nivelul 

SSPR, pentru faptul că au participat la această şedinţă. 

                  Membrii CPRD 89 au hotărât transmiterea unei adrese către SSPR, 

prin care se recomandă Comisiei de verificare a dosarelor constituită la nivelul 

SSPR să ţină cont de aceste concluzii, pentru o interpretare corectă a Legii nr. 

341/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia în activitatea de 

verificare a dosarelor pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar.  

Datorită faptului că membrii CPRD 1989 au trebuit să participe la 

alte comisii din care fac parte, preşedintele CPRD 1989 a suspendat şedinţa şi 

a propus ca punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi să fie discutate în şedinţa 

următoare. 

          Secretarul Comisiei domnul deputat Niculae Mircovici a dat citire 

proiectului ordinii de zi pentru şedinţa de marţi 26.02.2008, ora 14,00: 

La punctul 1. – Avizarea listelor. 

La punctul 2. -  Discutarea petiţiilor. 

La punctul 3. -  Diverse 

                                            P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 


