
 
P A R L A M E N T U L     R O M Â N I E I 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
  Nr. 42/10189/04.09.2007 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 19.06.2007 

 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 19 iunie 2007, ora 14,30. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. cu persoanele 

propuse în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform 

Legii nr. 341/2004; 

2. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor 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: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian 

Vasile Cutean, Senator Ion Vasile, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat 

Petru Tărniceru, Senator Ilie Petrescu, Deputat Ioan Ţundrea, iar absenţi 

au fost: Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei 

Deputat Niculae Mircovici, Deputat Anca Constantinescu, Deputat 

Gheorghe Firczak şi Senator David Gheorghe. Preşedintele Comisiei 

supus la vot ordinea de zi. S-a votat în unanimitate. 

 La şedinţă a participat din partea Secretariatului de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, dl. Dorel Căminescu -  

Secretarul General. 

Înainte de a fi pusă în discuţie avizarea listelor, Preşedintele 

C.P.R.D. 89, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a informat membrii 

comisiei asupra faptului că a solicitat ca S.S.P.R. să prezinte Registrul în 
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care s-au efectuat înregistrările cererilor depuse în vederea 

preschimbării certificatelor, în conformitate cu prevederile Legii 

341/2004 întrucât, i  s-a adus la cunoştiinţă faptul că angajaţi ai S.S.P.R. 

efectuează modificări în acest registru pentru a introduce cererile care au 

depăşit termenul de depunere, eliminând astfel persoanele care au intrat 

în posesia certificatelor. Domnia Sa a mai precizat că, aceste modificări 

s-ar efectua în schimbul unor avantaje materiale de care ar urma să 

beneficieze persoana sau persoanele implicate în această activitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte deputat Emilian 

Vasile Cutean a informat membrii comisiei asupra faptului că S.S.P.R 

nu a transmis liste în vederea avizării. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele C.P.R.D.1989, Deputat 

Emilia Vasile Cutean a supus atenţiei membrilor comisiei petiţia 

Asociaţiei „DECEMBRIE 1989-METROU - ROMÂNIA, care a fost 

transmisă fiecărui membru al comisiei, petiţie prin care se aduc grave 

acuze pentru faptul că s-au solicitat mai multe dosare ale acestei 

asociaţii pentru verificări. De menţioat faptul că cele 18 contestaţii sunt 

semnate de George Costin, în calitate de împuternicit. 

În continuare au fost prezentate şi un număr de 40 contestaţii 

formulate  împotriva unor persoane din Cluj. A mai fost prezentată 

adresa formulată de către domnul Mioc Adrian, transmisă de S.S.P.R. 

Prin această adresă, domnul Mioc a transmis S.S.P.R-ului certificatul 

preschimbat, legitimaţia aferentă, precum şi adeverinţa eliberată de 

S.S.P.R. pentru a fi anulate, menţionând că nu a beneficiat şi nu doreşte 
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să beneficieze de nici unul din drepturile conferite de Lege şi solicită 

radierea din evidenţe şi clasarea dosarului. 

S-a concluzionat faptul că, dacă domnul Mioc Adrian nu ar fi dorit 

noul tip de certificat nu depunea cererea de preschimbare. În situaţia de 

faţă, nu poate fi obligat să intre în posesia drepturilor  conferite de Legea 

nr. 341/2004, în lege nefiind specificat modul de retragere al 

certificatului la cererea persoanei. 

O altă petiţie supusă atenţiei comisiei a fost cea a domnului Negrea 

Vasile care îşi manifestă nemulţumirea cu privire la nefinalizarea 

procedurii de eliberare a certificatului său de către S.S.P.R.  

Înainte de a se trece la următorul punct al ordinii de zi au fost 

invitaţi în sala de şedinţă domnul Secretar General al S.S.P.R., dr. Dorel 

Căminescu şi dna. consilier Mirela Popina. Domnul Preşedinte Deputat 

Emilian Vasile Cutean i-a informat despre motivul care a stat la baza 

verificării Registrului în care au fost înregistrate cererile de 

preschimbare a certificatelor doveditoare conform prevederilor Legii 

341/2004 

Împreună cu reprezentanţii S.S.P.R., s-a verificat registrul în care 

au fost făcute înregistrările cererilor de preschimbare a certificatelor 

doveditoare conform prevederilor Legii nr. 341/2004, constatându-se 

următoarele: 
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- la un număr de 49 poziţii au fost şterse cu pastă corectoare 

înscrisurile iniţiale la toate rubricile şi au fost efectuate 

înscrisuri noi; 

- la un număr de 7 poziţii s-au efectuat înscrisuri în creion. 

S-a mai constatat existenţa  unui număr de poziţii care nu au fost 

completate şi nici anulate. 

Dmnul Dorel Căminescu a precizat că vor face cercetări serioase în 

cadrul SSPR pentru a se clarifica acestă situaţie. 

La solicitarea comisiei ca S.S.P.R. să prezinte Procesele Verbale  

prin care au fost validate dosarele persoanelor transmise pe liste în 

vederea avizării de către C.P.R.D.89, reprezentanţii acestei instituţii nu 

au putut face dovada că acestea  există.  

 În încheiera şedinţei, Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile 

Cutean a solicitat Secretarului Comisiei deputat Niculae Mircovici să 

anunţe data şi ora, precum şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a 

C.P.R.D.89. 

 Secretarul Comisiei deputat Niculae Mircovici a dat citire 

proiectului ordini de zi pentru şedinţa de marţi 26.06.2007, ora 14,30: 

La punctul 1. – Avizarea listelor. 

La punctul 2. -  Discutarea petitiilor. 

La punctul 3. -  Diverse. 

 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
 


