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Comisia a lucrat în plen în ziua de 21.03.2006, ora 14.00. Ordinea de zi 
propusă de Secretarul Comisiei Deputat Mircovici Niculae a fost următoarea: 

1. Avizarea persoanelor propuse de către Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea preschimbării 
certificatului de revoluţionar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004; 

2. Prezentarea de către Secretarul de Stat al S.S.P.R., domnul Petrişor 
Morar a listei cu asociaţiile care pot acorda avize pentru preschimbarea 
certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004. Discutarea dosarului 
organizaţiei de revoluţionari „Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989; 

3. Discutarea dosarelor următoarelor persoane: Maior Lazăr Dorin, Lefter 
Cristian; 

4. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

5. Diverse. 
Fără alte propuneri din partea membrilor Comisiei, Deputat Emilian Vasile 

Cutean a supus la vot această ordine de zi. A fost votată în unanimitate. 
 
La lucrările şedinţei au participat 9 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 Petrescu Ilie, Deputat Racoceanu Viorel, 
Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Tărniceru Petru, Deputat Ţundrea Ioan şi 
Senator Vasile Ion, iar absenţi au fost: Deputat Ujeniuc Dragoş şi Senator David 
Gheorghe. 

La lucrările şedinţei a mai participat şi Secretarul de Stat al S.S.P.R. 
domnul Petrişor Morar. 
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1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei a solicitat 
Secretarului de Stat să prezinte, dacă a adus, liste cu persoanele propuse de către 
S.S.P.R. pentru avizare. Secretarul de Stat a informat membrii Comisiei 
parlamentare, că a adus o listă cu 10 persoane spre avizare. 

Domnul Deputat Emilian Vasile Cutean a comunicat membrilor Comisiei 
că după verificarea de către Biroul Tehnic, aceasta va fi supusă votului Comisiei. 
 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, Secretarul de Stat a informat membrii 
Comisiei parlamentare că a depus la Biroul Tehnic lista cu asociaţiile care acordă 
avize pentru preschimbarea certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 
341/2004. A mai prezentat, în urma solicitării C.P.R.D. 1989 şi Hotărârea 
Judecătorească în original, a organizaţiei de revoluţionari „Liga Naţională a 
Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, din care 
reiese faptul că „Judecătoria Sectorului 6 a Municipiului Bucureşti admite cererea 
formulată de L.N.L.V.R.D.C.E.M.” şi „... rectifică sentinţa civilă nr. 
6063/28.08.1995, pronunţată în dosarul nr. 7041/1995”, în sensul că data 
înfiinţării personalităţii juridice a Asociaţiei este 29 septembrie 1990, 
înlăturându-se datele de 14 iulie 1991, 11 septembrie 1993, 20 aprilie 1995, 
pronunţată în Camera de Consiliu din 11 iunie 1996, fiind definitivă. 
 Preşedintele Comisiei a arătat că, până în momentul de faţă, această Ligă 
nu a prezentat o Hotărâre Judecătorească din care să reiasă faptul că s-a înfiinţat 
legal până în data de 31 decembrie 1992, referindu-se la faptul că nu există o 
Hotărâre Judecătorească de înfiinţare, rămasă definitivă până la data de 31 
decembrie 1992, aşa cum prevede Legea  nr. 341/2004, întrucât, o asociaţie este 
legal înfiinţată doar atunci când dobândeşte personalitate juridică, şi care, în 
prezent acordă avize persoanelor care-şi depun cereri la S.S.P.R. pentru 
preschimbarea certificatului de revoluţionar. Ca urmare a acestui fapt, Deputat 
Emilian Vasile Cutean a propus ca dosarul, care a fost depus de această 
Organizaţie la Judecătoria Sectorului 6, să fie verificat de un reprezentant 
împuternicit de C.P.R.D. 1989, şi în funcţie de documentele prezente la dosar, în 
urma verificării acestora, dacă se constată că acestea nu conţin hotărârea din care 
să reiasă faptul că această Ligă a fost înfiinţată până în anul 1992, se va lua o 
hotărâre. S-a votat în unanimitate. 
 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi s-au discutat dosarele domnilor Lefter 
Ion Cristian şi Dorin Lazăr Maior. 

În cazul dosarului domnului Lefter Ion Cristian care, în şedinţa din data 
de 8.03.2006 a prezentat personal originalul unor documente aflate la dosar, din 
care a reieşit faptul că, acestea, cu excepţia unei împuterniciri şi a unei adeverinţe 
în copie, nu fac referire la perioada 14-25 decembrie 1989, aşa cum prevede 
Legea nr. 341/2004. 

La dosarul domnului Maior Lazăr Dorin, s-a constatat că documentele 
care au fost prezentate în original în şedinţa din data de 8.03.2006, nu sunt 
concludente conform prevederilor Legii nr. 341/2004 pentru obţinerea calităţii şi 
a titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Senatorul Ion Vasile a propus ca toate documentele care sunt suspectate să 
fie verificate de către Parchet şi să se constate dacă acestea sunt autentice. A mai 
propus ca dosarele domnilor Lefter Ion Cristian şi Maior Lazăr Dorin să fie 
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verificate de către Parchet, pentru că există suspiciuni că documentele care se află 
în aceste dosare nu sunt reale. 

