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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 04.10.2011 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 04 octombrie 2011, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Discutarea Raportului Subcomisiei de lucru din data de 27.09.2011 

şi 04.10.2011. 

2.Discutarea adresei SSPR nr.42/1412/19.09.2011. 

3.Discutarea adresei SSPR nr.42/1407/19.09.2011. 

4.Discutarea adresei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, 

înregistrată sub nr.42/1401/19.09.2011. 

5.Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul membrilor 

Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, Secretar senator Coca 

Laurenţiu Florian, deputat Firczak Gheorghe, senator Greblă Toni, deputat 

Mircovici Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: Vicepreşedinte 

deputat Gheorghe Hogea, deputat Budurescu Daniel Stamate, deputat 

Dugulescu Marius Cristinel, senator Jurcan Dorel, senator Staicu Dumitru 

Florian. 

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

senator Raymond Luca, a prezentat Raportul Subcomisiei de lucru din data 

de 27.09.2011 şi 04.10.2011: 
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A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru 

următoarele persoane: 1.Ciolac Corneliu (Dosar nr.16259) - Remarcat, 

2.Dumitru Petre (Dosar nr.11661) - Remarcat, 3.Păunoi Doina (Dosar 

nr.20552) - Rănit, 4.Zare Ioan Adrian (Dosar nr.15286) - Remarcat, 5.Muj 

Vasile (Dosar nr.19770) - Remarcat, 6.Matei Liviu (Dosar nr.18308bis) - 

Rănit şi Reţinut, 7.Enache Gheorghe - Erou-Martir, 8.Enache Stana - 

Urmaş de Erou-Martir, 9.Schonthal Ion Mihai (Dosar nr.8050) - Reţinut, 

10.Marinoiu Adrian Valentin (Dosar nr.14311) - Reţinut, 11.Ciocârlan 

Ştefan (Dosar nr.4102) - Remarcat. S-a votat cu unanimitate de voturi. 
B. Pentru un număr de 31 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Grigore Alexandru (Dosar nr.240), 2.Sandu Niculae 

(Dosar nr.6527), 3.Costea Ion (Dosar nr.3247), 4.Grigore Constantin 

(Dosar nr.21002), 5.Cişmigiu Florin (Dosar nr.7945), 6.Stavri Dumitru 
Claudiu (Dosar nr.20883),  7.Zevedei Aurelian Ştefan (Dosar nr.16078), 

8.Vaşcu Valentin (Dosar nr.16159), 9.Rusu Ioan (Dosar nr.13414), 

10.Milu Băjenaru Valentin (Dosar nr.5577), 11.Iuga Ion (Dosar nr.9704), 

12.Dobrin Lucian (Dosar nr.9830), 13.Morsch Dumitra (Dosar nr.10980), 

14.Cuza Constantin (Dosar nr.19624), 15.Geană Ion (Dosar nr.7975), 

16.Ciulin Florin (Dosar nr.13624), 17.Lascu Nicu (Dosar nr.18964), 

18.Caramihai Zoica Marieta (Dosar nr.10312), 19.Avram Costel (Dosar 

nr.15008), 20.Vasile Marin (Dosar nr.12016), 21.Piţigoi Marian (Dosar 

nr.4344), 22.Burgaslis Romeo Cristian (Dosar nr.7243), 23.Cocoş Florea 

(Dosar nr.4127), 24.Haisan Janeta (Dosar nr.6705), 25.Dumitrof Cristian 

Sebastian (Dosar nr.4145), 26.Toma Elisabeta (Dosar nr.16492), 

27.Zecheria Zeadin (Dosar nr.16549), 28.Ionescu Vasile (Dosar 

nr.15880), 29.Toma Constanţa (Dosar nr.16506), 30.Răduş Stela (Dosar 

nr.16565), 31.Stănciulescu Marin (Dosar nr.6482), 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 
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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 4 dosare se propune respingerea contestaţiei: 

1.Marin Alecu (Dosar nr.19790), 2.Dăianu Niculae (Dosar nr.4153), 

3.Balla Francisc (Dosar nr.20948), 4.Şutru Toma (Dosar nr.20212). 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.42/1412/ 19.09.2011, potrivit 

căreia sunt înaintate dosarele următoarelor persoane având în vedere faptul 

că, dosarele acestora au fost admise de Comisia SSPR, dar dintr-o eroare 

materială regretabilă s-a omis transmiterea spre avizare la CPRD1989: 

1. U 535 - Enache Stana, mamă de erou-martir, dosar avizat de 

Comisia SSPR în data de 11.11.2008, erou-martir Enache Gheorghe, 

discutat la contestaţii. 

2.  U 506 - Sboroştean Marioara, fiică de erou-martir, dosar avizat de 

Comisia SSPR în data de 16.10.2006, erou-martir Sboroştean Gheorghe. 

3.  U 505 - Voinescu (Sboroştean) Daniela Doina, fiică de erou-

martir, dosar avizat de Comisia SSPR în data de 16.10.2006. 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au 

hotărât acordarea avizului favorabil pentru calităţile solicitate. 

