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SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 12.02.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 12.02.2008, ora 14,00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia 

Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

2.  Diverse; 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11 

membrii ai Comisiei, astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 

Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Mihail Lupoi,  Senator Doru Ioan 

Tărăcilă, Senator Ilie Petrescu, Deputat Gheorghe Firczak, Deputat Ioan 

Ţundrea, Deputat Petru Tărniceru. Absenţi au fost: Secretarul Comisiei 

Deputat Niculae Mircovici, Senator David Gheorghe, Senator Ion Vasile şi 
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Deputat Anca Constantinescu, întrucât au fost nevoiţi a participa la şedinţele 

celorlalte comisii parlamentare din care mai fac parte.  

Din partea SSPR au fost prezenţi Secretarul de Stat domnul 

Nicolae Puiu Fesan şi consilier juridic doamna Mirela Popina. 

Având în vedere că nu mai sunt alte subiecte pentru a fi introduse 

pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean 

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

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte al CPRD 89 a 

prezentat membrilor comisiei rezoluţia din data de 09.01.2008 dată de 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti  în 

Dosar nr. 5007/P/2006 şi înregistrată la CPRD sub nr. 42/098 din data de 

31.01.2008.  

Membrii comisiei au hotărât formularea unei plângeri împotriva 

acestei rezoluţii, întrucât organele abilitate trebuie să cerceteze şi să comunice 

rezultatul anchetei în legătură cu autenticitatea documentelor folosite drept 

probe în dosarele de preschimbare a certificatelor de revoluţionar. 

Preşedintele CPRD 1989 consideră că este imperios necesar ca 

organele de anchetă să stabilească autenticitatea documentelor întrucât 

persoanele care îşi preschimbă certificatul folosindu-se de aceste documente, 

beneficiază de drepturi materiale şi  băneşti, conform prevederilor Legii nr. 

341/2004. 

În situaţia în care documentele se dovedesc a fi false, în opinia 

membrilor comisiei, persoanele care le-au folosit în dosarele de preschimbare,  

se fac vinovate de înşelăciune, fals, uz de fals, precum şi de constituirea de 

grupuri infracţionale organizate pentru dobândirea de foloase necuvenite.  
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Preşedintele C.P.R.D. 1989 a prezentat membrilor comisiei o altă 

adresa transmisă de Ministerul Public -  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 42/091 din data de 

29.01.2008, care face referire la clarificarea unor termeni folosiţi în 

adeverinţele eliberate de Parchete persoanelor care solicită preschimbarea 

certificatelor de revoluţionar. 

Totodată, membrii comisiei au hotărât transmiterea unei adrese 

către Consiliul Superior al Magistraturii prin care să se sesizeze faptul că 

Parchetele din Bucureşti, în cauzele penale în care fac cercetări privind 

victimele Revoluţiei din decembrie 1989, procedează la audierea unor 

persoane care nu au nicio legătură cu aceste cauze şi, pe baza propriilor 

declaraţii, eliberează solicitanţilor adeverinţe din care rezultă că aceştia au 

participat la Revoluţia din decembrie 1989 şi care sunt folosite ca probe în 

dosarele de preschimbare. 

Membrii CPRD 1989 au constatat că adeverinţele eliberate de 

Parchetul Militar se bazează doar pe propria declaraţie a solicitantului, de 

aceea de multe ori, aceasta se contrazice cu documentele aflate în dosarele de 

preschimbare, fără a se face cercetări în vederea verificării celor declarate. 

În această situaţie, adeverinţele nu pot fi luate în considerare, 

întrucât prin art. 12 alin.(2) lit. c) din H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare, declaraţiile personale şi ale martorilor sunt 

documentele obligatorii în dosarele prin care dobândesc certificatele de 

revoluţionar. 

Astfel că declaraţia proprie şi declaraţia de martor dată la Parchetul 

Militar şi declaraţia proprie şi de martor depuse în dosarele de preschimbare a 
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certificatelor de revoluţionar, este unul şi acelaşi document, deci nu pot fi 

luate ca 2 probe diferite.   

