
 1

 
 
 
 
 

  
PPAARRLLAAMMEENNTTUULL    RROOMMÂÂNNIIEEII  

CCoommiissiiaa  PPaarrllaammeennttaarrăă  aa  RReevvoolluuţţiioonnaarriilloorr  ddiinn  DDeecceemmbbrriiee  11998899  
 
 

SSIINNTTEEZZAA  LLUUCCRRĂĂRRIILLOORR  
ŞŞEEDDIINNŢŢEEII  DDIINN  DDAATTAA  DDEE  2277..0066..22001122  

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 27 iunie 2012, ora 1400. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului subcomisiei din data de 27 iunie 2012. 

2. Discutarea Proiectelor legislative PLx. nr.261/25.06.2012 şi PLx. 

nr.266/25.06.2012. 

3. Discutarea proiectului de Ordonanţă a Guvernului. 

4. Discutarea petiţiei formulată de doamna Drăgan Angela. 

5. Discutarea dosarelor domnilor Olteanu Ilie şi Elefterie Lucian, ca 

urmare a adresei SSPR nr.42/577/08.05.2012. 

6. 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 Firczak 

Gheorghe, deputat Budurescu Daniel Stamate, deputat Mircovici Niculae, 

deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: deputat Dugulescu Marius Cristinel, 

senator Greblă Toni, senator Jurcan Dorel, senator Staicu Dumitru Florian. 

La lucrările şedinţei au participat reprezentanţii Ministerului Muncii, 

specialişti ai Ministerului Finanţelor Publice, precum şi reprezentanţii SSPR, 
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domnul Sorin Vintilă Meşter - Secretar de Stat al SSPR şi doamna Popină 

Mirela. 

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

Raymond Luca, a prezentat raportul subcomisiei din data de 27 iunie 2012. 

A. Pentru un dosar se propune acordarea avizului în vederea 

preschimbării certificatului: 1.Madarasz Karoly - Dosar nr.6501 - Reţinut. 

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 11 dosare analizate în baza contestaţiilor depuse 

astfel: 1.Ilie Dan - Dosar nr.3692, 2.Ignat Costel - Dosar nr.3679, 3.Băjinaru 

Ionel - Dosar nr.6996, 4.Moise (fostă Maghiar) Elena - Dosar nr.8724, 

5.Bodîlcă Eugen - Dosar nr.4858, 6.Tiron Nicolai - Dosar nr.5061, 7.Gheoca 

Laurenţiu George - Dosar nr.8137, 8.Pascal Nicolae Radu - Dosar nr.9118, 

9.Bulumac Cătălin Ovidiu - Dosar nr.6688, 10.Tieller Ştefan - Dosar nr.9909, 

11.Leuce Florian Sandu - Dosar nr.16870, membri 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 număr de 3 dosare se propune respingerea contestaţiei 

pentru preschimbarea certificatului pentru calitatea de Remarcat, având în 

vedere faptul că aceştia deţin numai un certificat de Participant, conform 

Legii nr.42/1990: 1.Mănescu Marius Dan - Dosar nr.8379, 2.Gunia Valentin - 

Dosar nr.10890, 3.Butoiu Mariana - Dosar nr.10911.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat propunerea legislativă PLx nr.261/25 iunie 2012 

privind declararea municipiului Iaşi „Oraş Iniţiator al Revoluţiei din decembrie 

1989”. 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au 

hotărât acordarea avizului negativ propunerii legislative privind declararea 

municipiului Iaşi „Oraş Iniţiator al Revoluţiei din decembrie 1989”, înregistrat 

sub nr.261/25 iunie 2012. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat 

propunerea legislativă PLx nr.266/25 iunie 2012 pentru modificarea şi 

completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă 

de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987,nr.341/2004.  

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au 

hotărât acordarea  avizului negativ propunerii legislative nr.PLx 266/ 25 iunie 

2012 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 

avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987,nr.341/2004.  