S-a votat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/1407/ 19.09.2011, potrivit 

căreia SSPR transmite o copie a sentinţei civile nr.4510/15.11.2010, 

pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ şi 

Fiscal, comunicată instituţiei SSPR în data de 01.09.2011, prin care a fost 
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admisă în parte acţiunea formulată de reclamantul Nacu Dorel, în 

contradictoriu cu SSPR şi CPRD1989, în sensul că obligă pârâtul SSPR să 

soluţioneze cererea reclamantului privind preschimbarea certificatului de 

revoluţionar, iar pârâta CPRD1989 să emită avizul necesar soluţionării 

cererii acestuia.De menţionat faptul că, instanţa nu obligă pârâtele la 

soluţionarea în mod favorabil a cererii de preschimbare a reclamantului, 

neputându-se substitui autorităţilor în dreptul lor de apreciere, ci doar la 

soluţionarea acesteia într-un termen rezonabil de 30 de zile. 

Având în vedere faptul că, reclamantul nu a avut niciodată certificat de 

revoluţionar, iar Legea nr.341/2004 este o lege de preschimbare a 

certificatelor şi nu de acordare de noi calităţi, membrii Comisiei au supus la 

vot acordarea avizului negativ pentru dosarul domnul Nacu Dorel.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Timiş înregistrată sub nr.42/1401/19.09.2011. 

CPRD1989 a solicitat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş să 

comunice ce evidenţă au în legătură cu domnul Balint Petrică - Dorin, în 

vederea soluţionării unei contestaţii împotriva domnului Balint Petrică - 

Dorin, contestaţia având la bază declaraţiile a doi foşti miliţieni subofiţeri 

care l-au arestat în noaptea dintre 20 spre 21 decembrie 1989, care l-au 

dus la miliţie şi motivul arestului a fost un scandat provocat în bloc şi la 

reclamaţia vecinilor cei doi au procedat la reţinerea acestuia.  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a precizat faptul că, în urma 

verificărilor privind pe numitul Balint Petrică - Dorin, au fost identificate 

în arhiva subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J Timiş registrele de 

evidenţă arestaţi pentru perioada la care se face referire după cum 

urmează: 
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În arhiva Poliţiei Municipiului Lugoj a fost identificat registrul de 

evidenţă a arestaţilor cu nr.0735/10.01.1986 care cuprinde evidenţa pe 

perioada 1986-1994, registrul fiind construit după index alfabetic. 

 Efectuându-se verificări pentru perioada 16-22.12.1989 s-a constatat 

că nu figurează în evidenţe ca reţinut sau arestat numitul Balint Petrică - 
Dorin. 

Totodată au fost efectuate verificări şi în arhiva Centrului de Reţinere 

şi Arest Preventiv Timiş cu privire la numitul Balint Petrică - Dorin, fiind 

identificat registrul evidenţa arestaţi fără număr, care cuprinde evidenţa 

arestaţilor pe index alfabetic pe anul 1989, iar din verificările efectuate se 

constată că persoana la care se face referire nu figurează în evidenţă. 

În urma aspectelor menţionate mai sus şi a discuţilor purtate în cadrul 

şedinţei, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a propus 

menţinerea corespondenţei cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi 

transmiterea declaraţiilor celor două persoane şi a verifica cele menţionate 

de acestea, şi ca eventual să se transmită elemente noi.Membrii Comisiei au 

fost de acord cu propunerea Preşedintelui Comisiei. 

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

senator Raymond Luca, a precizat faptul că, au fost transmisă o adresă din 

partea Organizaţiei Liga de Vest şi a Organizaţiei Regionale a luptătorilor 

din decembrie 1989. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul 

că, acestui document i se va formula un răspuns. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul 

că, au fost transmisă o adresă din partea domnului Leşu Ionel, care a 

intentat un proces împotriva CPRD1989 reprezentându-şi fiicele minore 

pentru a obţine preschimbarea certificatelor de revoluţionar, în urma căruia 

a fost obţinută o sentinţă favorabilă care în momentul aducerii la 

cunoştinţa membrilor CPRD1989 şi după o verificare a temeiniciei tuturor 
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înscrisurilor, a fost acordat avizul favorabil în vederea preschimbării 

certificatului de revoluţionar pentru cele două fete minore. 

Sentinţa preciza faptul că, Preşedintele Comisiei din legislatura 2004 -

2008,domnul deputat Emilian Vasile Cutean este obligat la plata a 100lei/zi 

pentru întârzierea de a pune în aplicare hotărârea judecătorească. 

Cu toate că i-a fost formulat un răspuns în scris domnului Leşu Ionel, 

acesta continuă să transmită adrese. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat 

faptul că, l-a sunat pe domnul Leşu Ionel pentru a-l întreba de ce insistă cu 

aceste memorii adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989, în condiţiile în care persoanele în cauză au obţinut avizul 

favorabil în vederea preschimbării certificatului şi noul tip de certificat. 

Domnul Leşu Ionel a precizat faptul că, este o eroare adresa transmisă 

la CPRD1989, dar apoi s-a adresat domnului Gheorghe Barbu - Secretar 

General al Camerei Deputaţilor, printr-un memoriu,  aducând acuzaţii la 

adresa Preşedintelui Comisiei, domnul senator Raymond Luca. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul 

că, acestui document i se va formula un ultim răspuns. 

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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