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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 
                                                                                      

                                                                           

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 28.01.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de luni, 28.01.2008, ora 13,00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Avizarea listelor transmise de către Secretariatul de Stat pentru  

 Problemele  Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu persoanele        

 propuse în vederea acordării avizului din partea C.P.R.D. 1989. 

2. Discutarea în vederea avizării a proiectului de Lege privind 

declararea domnilor Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-

Popa ca eroi martiri. 

3. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia 

Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

4. Diverse; 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11 

membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 

Cutean,  Secretarul  Comisiei   Deputat  Niculae    Mircovici,    Deputat  Anca  
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Constantinescu, Deputat Gheorghe Firczak, Senator Vasile Ion, Deputat Petru 

Tărniceru, iar absenţi au fost: Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Senator 

Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Ioan Ţundrea, Senator David Gheorghe, Senator Ilie 

Petrescu. 

Preşedintele Comisiei, deputat Emilian Vasile Cutean a urat bun venit 

tuturor membrilor comisiei la prima şedinţă a CPRD89 din anul 2008. De 

asemenea, a prezentat ordinea de zi şi a supus-o la vot. S-a votat în 

unanimitate. 

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

propus membrilor comisiei începerea ordinii de zi cu punctul 4 , întrucât la ora 

respectivă nu exista cvorum pentru a se vota primele 2 puncte al ordinii de zi. 

Preşedintele comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean a 

informat membrii CPRD 1989 că din data de 18.12.2007, în sala Palatului 

Copiilor şi în sediul Institutului Revoluţiei Române, au loc acţiuni de protest din 

partea unui grup de persoane care solicită prorogarea termenului de preschimbare 

a certificatelor de revoluţionar.  

În acest sens, în data de 21.01.2008, Secretarul de Stat al SSPR, 

domnul Nicolae Puiu Fesan a convocat la sediul Guvernului României toate 

asociaţiile de revoluţionari înfiinţate până la data de 31.12.1992 (asociaţii cu 

drept de avizare a persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor de 

revoluţionar conform Legii nr. 341/2004), pentru a le solicita punctul de vedere 

în legătură cu revendicările formulate de protestari.  

La această şedinţă a fost invitat şi preşedintele CPRD 1989 domnul 

deputat Emilian Vasile Cutean .  
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Înainte de începerea şedinţei,  mai multe persoane au forţat intrarea în 

Guvern, moment în care Secretarul de Stat al SSPR domnul Nicolae Puiu Fesan a 

fost agresat prin lovire de către unul dintre protestatari, fapt deosebit de grav şi 

pentru care se fac vinovaţi cei care au organizat această acţiune de protest.  

Din verificările făcute, preşedintele comisiei a precizat faptul că 

persoanele care se află în greva foamei, atât la Palatul Copiilor cât şi la Institutul  

Revoluţiei Române sunt incitate de către domnii George Costin (fost şef al 

Gărzilor Patriotice în IMGB) şi Teodor Mărieş (care nu este recunoscut ca 

revoluţionar), care prin acest protest urmăresc prorogarea termenului de 

preschimbare a certificatelor de revoluţionar, fapt ce este în defavoarea 

revoluţionarilor şi nicidecum în sprijinul acestora.  

Cu toate că, dintre cele 52 de asociaţii de revoluţionari participante la 

şedinţa din data de 21.01.2008, 48 s-au declarat împotriva prelungirii termenului 

de preschimbare a certificatelor, Guvernul României a adoptat o ordonanţă de 

urgenţă de prelungire a acestuia, la presiunea celor care manifestau în stradă.  

Membrii CPRD, luând act de informarea preşedintelui comisiei, au 

hotărât stabilirea unei întâlniri cu membrii Comisiei SSPR,  în vederea stabilirii 

unui calendar pentru următorii doi ani.    

În urma mai multor discuţii referitoare la reprezentanţii asociaţiilor, 

care nu sunt revoluţionari, domnul senator Ion Vasile a susţinut că este necesară 

adoptarea unei ordonanţe de urgenţă prin care să se precizeze faptul că nu pot 

conduce asociaţiile de revoluţionari, decât revoluţionari şi nu pot face parte din 

acestea, decât cei care sunt recunoscuţi ca revoluţionari. 

La punctul 1 al ordinii de zi,  având în vedere propunerea prin care 

s-a solicitat întâlnirea cu membrii comisiei SSPR, s-a hotărât ca în afară de lista  
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transmisă de S.S.P.R. şi înregistrată la comisie sub nr. 42/018 din 19.01.2008 

care va fi avizată la următoarea şedinţă, avizarea listelor transmise de SSPR cu 

persoanele propuse în vederea acordării avizului din partea CPRD 1989, să se 

facă după ce are loc această întrevedere.  

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii CPRD 1989 au hotărât ca  

şedinţa comisiei din data de 30.01.2008 să fie dedicată pentru studiul proiectului 

de Lege privind declararea domnilor Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-

Popa ca eroi martiri, în vederea luării unei decizii privind acordarea avizului.  

Membrii comisiei au solicitat Biroului tehnic ca pentru şedinţa din 

data de 30.01.2008, să facă o informare referitoare la legile în baza cărora s-a 

acordat titlul de erou-martir până în prezent. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii CPRD 1989 au hotărât 

discutarea petiţiilor şi contestaţiilor în şedinţa comisiei din data de 31.01.2008.  

În încheierea 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 

ordinii de zi pentru şedinţa de marţi 29.01.2008, ora 13,00: 

La punctul 1 - Avizarea listelor transmise de către Secretariatul de Stat pentru  

 Problemele  Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu persoanele propuse în 

vederea acordării avizului din partea C.P.R.D. 1989. 

La punctul 2 – Diverse. 

 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 


