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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 06.09.2011 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 06 septembrie 2011, ora 

1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 05 iulie 

2011, respectiv 06 septembrie 2011. 

2. Discutarea adresei SSPR nr.42/1175/11.07.2011. 

3. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 7 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,  deputat Mircovici Niculae. Absenţi au fost: deputat Dugulescu 

Marius Cristinel, senator Greblă Toni, senator Jurcan Dorel, senator Staicu 

Dumitru Florian. 

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

senator Raymond Luca, a prezentat raportului Subcomisiei de lucru din 

data de 05 iulie 2011, respectiv 06 septembrie 2011. 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru 

următoarele persoane: 1.Lobonţiu Nicolae (Dosar nr.15683) – Remarcat; 

2.Baicu Marinică (Dosar nr.16235) – Remarcat; 3.Vancia Dorinel (Dosar 

nr.13962) – Remarcat; 4.Vlăducianu Samuil (Dosar nr.14353) – Remarcat; 

5.Zaiţi Eugen (Dosar nr.14243) – Remarcat; 6.Gheorghiof Titu Nicolae 

(Dosar nr.10370) – Remarcat; 7.Bucur Ilie (Dosar nr.15863) – Remarcat; 

8.Bragorenco Ioana (Dosar nr.10932) – Remarcat; 9.Mirea Ion (Dosar 

nr.17995) – Remarcat; 10.Cebuc Valentin (Dosar nr.10435) – Remarcat; 

11.Oniga Margareta (Dosar nr.8046) – Remarcat; 12.Ianuş Emil (Dosar 

nr.8176) – Remarcat. S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 24 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Dumitrele Dorin (Dosar nr.5689); 2.Laposi Ferenc (Dosar 

nr.14123); 3.Bocănete Paul (Dosar nr.13999); 4.Popescu Titel (Dosar 

nr.13949); 5.Dragoescu Ioan Nicolae (Dosar nr.14206); 6.Atanasiu Mihai 

Mircea (Dosar nr.10677); 7.Bălan Alexandru (Dosar nr.13279); 8.Trif Iosif 

(Dosar nr.10624); 9.Iancu Ioan (Dosar nr.10620); 10.Medrea Petru (Dosar 

nr.20315); 11.Ion Vasile (Dosar nr.3963); 12.Filip Ion (Dosar nr.611); 13.Teut 

Mihail Iuliu (Dosar nr.16153); 14.Popescu Constantin (Dosar nr.21421); 

15.Mihai Nicu (Dosar nr.13823); 16.Diaconu Stelian (Dosar nr.13779); 

17.Tronaru Ion (Dosar nr.11); 18.Lungu Mihai (Dosar nr.13636); 19.Savu 

Maria Eugenia (Dosar nr.16221); 20.Vlasie Cornelia (Dosar nr.16166); 

21.Enciu Maricel (Dosar nr.15576); 22.Boeru Gheorghe (Dosar nr.7369); 

23.Bulai Gociman Vasile (Dosar nr.21251); 24.Nedelcu Gheorghe (Dosar 

nr.3272), membrii Subcomisiei propun respingerea contestaţiilor şi 

transmiterea unor adrese contestatarilor prin care să li se comunice 
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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 număr de 6 dosare se propune respingerea 

contestaţiei: 1.Chioaru Elena (Dosar nr.8570); 2.Dărăbaş Gheorghe 

(Dosar nr.21068); 3.Bujor Nicolae (Dosar nr.21601); 4.Sârbu Marin (Dosar 

nr.20613); 5.Marcu Ion (Dosar nr.7066); 6.Tache Maria Magdalena (Dosar 

nr.7069). S-a votat cu unanimitate de voturi. 

D. Pentru un dosar se amână luarea unei decizii pentru transmiterea 

unor documente de către contestatar: 1.Urdea Zaharie (Dosar 

nr.12082).  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

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

Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/1175/11.07.2011, prin 

care au fost transmise spre analiză,  în vederea retragerii avizului pentru 

preschimbarea certificatelor şi acordarea avizului pentru înaintarea 

propunerii Preşedintelui României de retragere a titlurilor atribuite, 

sentinţele civile definitive şi irevocabile prin care au fost constataţi 

colaboratori ai fostei securităţi următoarelor persoane: 

1. Strafalogea Emilia – dosar de preschimbare nr.2263/2004, având 

calitatea de Luptător Rănit, cu certificat preschimbat seria LRT-S 

nr.00013, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă 



 4

nr.1215/09.03.2010, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, rămasă 

definitivă şi irevocabilă. 

2. Chirciu Ionel - dosar de preschimbare nr.5358/2004, având 

calitatea de Luptător Remarcat, cu certificat preschimbat seria LRM-C 

nr.00199, constatat colaborator al securităţii prin sentinţa civilă 

nr.1564/08.04.2009, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, rămasă 

definitivă şi irevocabilă. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca, a supus la vot retragerea avizului 

acordat pentru preschimbarea certificatului conform Legii nr.341/2004, 

precum şi acordarea avizului pentru înaintarea propunerii de retragere 

a titlului de către Preşedinţia României. S-a votat cu unanimitate de 

voturi. 

