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P A R L A M E N T U L     R O M Â N I E I 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

             
SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 06.05.2008 

 

Comisia a lucrat în plen în zilele de marţi 06.05.2008, ora 15.00:  

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2008 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroi-martiri şi luptătorii care 

au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 şi a proiectului de 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii. 341/2004 în vederea avizării acestora.       

2. Discutarea propunerilor Subcomisiei CPRD 1989 din data de                  
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    09.04.2008 şi 10.04.2008. 

3. Avizarea listelor transmise de către Secretariatul de Stat pentru  

 Problemele  Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu persoanele        

 propuse în vederea acordării avizului din partea C.P.R.D. 1989. 

                 4 . Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia     

    Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

                 5.  Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11 membrii ai Comisiei, astfel: 

Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Senator 

David Gheorghe, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Gheorghe Firczak, Deputat Petru Tărniceru,  iar absenţi 

au fost: Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Senator Ilie Petrescu, Senator Vasile Ion, Deputat Anca 

Constantinescu, Deputat Ioan Ţundrea  întrucât au fost nevoiţi să participe la alte comisii din care fac parte. 

Din partea SSPR a fost prezent Secretarul de Stat domnul Nicolae Puiu Fesan. 

Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a urat bun venit membrilor comisiei 

la prima şedinţă a CPRD 89 ce are loc după Sfintele Sărbători ale Paştelui. 

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 şi a supus-o la vot. S-a votat în 

unanimitate. 
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La punctul 1 al ordinii de zi,  discutarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 341/2004, Preşedintele CPRD89 

a adus la cunoştinţă membrilor care nu au participat la şedinţa comisiei din data de 22.04.2008, faptul că s-au 

purtat discuţii pe marginea acestui proiect de Lege în plenul comisiei.  

În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au constatat următoarele :   

- 48 de asociaţii de revoluţionari din totalul de 50, au votat împotriva prorogării termenului de 

preschimbare în şedinţa Colegiului Naţional al Revoluţionarilor ce a avut loc în data de 23 ianuarie 2008 la 

sediul Guvernului României; 

- asociaţiile participante la şedinţa desfăşurată la Alba Iulia în data de 27 martie 2008, la care au 

fost prezenţi Preşedintele CPRD 89 domnul deputat Emilian Vasile Cutean şi secretarul CPRD 89 domnul 

deputat Niculae Mircovici, au solicitat să se facă demersuri ca termenul de preschimbare să fie redus cât mai 

mult; 

-  asociaţiile de revoluţionari din Timişoara au protestat vehement împotriva prorogării termenului ; 

- în prezent, nu se procedează la atribuirea de noi titluri, ci la preschimbarea celor dobândite în baza 

Legii nr. 42/1990. 

Având în vedere cele constatate, Preşedintele CPRD 89 supune la vot acordarea avizului 

favorabil proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor 
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termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroi-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu următoarele amendamente:                                                          

- termenul prevăzut la art. 9 alin (1) din Legea nr. 341/2004 cu modificările  şi  completările  

ulterioare,  prorogat  prin OG nr. 1/2008 până la 

data de 30 iunie 2009, să fie redus la data de 31 iulie 2008.  

- termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de revoluţionar 

şi de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de 

revoluţionar, conform OG nr. 1/2008 de 31 decembrie 2008, să fie redus la data de 30 iunie 2008, deoarece 

termenul este suficient (4 ani) pentru depunerea cererilor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar 

dobândite în baza Legii nr. 42/1990, având în vedere faptul că Legea nr. 341/2004 a fost adoptată în anul 

2004.    

S-a votat în unanimitate.  

De asemenea, membrii comisiei au discutat pe marginea  proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii. 341/2004 .  

În urma discuţiilor purtate şi a concluziilor la care membrii comisiei au ajuns în plenul CPRD89 

din data de 18.03.2008, Preşedintele comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean supune la vot 

acordarea avizului favorabil proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii. 341/2004 .  
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 S-a votat în unanimitate.  

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele C.P.R.D. 89 a prezentat propunerile Subcomisiei 

C.P.R.D. 1989.  

În şedinţa din data de 09.04.2008, Subcomisia CPRD 89 a  verificat un număr de 34 dosare pentru 

care se fac următoarele propuneri: 

Subcomisia CPRD 89, în urma verificării, a constatat că un număr de 7 dosare ale domnilor 

DEMIAN GHEORGHE (dosar nr. 2724), IONESCU LUCIAN (dosar nr. 20510), SANDU LAZĂR (dosar 

nr. 14934), CIOACĂ EMIL (dosar nr. 15903), SBÂRCEA NICOLAE ACHIM (dosar nr. 12104), 

CRĂCIUN MIRCEA (dosar nr. 14912), VÎRTACI IOAN (dosar nr. 10241) sunt complete din punct de 

vedere al dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi 

propune aviz favorabil.  

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului PITCĂ ADRIAN CONSTANTIN (dosar nr.2762), 

Subcomisia CPRD 89 a constatat faptul că acesta este complet din punct de vedere al dispoziţiilor Legii nr. 