La punctul 3  al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat proiectul Ordonanţei de Urgenţă elaborat de către 

Ministerul Muncii. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul 

că, a discutat la Ministerul Muncii situaţia reluării plăţii indemnizaţiilor pentru 

revoluţionari. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat 

faptul că, în cadrul acestor discuţii, au fost schiţate o serie de chestiuni de 



 4

principiu, şi anume, faptul că, există în primul rând o restricţie de ordin 

bugetar - actualul Guvern funcţionând în baza bugetului Guvernului Boc. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, în al doilea rând, indemnizaţiile luptătorilor remarcaţi 

prin fapte deosebite au fost tăiate de la începutul anului 2012, fiind 6 luni de 

neplată a indemnizaţiilor, există o presiune de ordin social semnificativă. 

 Totodată, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

precizat faptul că, în al treilea rând, care poate ar fi trebuit situat pe primul 

loc, este acela că, statul român este dator cu recunoştinţă acestor persoane 

care au făcut un lucru esenţial, au schimbat un regim politic, deci o 

indemnizaţie de recunoştinţă şi nu reparatorie, este normal să existe, să fie 

acordată, la fel, ca şi în alte cazuri pentru alte categorii de persoane, statul 

român a găsit de cuviinţă să ofere această recunoştinţă într-o formă 

bănească: deţinuţii politici, veteranii de război, diverse categorii de dizidenţi, 

deportaţi, cei care au fost forţaţi să lucreze în diverse lagăre de muncă, etc.  

De asemenea,  Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

precizat faptul că, în discuţiile avute la Ministerul Muncii, s-a schiţat şi un alt 

principiu, şi anume că, în Revoluţie, în acţiunile revoluţionare din decembrie 

1989 care merită recunoştinţă, nu trebuie să se facă o diferenţă între 

categoriile de revoluţionari, anume răniţii, reţinuţii şi luptătorii cu merite 

deosebite. 

În acest sens, ideea care s-a schiţat a fost că, pentru aceste trei categorii 

să existe o indemnizaţie unică, inclusiv pentru răniţii fără grad de invaliditate. 

Tot din discuţiile avute cu Ministrul Muncii s-a avut în vedere principiul 

că, urmaşii având în vedere că au suferit o pierdere însemnată, ei nefiind 

revoluţionari, să fie trataţi aparte, să primească o indemnizaţie reparatorie 

mai mare decât cea pentru revoluţionari. 

În aceste discuţii, s-a convenit ca persoanele care se află la pensie, să nu 

mai primească 0,6% din indemnizaţie doar pentru că sunt pensionari, pentru 
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că a ieşi la pensie nu are nici o legătură cu activitatea revoluţionară, este 

suficient că legea permite pensionarea cu 5 ani mai devreme pentru cei care 

au fost certificaţi ca revoluţionari, iar acest 0,6% să dispară în condiţiile în 

care toate categoriile de revoluţionari ar primi indemnizaţia. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul 

că, la şedinţa CPRD1989 din data de 19.06.2012, Ministrul Muncii a transmis 

un proiect de ordonanţă care respectă principiile menţionate mai sus, mai 

puţin cuantumul indemnizaţiilor, dar care mai ales după ce a apărut public a 

creat o serie de reacţii.  

Evident, majoritatea dintre revoluţionari sunt nemulţumiţi, iar reacţia 

celor care au fost arestaţi sau răniţi şi care au fost în plată în toată această 

perioadă în care luptătorii cu merite deosebite nu au primit indemnizaţia, 

sunt nemulţumiţi pentru că au impresia că indemnizaţia lor se reduce în 

favoarea luptătorilor cu merite deosebite. 

În privinţa copiilor de erou-martir, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a menţionat faptul că, îşi menţine poziţia şi va realiza o 

propunere legislativă în care această categorie, să aibă prioritate la angajare 

la calificare egală. 