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

senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, a fost primit la CPRD1989 

punctul de vedere al Guvernului şi avizul favorabil de la Consiliul 

Legislativ în legătură cu propunerea privind declararea Municipiului 

Caraş-Severin ca oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989. 

Atât punctul de vedere al Guvernului cât şi Consiliul Legislativ susţin 

această propunere legislativă. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat 

faptul că, a fost transmis de la SSPR către CPRD1989 un comunicat prin 

care justifică elocvent numărul de certificate eliberate de-a lungul 

timpului în perioada Legii nr.42/1990, având în vedere faptul că au 

existat discuţii în presă referitoare la numărul total al certificatelor. 

În materialul acesta numărul total al certificatelor eliberate este în 

jur de 27.000. Dacă la aceste peste 27.000 de certificate se adaugă şi 

faptul că tot în perioada 1996-1997 au mai fost eliberate şi bonuleţe şi 
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adeverinţe care nu se regăsesc în Monitoare Oficiale şi sunt aproximativ 

1.000, şi care datorită Hotărârii de Guvern nr.1412/2004 au fost luate în 

calcul prin prevederile Legii nr.341/2004 ca document valabil pentru 

constituirea dosarului de preschimbare a certificatului realizăm că sunt 

în jur de 28.000 revoluţionari. 

În iulie 2010 în Monitorul Oficial care conţine lista persoanelor 

avizate de CPRD1989 sunt în număr de 20.000, inclusiv 2700 urmaşi de 

eroi-martiri care nu apăreau în Monitoare Oficiale  în urma aplicării 

prevederilor Legii nr.42/1990. 

Acest număr se datorează pe de-o parte datorită dispariţiei pe 

cale naturală, iar pe de altă parte datorită nedepunerii în termen a 

dosarelor de preschimbare, dar mai ales datorită activităţii de verificare 

la nivelul comisiei tehnice a SSPR cât şi în cadrul CPRD1989. 

Rezultă deci, că în perioada de aplicare a Legii nr.341/2004, 

respectiv din 2005 – 30 aprilie 2010, au fost avizate cca 10.000 persoane, 

mai puţin decât totalul celor certificaţi conform Legii nr.42/1990. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat 

faptul că, în data de 03 septembrie 2011, la Palatul Parlamentului, a fost 

organizat un congres al revoluţionarilor. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat 

faptul că, CPRD1989 va iniţia o propunere legislativă de modificare la 

Legii nr.341/2004 de adăugare a unui nou articol 81, prin care posesorii 

certificatelor de revoluţionar care vor fi condamnate penal, definitiv şi 

irevocabil pentru fapte antisociale grave să nu beneficieze de 

prevederile Legii. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, consideră 

că, după 22 ani de la Revoluţia din decembrie 1989 nu este îngăduit ca 

o persoană care pretinde că este revoluţionar să se ocupe cu fapte 
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antisociale grave, precum: hoţii, tâlhării, crime, violuri, fapte de corupţie, 

şi în felul acesta să aducă prejudicii întregii mişcări revoluţionare.  

Membrii Comisiei au fost de acord cu propunerea Preşedintelui 

Comisiei, domnul senator Raymond Luca. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat 

faptul că, au fost publicate campanii de presă duse de cotidianul 

“Adevărul” în care au fost intervievaţi doi dintre preşedinţii de asociaţii 

revoluţionare din Reşiţa. 

Propunerea Preşedintelui Comisiei, domnul senator Raymond Luca, 

a fost ca în data de 14 septembrie 2011, ora 1600  în cadrul şedinţei de 

lucru a  CPRD1989 să fie invitaţi cei trei preşedinţi de asociaţii din Reşiţa 

în vederea clarificării avizelor acordate de asociaţia pe care o conduc. 

Membrii Comisiei au fost de acord cu propunerea Preşedintelui 

Comisiei, domnul senator Raymond Luca. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, l-a întrebat 

pe domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR despre iniţiativa 

SSPR de a infiinţa o şcoală de vară a revoluţionarilor şi cum evoluează 

acesta. 

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a menţionat 

faptul că, aceasta a început în data de 05 septembrie 2011, şi 

activitatea este de a promova şi a mediatiza Revoluţia din decembrie 

1989 pentru copii de şcoală generală şi liceu, sunt în jur de 149 copii din 

toate judeţele ţării, nu sunt copii ai revoluţionarilor, care provin din familii 

nevoiaşe dar cu rezultate bune la învăţătură. 

Au fost invitaţi profesori universitari din toate judeţele tării să ţină 

prelegeri despre Revoluţia din decembrie 1989 din contextul 

internaţional, din punct de vedere istoric, şi de asemenea, au fost 
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invitaţi revoluţionari din diferitele oraşe ale ţării pentru a le împărtăşi 

experienţa a celor trăite în decembrie 1989. 

Aceste prelegeri vor fi înregistrate şi va fi realizată o broşură care cu 

ajutorul Ministerului Educaţiei va fi distribuită în toate şcolile care au în 

programa şcolară predarea istoriei, respectiv, 1 exemplar/şcoală. 

  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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