341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi propune eliberarea certificatului 

acestuia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  
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                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarelor domnilor SÎRBU MANUELA (dosar nr. 16536), MOTRAN 

NICOLAE (dosar nr. 6240), MANDA GHEORGHE (dosar nr. 6233), IACOB ALECSANDRU (dosar nr. 

6226), DINU VASILE NICULAE (dosar nr. 6212), CONSTANTINESCU ION (dosar nr. 6209), BELGHIU 

VASILE (dosar nr. 6204), BUDA NELU (dosar nr. 5287), ŞTEFAN PETRE (dosar nr. 5857), MIU 

COSTEL (dosar nr. 5868), DURDEA FLOREA (dosar nr. 6218), JECA COSTEL (dosar nr. 6229), 

ISTRATE PAUL (dosar nr. 8189), OSMAN GINGHIŞ (dosar nr. 15883), STAICU MIHAI (dosar nr. 

15782), FIRCĂ ALEXANDRU (dosar nr. 7558), POPESCU MIHAIL (dosar nr. 6258), SINDELARIU 

TIBERIU OVIDIU     (dosar nr. 5818), Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarele respective nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizelor de 

preschimbare pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale persoanelor menţionate mai 

sus, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale 

acesteia. 
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                  Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat în unanimitate.   

În urma verificării dosarelor domnilor MAIECZKI PETRU (dosar nr. 6231), ZAMFIRESCU 

MARIAN (dosar nr. 5831), BÂTCĂ ION (dosar nr. 6203), DRAGOSTIN  NICULAE (dosar nr. 6215), 

Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarele respective nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

-  întrucât au făcut parte dintr-o structură militarizată, trebuie să facă dovada activităţii dânşilor în 

perioada 14-22 decembrie 1989, pentru a nu fi încălcat art. 8 din Legea nr. 341/2004. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizelor de 

preschimbare pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale persoanelor menţionate mai 

sus, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale 

acesteia. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate. 
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 În urma verificării dosarului domnului CĂRUCERIU DUMITRU (dosar nr. 20036), Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- tabelul emis de Primăria Dorohoi, aflat la dosar, nu are adresă de înaintare; 

- carnetul FSN prezintă urme de modificări; 

- fotografia depusă nu este clară şi nu este certificată de către preşedintele asociaţiei; 

- avizul acordat de către Asociaţia 23 Decembrie Metrou nu este semnat de preşedintele acesteia; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de 

preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului CĂRUCERIU 

DUMITRU, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare 

ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului MUNTEANU NICOLAE (dosar nr. 5480), Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 
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- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- documentele depuse la dosar sunt eliberate după anul 2004; 

CPRD recomandă SSPR să solicite originalul adresei emisă de FSN Braşov; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de 

preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului MUNTEANU 

NICOLAE, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare 

ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului BUCUR IONEL (dosar nr. 15916), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 
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- întrucât a făcut parte dintr-o structură militarizată (a fost Şef de Stat al Gărzilor Patriotice), 

trebuie să facă dovada activităţii sale în perioada 14-22 decembrie 1989, pentru a nu fi încălcat art. 8 din 

Legea nr. 341/2004. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de 

preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului BUCUR IONEL, 

întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului CUŞNIR GHEORGHE (dosar nr. 5180), Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu sunt relevante pentru dobândirea calităţii de Luptător Remarcat 

prin Fapte Deosebite; 

- nu are dosar iniţial în baza căruia a obţinut calitatea şi titlul conform Legii nr. 42/1990. 

- nu a făcut dovada dobândirii vreunei calităţi în baza Legii nr. 42/1990, întrucât la dosar deţine un 

certificat duplicat; 
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- figurează în Monitorul Oficial nr. 399 bis/2000 (completări la listele cuprinzând propunerile 

Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 de acordare a titlurilor prevăzute 

la art.1, 2 şi 3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicate conform 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/1999), M.O. care nu confirmă dobândirea vreunei calităţi în baza 

Legii nr. 42/1990; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de 

preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului CUŞNIR 

GHEORGHE, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de 

aplicare ale acesteia, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de 

aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În şedinţa din data de 10.04.2008, Subcomisia CPRD 89 a  verificat un număr de 13 dosare pentru 

care se fac următoarele propuneri: 

Subcomisia CPRD 89, în urma verificării, a constatat că un număr de 5 dosare ale domnilor POP 

VASILE ION (dosar nr. 10105), MICOROI TRAIAN IOAN (dosar nr. 10104), IERCAN MARINELA 

ELISABETA (dosar nr. 10296), MIRONICĂ GHEORGHE (dosar nr. 12215), DOBRESCU NICOLAE 
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(dosar nr. 20808) sunt complete din punct de vedere al dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 

1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi propune aviz favorabil. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarelor domnilor MITULESCU GHEORGHE (dosar nr. 10022), MICUŢ 

TRAIAN (dosar nr. 12002), NICOLESCU VIOREL CRISTINEL (dosar nr. 11987), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 

- dosarele respective nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

- documentele depuse sunt contradictorii; 

- din foile de parcurs aflate la dosar rezultă că aceştia au fost la serviciu în perioada 22-27 

decembrie 1989; 

-   deţin la dosare documente identice; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizelor de 

preschimbare pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale persoanelor menţionate mai 
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sus, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale 

acesteia. 