Reprezentantul Ministerului Muncii a prezentat diverse variante de efort 

bugetar, în condiţiile în care, aşa cum este bine cunoscut, prin efectul Legii 

nr.283/2011 (Guvernul Boc), indemnizaţiile luptătorilor cu merite deosebite şi 

a copiilor de eroi-martiri (peste 26 ani) au fost anulate pentru anul 2012. 

Domnul Sorin Vintilă Meşter - Secretar de Stat al SSPR, şi-a exprimat 

punctul de vedere referitor la proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru plata 

indemnizaţiilor, specificând faptul că, nu este posibil ca revoluţionarii să 

devină asistaţi sociali prin noua ordonanţă de urgenţă, deoarece revoluţionarii 

nu au nevoie de mila publicului. 

Totodată, acesta a menţionat faptul că, doreşte să inventarieze toate 

dosarele, indiferent cât timp va lua această procedură.  
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a atras atenţia că 

Parlamentul României va intra în vacanţă parlamentară şi deci, este absolut 

urgent ca până la încheierea sesiunii, să se depună OUG în Senat, ca primă 

Cameră sesizată. 

Membri Comisiei au constatat că, atât reprezentanţii Ministerului Muncii, 

cât şi ai Ministerului Finanţelor Publice, nu au un mandat prin care să-şi 

asume luarea unor decizii, şi au propus, aşa cum era firesc şi legal să se 

întâmple de la bun început, ca iniţiativa privind reglementarea indemnizaţiilor 

să aparţină Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989. 

În acest sens, Secretarul de Stat, domnul Sorin Vintilă Meşter s-a angajat 

ca, în cel mai scurt timp, să propună un proiect de OUG elaborat în colaborare 

cu Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor Publice, într-o şedinţă de Guvern 

din perioada imediat următoare. 

Membri Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 l-

au asigurat pe domnul Sorin Vintilă Meşter - Secretar de Stat al SSPR de 

sprijinul lor în această acţiune. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat spre informare membrilor Comisiei, petiţia 

formulată de doamna Drăgan Angela, înregistrată sub nr.42/788/ 

26.06.2012. 

Membri Comisiei au luat act de petiţia formulată de doamna Drăgan 

Angela, urmând a fi formulat un răspuns acesteia. 

La punctul 5 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/577/08.05.2012, potrivit 

căreia a fost transmis spre analiză, în vederea retragerii avizului dat pentru 

preschimbarea certificatelor domnilor Olteanu Ilie cu număr de dosar de 

preschimbare 20156, cu certificat seria LRM-O nr.00307 şi a domnului 
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Elefterie Lucian cu număr de dosar de preschimbare 11698 şi cu certificat 

seria LRM-E nr.00153. 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au 

hotărât retragerea avizelor pentru un număr de 2 persoane, astfel: 

În urma analizării adresei împreună cu procesul-verbal al SSPR încheiat 

la data de 27.04.2012 şi a verificării dosarelor acestor persoane în cadrul 

şedinţei, membri comisiei parlamentare, în conformitate cu prevederile art.49 

din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.341/ 2004, adoptate prin HG 

nr.1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare, au hotărât: 

1. Olteanu Ilie - Dosar nr.20156 - având în vedere faptul că, acesta din 

eroare a fost transmis de către SSPR cu propunere de avizare pentru calitatea 

de Remarcat, acesta deţinând numai calitatea de Participant potrivit Legii 

nr.42/1990. 

2. Elefterie Lucian - Dosar nr.11698 - având în vedere faptul că, din 

eroare a fost transmis de către SSPR cu propunere de avizare, acesta 

neavând avizul comisiei SSPR pentru preschimbare, fiind respins din motivele 

invocate în procesul-verbal din data de 27.04.2012 astfel: „copiile după 

certificatul de revoluţionar şi după brevet erau nelegalizate, lipseau copiile 

după certificatele de revoluţionar ale martorilor şi alte probe, inclusiv 

documente utile în susţinerea cererii”. 

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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