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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 21.06.2011 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 21 iunie  2011, ora 

1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea rapoartelor Subcomisiei de lucru din data de 

14 iunie 2011 şi 21 iunie 2011. 

2. Discutarea adresei formulată de către Blocul Naţional al 

Revoluţionarilor nr.42/987/07.06.2011. 

3. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, 

Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, Secretar senator 

Coca Laurenţiu Florian, deputat Budurescu Daniel Stamate, 

deputat Firczak Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, deputat 

Socaciu Victor. Absenţi au fost: deputat Dugulescu Marius 

Cristinel, senator Greblă Toni, senator Jurcan Dorel, senator 

Staicu Dumitru Florian. 
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La lucrările şedinţei a participat domnul George Costin – 

Secretar de Stat al S.S.P.R. 

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a prezentat rapoartele Subcomisiei de 

lucru a CPRD1989 din data de 14 iunie 2011 şi 21 iunie 2011. 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului 

pentru următoarele persoane: 1.Anton Călin Raul (Dosar nr.9162) 

– Remarcat, 2.Gheţu Daniel (Dosar nr.16011) – Remarcat, 

3.Zaharu Angela (Dosar nr.15395) – Remarcat, 4.Tereu Liviu Petru 

(Dosar nr.10552) – Remarcat, 5.Novac Gruia Dan (Dosar nr.6676) – 

Remarcat, 6.Găvruţă Călina Daniela (Dosar nr.12644) – 

Remarcat, 7.Cîmpeanu Constantin (Dosar nr.21473) – Remarcat, 

8.Niţu Traian (Dosar nr.11221) – Rănit, 9.David Florin Marius (Dosar 

nr.20375) – Reţinut, 10.Dan Dumitru (Dosar nr.21469) – Remarcat, 

11.Ardelean Gheorghe (Dosar nr.10222) – Remarcat, 12.Săraru 

Liviu (Dosar nr.5946) – Remarcat. S-a votat cu unanimitate de 

voturi. 

B. Pentru un număr de 15 dosare analizate în baza 

contestaţiilor depuse astfel: 1.Murea Ioan (Dosar nr.21240), 

2.Gavril Iuliana Nicoleta (Dosar nr.20485), 3.Jeler Liliana (Dosar 

nr.9216), 4.Rusu Viorel (Dosar nr.9208), 5.Broina Elena (Dosar 

nr.19920), 6.Tanţău Vasile Dorin (Dosar nr.9205), 7.Sârbu Ioan Emil 

(Dosar nr.9200), 8.Onea Adrian (Dosar nr.15487), 9.Năstase 

Solomon (Dosar nr.10974), 10.Codrea Constantin (Dosar nr.14722), 

11.Cupşa Ionica (Dosar nr.9865), 12.Gliga Nicolae (Dosar 

nr.10554), 13.Avram Silviu Dan (Dosar nr.9947), 14.Cioflică Mihail 

(Dosar nr.10319), 15.Bolbose Adrian (Dosar nr.15572), membrii 
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Subcomisiei propun respingerea contestaţiilor şi transmiterea unor 

adrese contestatarilor prin care să li se comunice situaţia 

dosarelor având în vedere faptul că acestea nu conţin elemente 

necesare preschimbării certificatelor în sensul unor merite 

deosebite, dovada contribuţiei lor la Victoria Revoluţiei din 

decembrie 1989. 

De asemenea, conform normelor de soluţionare a 

contestaţiilor, persoanele care sunt respinse în această fază, pot 

fi audiate la cerere. Audierea va fi programată de 

C.P.R.D1989.S-a votat cu unanimitate de voturi. 

C. Pentru un dosar se propune respingerea contestaţiei, şi 

menţinerea calităţii de Participant, obţinut conform Legii 

nr.42/1990: 1. Daniliuc Corneliu Vicenţiu (Dosar nr.20921). S-a 

votat cu unanimitate de voturi. 

D. Pentru un dosar se propune discutarea acestuia în plenul 

CPRD89: 1.Neamţiu Ovidiu. 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii 

CPRD1989 au hotărât că dosarul acestuia îndeplineşte condiţiile 

acordării titlului de erou-martir şi recomandarea către 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 de a întreprinde măsurile legale care se impun 

pentru acordarea titlului de Erou-Martir. S-a votat cu unanimitate 

de voturi. 

La punctul 2  al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a pus în discuţie adresa Blocului Naţional 

al Revoluţionarilor înregistrată sub nr.42/987/07.06.2011. 
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În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, Preşedintele 

Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că, 

va fi formulat un răspuns Blocului Naţional al Revoluţionarilor în 

legătură cu cele precizate în petiţie. 

La punctul diverse  al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca, a pus în discuţie două dosare 

ale unor persoane din Braşov. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

precizat faptul că, în dosarele acestora se regăsesc certificate 

duplicat şi nu se regăsesc în nici un Monitor Oficial. 

De asemenea, în niciunul dintre aceste dosare nu există 

avizul asociaţiei , dar totodată, ambele persoane sunt avizate de 

către SSPR. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

propus membrilor CPRD1989 ca acestea să fie transmise la 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 pentru verificări. 

Membrii CPRD1989 au fost de acord cu propunerea 

Preşedintelui Comisiei, domnul senator Raymond Luca. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a pus 

în discuţie dosarul domnului Pop Alexandru (Dosar nr.1456) – rănit 

în legătură. 

Acesta a fost avizat de către CPRD1989 cu calitatea de 

luptător remarcat prin fapte deosebite aşa cum a fost transmis 

de către SSPR pe listele cu propunere de avizare. 

De asemenea, acesta are certificat de rănit în legătură, 

obţinut în baza Legii nr.42/1990, în dosar se regăsesc toate actele 
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medicale care atestă calitatea de rănit dar noul tip de certificat 

a fost tipărit cu calitatea de luptător remarcat prin fapte 

deosebite. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

propus membrilor CPRD1989 ca noul tip de cerificat cu calitatea 

de luptător remarcat prin fapte deosebite să fie retras şi să se 

acorde avizul pentru calitatea de rănit în legătură şi totodată cu 

această calitate să fie tipărit noul tip de certificat. S-a votat cu 

unanimitate de voturi. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

precizat faptul că, au fost formulate numeroase solicitări la 

Corpul de Control al Guvernului în legătură cu activitatea 

Fondului Libertatea, dar răspunsul acestora a fost faptul că nu 

este de competenţa lor verificarea activiăţii Fondului Libertatea. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, a fost transmisă de către SSPR o adresă 

potrivit căreia în cadrul arhivei SSPR se află depozitate 

documente referitoare la activitatea Fondului Libertatea şi s-a 

solicitat o perioadă în care controlul va fi efectuat. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, i-a 

propus domnului George Costin – Secretar de Stat al SSPR să 

execute un audit independent având în vedere faptul că, 

Corpul de Control al Guvernului nu doreşte să se implice în 

această activitate. 

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a luat act 

de cele precizate urmând a lua o hotărâre care va fi transmisă şi 

la CPRD1989. 
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, în cadrul viitoarei şedinţe de lucru a 

CPRD1989 va fi prezentat un raport de activitate, care va 

cuprinde raportul contestaţiilor, respectiv, numărul total al 

contestaţiilor, numărul contestaţiilor soluţionate sau discutate, 

numărul contestaţiilor nediscutate, precum şi calendarul 

activităţii din vacanţa parlamentară. 

  Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată, 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

declarat închisă şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor 

din Decembrie 1989. 

 
P R E Ş E D I N T E 

Senator Raymond LUCA 
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