
 
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. 42/10190/04.09.2007 

SINTEZA 
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 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 26 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 8 parlamentari din totalul de 11 

membri ai Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian 

Vasile Cutean, Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Secretarul 

Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Senator David Gheorghe,Senator 

Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Gheorghe Firczak, Senator Vasile Ion, 

Deputat Petru Tărniceru, iar absenţi au fost: Deputat Anca 

Constantinescu, Senator Ilie Petrescu şi Deputat Ioan Ţundrea. La 

şedinţă mai partcipă în calitate de invitaţi domnul deputat Uioreanu, 

domnul Puiu Nicolae Fesan, noul Secretar de Stat al S.S.P.R. şi 

Secretarul General al S.S.P.R. domnul Dorel Căminescu. 
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Preşedintele Comisiei a supus la vot ordinea de zi. S-a votat în 

unanimitate. 

Înainte de a se trece la primul punct al Ordinii de zi, domnul 

Preşedinte al C.P.R.D.  deputat Emilian Vasile Cutean l-a prezentat pe 

domnul Puiu Nicolae Fesan, noul Secretar de Stat al S.S.P.R. şi-a 

exprimat dorinţa ca de acum înainte cele două instituţii să-şi 

îmbunătăţească colaborarea în vederea rezolvării cu maximă 

operativitate a tuturor problemelor legate de procedura de preschimbare 

a Certificatelor. 

Domnul Secretar deputat Nicolae Mircovici a subliniat faptul că în 

cadrul C.P.R.D. s-a stabilit încă de la început că orice abordare politică 

în materia de analiză a dosarelor revoluţionarilor din Decembrie 1989 

este exclusă. 

Domnul deputat Gheorghe Firczak  a apreciat numirea domnului 

Puiu Nicolae Fesan în funcţia de Secretar de Stat al S.S.P.R., ca fiind un 

lucru pozitiv şi a recomandat acestuia mai multă operativitate în sensul 

măririi ritmului de verificare a dosarelor. 

Domnul Puiu Nicolae Fesan a muţumit membrilor comisiei pentru 

încurajări şi i-a asigurat că în noua sa  calitate  de Secretar de Stat nu va 

dezamăgi pe nimeni şi a arătat că doreşte să reînfiinţeze Colegiul 

Revoluţionarilor, asigurând membrii comisiei că doreşte o colaborare 

eficientă între cele două instituţii. 

Revenind la ordinea de zi a şedinţei domnul Preşedinte deputat 

Emilian Vasile Cutean l-a informat pe domnul Secretar de Stat Puiu 

Nicolae Fesan despre faptul că toate şedinţele C.P.R.D. sunt înregistrate, 

apoi a solicitat reprezentanţilor S.S.P.R. să prezinte Procesele-verbale 

întocmite cu ocazia verificării dosarelor, aşa cum s-a stabilit în şedinţa 



 3

anterioară. Aceştia au prezentat o listă cu nume de persoane motivând 

că în perioada foarte scurtă care a trecut de la numirea în funcţie a 

domnului Secretar de Stat Puiu Nicolae Fesan, până în prezent, a 

verificat dosarele dar nu a avut şi timpul util pentru a întocmi Procesele 

Verbale. 

Domnul Secretar General al S.S.P.R. Dorel Căminescu a informat 

C.P.R.D. asupra faptului că dosarele propuse spre avizare au fost 

verificate încă din anul 2006, dar, pentru că nu a fost pusă ştampila de 

către fostul Secretar de Stat, acestea nu au putut fi înaintate la C.P.R.D. 

Domnul Preşedinte deputat Emilian Vasile Cutean, a precizat că 

este foarte grav faptul că aceste dosare au stat un an de zile fără motiv la 

S.S.P.R. şi nu au fost înaintate către C.P.R.D. pentru avizare, în timp ce 

Comisiei parlamentare i se impută faptul că preschimbarea se desfăşoară 

într-un ritm foarte lent. Domnia Sa a solicitat reprezentanţilor  S.S.P.R. 

să comunice motivul  netransmiterii în vederea avizării, a dosarelor 

verificate şi validate de o perioadă atât de îndelungată de către S.S.P.R.  

Domnul Secretar General al S.S.P.R. Dorel Căminescu, a informat 

Comisia asupra faptului că ultimul care punea ştampila era Preşedintele 

comisiei instituite la nivelul S.S.P.R. în vederea validării dosarelor, 

domnul Petrişor Morar. Acesta lua fiecare dosar şi îl citea din copertă în 

copertă  fapt ce nu îi permitea să ţină ritmul cu comisia, astfel că la 

eliberarea sa din funcţie au rămas multe dosare  neştampilate, deşi 

fuseseră verificate şi validate de toţi ceilalţi membri comisiei S.S.P.R. 

Reprezentanţii S.S.P.R. au asigurat C.P.R.D.89 că nu vor mai 

apărea astfel de situaţii. 

Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele CPRD89 a 

mulţumit membrilor şi reprezentanţilor SSPR pentru participare, rugând 
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ca, în continuare, să rămână sunbcomisia CPRD89 pentru a se trece la 

verificarea dosarelor pentru care a fost amânat avizul sau nu s-a eliberat 

certificatul. 

Încheindu-se lucrările comisiei s-a hotărât ca subcomisia să lucreze 

intens în zilele de marţi şi miercuri, pentru ca miercuri când va avea loc 

şedinţa C.P.R.D., să se poată aviza dosarele verificate de către membri 

Subcomisiei CPRD1989. 

Secretarul Comisiei deputat Niculae Mircovici a propus ca 

urmatoarea şedinţă a Comisiei sa se ţină miercuri 04 iulie, la ora 14,30 si 

a dat citire proictului ordini de zi: 

La punctul 1. – Avizarea listelor, 

La punctul 2. – Raportul subcomisiei, 

La punctul 3. -  Discutarea petitiilor, 

La punctul 1. -  Diverse. 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 