Domnul Senator Doru Ioan Tărăcilă a precizat faptul că toate documentele 
care sunt suspectate de a fi false, trebuie verificate de Parchet, astfel că a susţinut, 
la rândul lui, propunerea domnului Senator Ion Vasile. 

Preşedintele Comisiei a supus la vot propunerea domnului Senator Ion 
Vasile, ca aceste dosare, precum şi alte documente care prezintă îndoieli, să fie 
trimise la Parchet pentru a fi verificate. S-a votat în unanimitate. 
 S-au mai discutat dosarele următoarelor persoane, care au fost aduse şi 
prezentate de Secretarul de Stat domnul Petrişor Morar, la care s-a hotărât astfel: 
 - Sucuturdean Nicolae - s-a propus acordarea avizului favorabil.             
S-a votat în unanimitate. 

- Iurean Ioan Alexandru, Săutean Gheorghe, Demeni Vasile, Bucos 
Liviu Jean, Nicoară Ion Alexandru, Mureşan Ioan, Sasu Ioan Mircea, Popa 
Daniel Marius, Dragoman Emil, Balcău Ion – care au fost solicitate şi sunt 
contestate la nivelul C.P.R.D. 1989. La aceste dosare s-a constatat faptul că 
Asociaţia care le-a acordat avize, este contestată în instanţă şi avizele au fost 
semnate de domnul Popescu Marian, care nu are calitatea de preşedinte al acestei 
asociaţii. Ca urmare a acestui fapt, Preşedintele Comisiei a propus ca aceste 
dosare să fie reverificate de S.S.P.R. S-a votat în unanimitate. 

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi Preşedintele Comisiei a informat despre 
o adresă trimisă de domnul Simion Emil Comisiei parlamentare, din care reiese 
faptul că, în urma unei audienţe avute la Secretarul de Stat domnul Petrişor 
Morar, acesta i-a confiscat brevetul, pe motiv că acesta ar fi fals şi că va fi 
verificat. De atunci au trecut cinci luni şi până în prezent nu a primit nici un 
răspuns din partea S.S.P.R. Din acest motiv, domnul Simion Emil nu a mai putut 
să-şi depună dosarul pentru preschimbare, neavând brevetul în original, acesta 
fiind oprit la S.S.P.R. 

Secretarul de Stat Petrişor Morar a confirmat că ştie despre acest caz, 
susţinând că a fost verificat acel brevet şi că s-a constatat că este în regulă şi că a 
fost trimisă o adresă, prin care a fost chemat domnul Simion Emil să-şi ridice 
brevetul. Din păcate, acesta nu s-a prezentat pentru a-şi ridica brevetul.  

Deputat Emilian Vasile Cutean a informat membrii Comisiei despre o altă 
adresă care a fost trimisă Comisiei parlamentare, de domnul Rostoţcki Petre care 
a fost avizat de C.P.R.D. 1989, prin lista înregistrată sub nr. 44/80/5.07.2005. 
Domnul Rostoţcki Petre susţine că, între timp, S.S.P.R.-ul i-a solicitat şi alte 
documente pentru completarea dosarului şi l-a îndrumat către preşedintele de 
asociaţie care i-a acordat avizul pentru preschimbare, cu toate că domnul 
Rostoţcki Petre şi-a depus personal documentele în vederea preschimbării 
certificatului. 

Domnul Petrişor Morar a specificat că domnul Rostoţcki Petre se află pe 
lista avizată de fostul Secretar de Stat domnul Sanda Adrian, pentru care nu şi-a 
asumat răspunderea. Din acest motiv, avizul a fost retras, iar acele dosare au fost 
verificate din nou, constatându-se că dosarul dânsului este incomplet şi că a fost 
îndrumat către asociaţia care i-a acordat avizul, pentru că acolo S.S.P.R.-ul a 
trimis adresa pentru completare. 
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În urma celor relatate, Comisia parlamentară a hotărât ca acest dosar al 
domnului Rostoţcki Petre să fie verificat de către S.S.P.R. şi dacă acesta 
întruneşte condiţiile Legii nr. 341/2004, să fie trimis pentru avizare. S-a votat în 
unanimitate. 

Printr-o altă adresă transmisă Comisiei parlamentare, domnul Budoiu Puiu 
Gheorghe, care contestă calitatea de revoluţionar a doamnei Ionescu Ana, solicită 
ca dosarul acesteia să fie verificat, menţionând că aceasta a fost rănită în cadrul 
unităţii în care îşi desfăşura activitatea, şi nu în timpul evenimentelor din 
decembrie 1989. 

Domnul Deputat Mircovici Niculae a propus ca dosarul doamnei Ionescu 
Ana, să fie adus de către S.S.P.R. pentru a fi verificat de Comisia parlamentară şi 
de asemenea, să fie invitată în plenul Comisiei. S-a votat în unanimitate. 

