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SINTEZA 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 14.02.2006 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 14.02.2006, ora 13.00 după următoarea ordine de zi: 
1. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate C.P.R.D. 1989; 
2. Diverse. 
 
La lucrările şedinţei au participat 10 parlamentari din totalul de 11 membri ai Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat 

Emilian Vasile Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Dumitru Constantin, Secretarul Comisiei Deputat Mircovici Niculae, 
Senator David Gheorghe, Senator Petrescu Ilie, Deputat Racoceanu Viorel, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Tărniceru Petru, 
Deputat Ţundrea Ioan şi Senator Vasile Ion, iar absent a fost: Deputat Ujeniuc Dragoş. 

 
A fost prezent şi Domnul Căminescu Doru, Secretarul General al S.S.P.R.  
În deschiderea lucrărilor, Domnul Preşedinte Deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat ordinea de zi propusă de Secretarul 

Comisiei Domnul Mircovici Niculae. Fără alte propuneri din partea membrilor Comisiei, a fost votată în unanimitate. 
1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a informat membrii Comisiei că Biroul Tehnic 

s-a achitat de sarcina de a răspunde la toate petiţiile care au fost adresate Comisiei, dorind să discute o singură adresă pentru care 
necesită dezbaterea în cadrul acestei şedinţe. 

Această petiţie a fost transmisă de Doamna Neamţiu Antonica, soţia unui luptător rănit în Revoluţia din Decembrie 1989, 
din Sibiu, care solicită schimbarea calităţii, din rănit în erou martir a soţului ei, Neamţiu Ovidiu, care a decedat între timp, în urma 
unui stop-cardiac. 
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Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a dorit să informeze membrii Comisiei în legătură cu demersurile 

făcute de Doamna Neamţiu Antonica, în urma cărora S.S.P.R.-ul a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu înfiinţarea unei 
Comisii medicale care să analizeze dacă decesul domnului Neamţiu Ovidiu a survenit în urma rănilor suferite în timpul Revoluţiei. 
Concluziile acestei Comisii de analiză au fost că traumatismul suferit în urma împuşcării nu a generat afecţiuni cardiace, iar stopul 
cardiorespirator prin infarct miocardic acut suferit la 12 ani de la traumatism, nu are legătură de cauzalitate cu plaga generată de 
împuşcare. În urma acestei concluzii a Comisiei medicale, S.S.P.R.-ul a trimis răspuns Doamnei Neamţiu Antonica, recomandând 
ca singură posibilitate acţionarea în Justiţie a Comisiei de analiză privind calitatea actului medical.  

În urma dezbaterilor în acest caz, Domnul Senator Ion Vasile a propus să se transmită adresa S.S.P.R.-ului prin care să-şi 
exprime clar poziţia în legătură cu schimbarea calităţii de rănit în erou martir. Preşedintele Comisiei a supus la vot această 
propunere, a Domnului Senator Ion Vasile. Membrii Comisiei au votat în unanimitate. 

Tot la punctul 1 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a supus spre dezbatere cazul Domnului Radu Aurelian care a mai 
fost discutat  într-o şedinţă anterioară, fiind contestat de Domnul Lionel Zosmer, invitat de către C.P.R.D. 1989 să-şi susţină 
contestaţia. Neputând fi prezent Domnul Zosmer, Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean a solicitat membrilor 
Comisiei să-şi expună părerile pentru a fi supus la vot în vederea acordării avizului pentru preschimbarea certificatului de 
revoluţionar. 

Domnul Senator Ion Vasile şi-a exprimat părerea în legătură cu contestaţia făcută de Domnul Lionel Zosmer, arătând că 
aceasta este neîntemeiată. Dânsul a făcut şi o scurtă prezentare a contribuţiei Domnului Radu Aurelian, arătând că în timpul 
Revoluţiei, la Buzău, a fost şeful gărzilor patriotice, fiind de partea revoluţionarilor, fapt ce a condus la alegerea lui ca preşedinte 
al Consiliului Frontului Salvării Naţionale. 

Domnul Senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat că atâta timp cât nu sunt aduse alte probe suplimentare care să ateste că 
domnul Radu Aurelian nu are dreptul de a deţine calitatea de revoluţionar, contestaţia poate fi respinsă. 

La rândul său, Preşedintele Comisiei a propus obţinerea unei adrese de la Parchet, prin care să se prezinte activitatea 
Domnului Radu Aurelian până în data de 22 decembrie 1989, pentru a evidenţia clar dacă, în acele momente din timpul Revoluţiei 
a fost de partea revoluţionarilor sau împotriva lor. 

Conţinutul dosarului Domnului Radu Aurelian a fost prezentat membrilor C.P.R.D. 1989 de către Secretarul General al 
S.S.P.R. Domnul Căminescu Doru. 

În legătură cu propunerile Domnului Senator Ion Vasile de a fi validat şi Domnului Deputat Emilian Vasile Cutean de a 
solicita o adresă din partea unei instituţii abilitate să precizeze activitatea desfăşurată de acesta până în data de 22 decembrie 1989, 
s-a supus la vot şi pentru că nu a existat cvorum în acel moment, voturile nu au putut fi luate în considerare ca fiind valide.  

Astfel, în urma analizării documentelor aflate la dosar şi dezbaterilor în acest caz, membrii Comisiei au ajuns la concluzia 
că, înainte de a se lua o hotărâre, trebuie să fie audiat Domnul Lionel Zosmer care-l contestă pe Domnul Radu Aurelian. 
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În continuarea şedinţei, Domnul Secretar General a mai prezentat şi dosarul Domnului Zainea Gheorghe care a fost 

solicitat de către C.P.R.D. 1989 în şedinţa din data de 8 februarie 2006. În urma analizării documentelor aflate la dosar, s-a 
constatat că acesta conţine toate probele cerute conform legii în vederea validării pentru preschimbarea certificatului de 
revoluţionar. 

Preşedintele Comisiei a supus la vot propunerea spre avizare a dosarului Domnului Zainea Gheorghe. S-a votat în 
unanimitate pentru acordarea avizului. 

Având în vedere epuizarea ordinii de zi, Preşedintele Comisiei a mulţumit pentru prezenţă, solicitând Secretarului Comisiei 
domnul Mircovici Niculae să propună data şi ora şedinţei următoare, precum şi ordinea de zi a acesteia. 

Secretarul Comisiei, Deputatul Mircovici Niculae a propus pentru şedinţa viitoare, data de 21 februarie 2006, ora 14.00 şi 
următoarea ordine de zi: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii 
341/2004. 

2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 
3. Diverse. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat Emilian Vasile CUTEAN 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA ADRESEI NR. 44/42/06.02.2006 
CU PERSOANELE AVIZATE 

 
LUPTĂTORI 

Locul Naşterii Nr. 
Crt. 

Nr. 
Dosar Nume    

 
Prenume Tatăl Mama

Localitatea Judeţul 
Calitate 

1        1818 ZAINEA GHEORGHE GHEORGHE ŞTEFANA BUZĂU BUZĂU RĂNIT+REŢINUT 
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