                  Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului SARMASI IOAN DESIDERIU (dosar nr. 4994), 

Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

CPRD recomandă SSPR să solicite acestuia să facă dovada afirmaţiilor prin care susţine că a 

ocupat sediul Securităţii din Braşov. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de 

preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului SARMASI IOAN 

DESIDERIU, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de 

aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  
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                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului ANCUŢA DUMITRU (dosar nr. 10468), Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de 

preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului ANCUŢA 

DUMITRU, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare 

ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului SÎRGHIE DUMITRU (dosar nr. 3137), Subcomisia CPRD 

89 a constatat următoarele: 
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- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

- declaraţiile martorilor sunt contradictorii; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de 

preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului SÎRGHIE 

DUMITRU, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare 

ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

Pentru dosarul domnului NEGREA VASILE (dosar nr. 3137), Subcomisia CPRD 89 propune 

discutarea acestuia în plenul comisiei.  

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 
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Pentru dosarul domnului VASILE NICOLAE (dosar nr. 10781), Subcomisia CPRD 89 propune 

discutarea acestuia în plenul comisiei împreună cu dosarele domnilor TEODORESCU TUDOREL (dosar nr. 

2589), BADEA ION (dosar nr. 3046), FLORICEL OCTAVIAN (Târgovişte). 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

                  După epuizarea acestui punct, o parte dintre membrii CPRD 89 s-au retras pentru a participa la 

şedinţele celorlalte comisii din care fac parte.    Având în vedere că în această situaţie nu mai există cvorum, 

Preşedintele C.P.R.D. 89 a propus ca avizarea listelor transmise de S.S.P.R. şi cuprinse la punctul 3 al ordinii 

de zi, să fie rediscutate în şedinţa următoare . 

Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean a solicitat Secretarului Comisiei să 

anunţe data şi ora, precum şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a C.P.R.D.89. 

Secretarul Comisiei domnul deputat Niculae Mircovici a dat citire proiectului ordinii de zi pentru 

şedinţa de marţi 13.05.2008, ora 13,00: 

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 



 17 

 
TABEL 

cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea  
 preschimbarii Certificatelor doveditoare a calitatii de Luptatori in Revoluţia Română din Decembrie 1989, conform  

prevederilor Legii 341/ 2204 
NR. 

CRT. 
Nr. 

Dosar NUMELE PRENUMELE DATA 
NASTERII TATĂL MAMA LOCUL 

NAŞTERII CALITATEA Aviz Asociatie 

1 2724 DAMIAN 
GHEORGHE     

19 martie 1930 TEODOR FLOARE COM. ABRAM REMARCAT FUNDAŢIA REVOLUŢIEI DIN ROMÂNIA- DECEMBRIE 1989 

2 20510 IONESCU LUCIAN  4 septembrie 
1958 ANGHEL AURELIA BUCUREŞTI REMARCAT ASOCIAŢIA VICTORIA REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 - BUCUREŞTI 

3 14934 SANDU LAZĂR 
9 noiembrie 

1950 ANTON IOANA COM.POCHIDIA REMARCAT ASOCIAŢIA 16-21DECEMBRIE1989-BUCUREŞTI 

4 15903 CIOACĂ EMIL NICOLAE DOBRA 25 martie 
1968 CONSTANŢA REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV DECEMBRIE 1989 

5 12104 SBÂRCEA NICOLAE ACHIM 
17 noiembrie 

1953 IOAN ARISTIŢA 
COM.ŞURA 

MICĂ REMARCAT AS SIBIU DEC 1989 

6 14912 CRACIUN  MIRCEA 
7 septembrie 

1942 MIHAIL DIDITA GOLEŞTI REMARCAT S.R.C. CARROM 

7 
10241 VÎRTACI IOAN IOAN LIUBIŢA 

9 martie 
1952 COM.PECICA REMARCAT FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ ARAD A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 

8 10105 POP VASILE-IOAN 
25 noiembrie 

1955 VALERIU IRINA COM. DEZNA REMARCAT FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ ARAD A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 
9 10104 MICOROI TRAIAN-IOAN 18 martie 1955 LAZĂR MARIA COM. OLARI REMARCAT FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ ARAD A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 

10 10296 IERCAN 
MARINELA-
ELISABETA 11 august 1960 IOAN FLOAREA ARAD REMARCAT FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ ARAD A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 

11 12215 MIRONICĂ GHEORGHE 1 februarie 1950   SOFICA 
 COM. 

COPĂLĂU REMARCAT FORUMUL REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 - LIBERTATEA - TIMIŞOARA 

12 20808 DOBRESCU NICOLAE 
8 decembrie 

1954 ŞTEFAN ELENA 
COM. 

ZĂRNEŞTI RĂNIT   
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