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, la Diverse s-au ridicat mai multe 
probleme: 

- Domnul Deputat Mircovici Niculae a informat Comisia parlamentară că 
l-a primit în audienţă pe domnul Dumitraşcu Gheorghe, care este angajat al 
Camerei Deputaţilor, acesta solicitând preschimbarea certificatului, pentru că 
doreşte să se pensioneze conform Legii nr. 341/2004. 

Preşedintele Comisiei a menţionat că nu se pot face astfel de intervenţii în 
cadrul C.P.R.D. 1989. 

- Domnul Senator Ion Vasile a ridicat problema unor citaţii primite din 
partea domnului Ţugui Costin. Dânsul a specificat că nu poate accepta astfel de 
situaţii în calitate de membru al unei Comisii parlamentare şi că solicită ca Biroul 
Permanent al Camerei Deputaţilor să asigure asistenţă juridică pentru a se rezolva 
acest caz. 

Deputat Emilian Vasile Cutean a propus ca Biroul Tehnic al C.P.R.D. 
1989, să trimită o adresă către Biroul Permanent din cadrul Camerei Deputaţilor, 
prin care să se explice modul de rezolvare al situaţiei în care membrii Comisiei 
sunt chemaţi în judecată de către diverşi petenţi şi care se află în exerciţiul 
funcţiunii şi care, totodată, solicită asistenţă juridică din partea Camerei 
Deputaţilor pentru aceste procese. 

Tot în cadrul punctului 5 de pe ordinea de zi, la Diverse, Secretarul 
Comisiei Deputat Mircovici Niculae a solicitat ca dosarele membrilor C.P.R.D. 
1989 şi al Secretarului de Stat să fie verificate şi avizate, pentru a avea autoritatea 
morală să discute dosarele altor persoane în vederea preschimbării certificatelor 
de revoluţionari. 

Preşedintele Comisiei a mai ridicat o problemă, în legătură cu listele care 
sunt trimise de către S.S.P.R. pentru avizare şi de certificatele care sunt înaintate 
pentru a fi semnate, întrucât sunt multe persoane care susţin că au fost avizate, 
acest lucru fiind real şi care, în prezent, n-au primit certificatele preschimbate. 
Deputat Emilian Vasile Cutean a dorit să ştie care sunt criteriile după care 
certificatele sunt trimise spre tipărire. 

Secretarul de Stat Petrişor Morar a menţionat că, exceptând lista iniţială, 
cea întocmită de fostul Secretar de Stat domnul Sanda Adrian, pentru care nu şi-a 
asumat răspunderea şi ca atare şi pentru care dosarele au fost reverificate, toate 
celelalte dosare care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, şi care au fost 
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avizate de Comisia parlamentară, au fost trimise spre tipărire, cu excepţia unui 
procent de 1-2% la care s-au găsit greşeli şi care au fost retipărite. 

Domnul Senator Ion Vasile a propus ca persoanele care se află în aceste 
situaţii, să se sesizeze Comisiei parlamentare, iar Secretarul de Stat a propus ca 
aceştia să se prezinte în audienţă la S.S.P.R., pentru a se lămuri situaţia dosarelor 
respective. Preşedintele Comisiei a menţionat că va comunica acestor persoane 
propunerile domnului Senator Ion Vasile şi Secretarului de Stat Petrişor Morar. 
 Deputat Emilian Vasile Cutean a mai dorit să ştie dacă persoanele care au 
primit certificat şi care nu se regăsesc pe Decretul semnat de Preşedintele Ion 
Iliescu, dacă vor intra în posesia titlului, pentru că în reglementările Legii nr. 
341/2004, se specifică faptul că numai prin Decret prezidenţial se intră în posesia 
titlului şi numai atunci pot intra în posesia drepturilor. 

Domnul Petrişor Morar a menţionat că n-a fost necesar să se întocmească o 
astfel de listă până acum, deoarece, conform Art. 5, alin. 3 din Legea             
nr. 341/2004, certificatul este singurul purtător de drepturi şi ca atare, nu crede că 
titlul este cel care acordă drepturile posesorului de certificat. 

Preşedintele Comisiei a specificat că este necesară o astfel de listă, 
conform prevederilor Legii nr. 341/2004, art. 9, alin. (6) care prevede astfel: „În 
conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) se 
atribuie, prin Decret, de către Preşedintele României, la propunerea 
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, 
cu avizul Comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicării prevederilor 
prezentei legi, potrivit principiilor cuprinse la art. 2 şi criteriile stabilite prin 
normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pe baza certificatelor 
doveditoare preschimbate conform alin. (1)”. 

Întrucât nu au mai fost alte intervenţii din partea celor prezenţi, 
Preşedintele Comisiei Emilian Vasile Cutean a mulţumit pentru participare şi a 
solicitat Secretarului Comisiei să propună ordinea de zi pentru următoarea 
şedinţă. 

În încheierea lucrărilor, Secretarul Comisiei Deputatul Mircovici Niculae a 
propus pentru şedinţa viitoare, 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 
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