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 Comisia a lucrat în plen miercuri 04.10.2006, ora 13,00. Ordinea de zi 
propusă de Preşedintele Comisiei în şedinţa din data de 19.09.2006 a fost 
următoarea: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. în vederea preschimbării 
certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004; 
 2. Răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 
 3. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11 membri 
ai Comisiei astfel: Vicepreşedintele Comisiei Senator Dumitru Constantin, 
Secretarul Comisiei Deputat Mircovici Niculae, Senator David Gheorghe, 
Deputat Firczak Gheorghe, Deputat Ţundrea Ioan, Deputat Tărniceru Petru, iar 
absenţi au fost: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, Senator 
Doru Ioan Tărăcilă, Senator Petrescu Ilie, Deputat Racoceanu Viorel şi Senator 
Vasile Ion. 
 Şedinţa a fost condusă de Vicepreşedintele Comisiei senator Dumitru 
Constantin deoarece Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a 
participat la o altă activitate în Circumscripţia pe care o reprezintă în 
Parlamentul României. 
 Vicepreşedintele Comisiei senator Dumitru Constantin a deschis şedinţa şi 
a informat membrii C.P.R.D. că sunt cinci liste propuse spre avizare de către 
S.S.P.R. Deoarece în acel moment cvorumul necesar votării nu a putut fi 
întrunit, a propus să se înceapă cu punctul trei de pe ordinea de zi, cu Diverse.
 Secretarul Comisiei deputat Mircovici Niculae a propus ca punctul doi de 
pe ordinea de zi, răspuns la petiţiile şi contestaţiile adresate Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să fie amânat pentru 
şedinţa viitoare a C.P.R.D., iar în şedinţa de astăzi să se discute numai primul 
punct de pe ordinea de zi, listele propuse de S.S.P.R. în vederea avizării, în cazul 
în care cvorumul va fi întrunit. 
 Membrii Comisiei au fost de acord cu propunerea Secretarului Comisiei 
deputat Mircovici Niculae. 
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 1. La primul punct de pe ordinea de zi, Vicepreşedintele Comisiei  a 
prezentat lista cu persoanele propuse de S.S.P.R. în vederea avizării de către 
Comisia Parlamentară înregistrată sub nr. 42/587/22.09.2006, care cuprinde un 
număr de 38 de persoane, dintre care 4 Eroi-Martiri, 13 Urmaşi de Eroi-Martiri 
şi 21 Luptători. 
 Biroul Tehnic al C.P.R.D. a informat că o persoană care se regăseşte în 
lista de Urmaşi de Eroi-Martiri a mai primit avizul Comisiei, o persoană care se 
regăseşte în lista cu Luptători este contestată, iar alte patru persoane regăsite în 
lista cu Luptători au aviz de la L.N.L.P.V.R.-C.E.M. 
 Vicepreşedintele Comisiei senator Dumitru Constantin a dorit să 
reamintească membrilor despre hotărârea luată într-una din şedinţele Comisiei în 
legătură cu „Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei şi a 
Cinstirii Eroilor-Martiri” şi anume s-a votat cu 5 voturi pentru şi 2 împotrivă 
pentru amânarea validării persoanelor care au aviz de la această ligă până când 
se va primi răspunsurile de la Consiliul Suprem al Magistraturii şi Avocatul 
Poporului. S-a primit adresa de la C.S.M. care este un răspuns evaziv în sensul 
că nu este de competenţa acestei instituţii interpretarea unei Hotărâri 
Judecătoreşti a unei Instanţe. S-a primit şi adresa de la Avocatul Poporului în 
legătură cu Asociaţia „Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei 
din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor-Martiri” România, care a fost citită în 
întregime de către dl. Vicepreşedinte senator Dumitru Constantin în plenul 
şedinţei. Prin această adresă Avocatul Poporului şi-a exprimat punctul de vedere 
menţionând că nu este de competenţa sa, ca instituţie, de a se pronunţa asupra 
unei hotărâri judecătoreşti. 
 Având în vedere hotărârea C.P.R.D. de a amâna avizarea persoanelor care 
au aviz de la L.N.L.P.V.R.-C.E.M., dl. senator Dumitru Constantin a precizat că 
ar trebui să se voteze din nou, având în vedere răspunsurile celor două instituţii 
C.S.M. şi Avocatul Poporului, pentru ca, începând de astăzi, toate aceste 
persoane să nu mai fie amânate şi să primească aviz favorabil. 
 Senator David Gheorghe a menţionat că hotărârea C.P.R.D. a fost pentru 
amânarea avizării persoanelor care au primit aviz de la L.N.L.P.V.R.-C.E.M. 
până când se vor primi răspunsurile de la instituţiile abilitate şi nu împotriva 
acordării avizului. Din punctul său de vedere nu mai este necesar încă un vot 
pentru a hotărî ca aceste persoane să nu mai fie amânate în vederea avizării. 
 Membrii C.P.R.D. au fost de acord cu menţiunea senatorului David 
Gheorghe. 
 
 Vicepreşedintele Comisiei senator Dumitru Constantin constatând că nu 
mai există cvorum de şedinţă prin plecarea d-lui deputat Tărniceru Petru, a 
încheiat lucrările şedinţei de astăzi, urmând ca listele cu persoanele propuse de 
S.S.P.R. în vederea avizării de către C.P.R.D. să fie amânate pentru următoarea 
şedinţă a Comisiei. 

Secretarul Comisiei deputat Mircovici Niculae a anunţat că viitoarea 
şedinţă a C.P.R.D. va avea loc marţi, 10 octombrie 2006, ora 14.00 cu 
următoarea ordine de zi: 
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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. 
 Deputat Ţundrea Ioan a solicitat Secretarului Comisiei deputat Mircovici 
Niculae să înainteze o adresă membrilor C.P.R.D. care nu prea sunt prezenţi la 
şedinţele Comisiei, cu rugămintea ca aceştia să facă tot posibilul să participe în 
plenul Comisiei. 
 Secretarul Comisiei deputat Mircovici Niculae a menţionat că va ţine cont 
de această solicitare şi va acţiona în consecinţă. 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
 

Senator  Dumitru CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	VICEPREŞEDINTE

