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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 

1989 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 28.06.2011 
 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 28 iunie  2011, 

ora 1500. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

28 iunie 2011. 

2. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din 

totalul membrilor Comisiei astfel: Preşedinte senator 

Raymond Luca, deputat Gheorghe Hogea, Secretar senator 

Coca Laurenţiu Florian, deputat Budurescu Daniel Stamate, 

deputat Firczak Gheorghe, deputat Socaciu Victor. Absenţi 

au fost: deputat Dugulescu Marius Cristinel, senator Greblă 

Toni, senator Jurcan Dorel, deputat Mircovici Niculae, 

senator Staicu Dumitru Florian. 
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La lucrările şedinţei au participat domnii George Costin – 

Secretar de Stat al S.S.P.R şi Răzvan Blujdea – inspector 

principal al S.S.P.R. 

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca, a prezentat raportului 

Subcomisiei de lucru din data de 28 iunie 2011: 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului 

pentru următoarele persoane: 1.Petcu Dan Marian (Dosar 

nr.16204) – Remarcat, 2.Szonyi Ioan Gicu (Dosar nr.10697) – 

Remarcat.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 14 dosare analizate în baza 

contestaţiilor depuse astfel: 1.Georgescu Dragoş (Dosar 

nr.16333), 2.Neacşu Petre (Dosar nr.21513), 3.Pîrvu David 

Carol (Dosar nr.14172), 4.Mutaşcu Zaharia (Dosar nr.14049), 

5.Frăţilă Petru Sorin (Dosar nr.21097), 6.Lucaci Mircea Mihail 

(Dosar nr.21110), 7.Oprişan Gheorghe (Dosar nr.14048), 

8.Franţ Petru Nicuşor (Dosar nr.21585), 9.Para Remus (Dosar 

nr.21115), 10.Cocu Pavel (Dosar nr.13991), 11.Fiat Pavel 

(Dosar nr.20593), 12.Nicola Georgel (Dosar nr.21117), 13.Popa 

Erika Cristina (Dosar nr.21105), 14.Sima Gheorghe (Dosar 

nr.13981), membrii 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. 
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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: 

1.Grancea Vergil (Dosar nr.21580bis). S-a votat cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul diverse al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca, a prezentat şi supus la vot 

programul de lucru al CPRD1989 în perioada vacanţei 

parlamentare:  

- 04 iulie 2011 – 07 iulie 2011 : şedinţe ale Subcomisiei de 

lucru a CPRD1989. 

- 26 iulie 2011 – 05 august 2011 :  şedinţe ale Subcomisiei 

de lucru a CPRD1989. 

- 29 august 2011 – 31 august 2011 :  audieri ale 

persoanelor a căror dosare au fost respinse la prima 

verificare de către membrii CPRD1989 şi cărora li s-a 

comunicat faptul că, pot solicita audierea în cadrul Comisiei 

Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

prezentat raportul de activitate al CPRD1989, urmând ca 

acesta să fie completat şi postat pe site-ul Camerei 

Deputaţilor, www.cdep.ro.  

  Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost 

epuizată, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 
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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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