O altă petiţie prezentată de preşedintele CPRD 1989 domnul 

deputat Emilian Vasile Cutean a fost Hotărârea nr. 476/07.11.2007 transmisă 

de Consiliul naţional pentru combaterea discriminării, urmare a memoriul 

domnului Căpraru Petre, prin care Colegiul director a hotărât clasarea petiţiei 

întrucât nu există probe să demonstreze că faptele sesizate de acesta, 

constituie fapte de discriminare.  

Domnul deputat Emilian Vasile Cutean preşedintele CPRD 1989  a 

informat membrii comisiei că în urma verificărilor, s-a constatat că domnul 

Căpraru Petre figurează doar în Monitorul Oficial nr. 399 bis/2000 

(completări la listele cuprinzând propunerile Comisiei pentru cinstirea şi 

sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 de acordare a titlurilor 

prevăzute la art.1, 2 şi 3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicate conform Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 184/1999), document care nu confirmă dobândirea calităţii sau 

a titlului conform legii mai sus menţionate. 

În această situaţie membrii CPRD 1989 nu pot acorda aviz pentru 

preschimbarea certificatului de revoluţionar. 

De asemenea, preşedintele comisiei a prezentat adresa domnului 

Lefter Tiron, care deţine calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din 

Decembrie 1989 –Rănit în baza Legii nr. 42/1990, şi-a depus cerere de 

preschimbare a certificatului de revoluţionar conform Legii nr. 341/2004 şi  

din adresă rezultă că a colaborat cu Serviciul de Contrainformaţiile Militare.  
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Domnul Lefter solicită explicaţii în legătură cu situaţia nou creată 

şi doreşte să ştie dacă mai poate sau nu obţine noul tip de certificat.   

În opinia membrilor CPRD 1989, la preschimbarea certificatului 

de revoluţionar, indiferent de persoană trebuie să se  ţină cont de prevederile 

art.8 din Legea nr. 341/2004: „de prevederile acestei legi nu beneficiază 

persoanele, civili sau militari, care sunt dovedite a fi fost implicate în 

activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au 

organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat, sub orice formă, împotriva 

Revoluţiei.” 

Obţinerea de către acesta a certificatului de revoluţionar în baza 

Legii nr. 42/1990 a fost corectă, întrucât la acea dată nu se ştia că acesta a 

colaborat cu Serviciul de Contrainformaţiile Militare. 

În acest sens se transmite un răspuns petentului.  

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele CPRD a prezentat 

membrilor comisiei Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 

341/2004. De asemenea, a precizat că expunerea de motive prevăzută la 

Secţiunea a 6-a, pct. 1 a acestui proiect, nu corespunde realităţii întrucât în 

cadrul şedinţei din data de 21.01.2008 ce a avut loc la sediul Guvernului 

României, 48 din 52 de asociaţii de revoluţionari au votat împotriva 

prelungirii termenului de preschimbare a certificatelor de revoluţionar. 

Membrii comisiei au hotărât transmiterea unei adrese către Biroul 

Permanent al Senatului prin care să se solicite întocmirea unui raport comun 

cu Comisia Juridică, de numiri, disciplină şi imunităţi şi validări, având în 
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vedere necesitatea clarificării unor aspecte faţă de legalitatea şi impunerea 

prorogării unor termene prevăzute în Legea nr. 341/2004.  

 Secretarul de Stat al SSPR domnul Nicolae Puiu Fesan a precizat 

că nu se impune prorogarea termenului, întrucât până la data de 31.03.2008 

SSPR va verifica toate dosarele de preschimbare a certificatelor de 

revoluţionar. 

Membrii CPRD 1989  recomandă membrilor comisiei de verificare 

a dosarelor din cadrul SSPR, ca la verificarea dosarelor persoanelor care în 

decembrie 1989 au activat în isnstituţii sau organisme militarizate, armată, 

miliţie, securitate, gărzi patriotice, etc. să se ţină cont de toate documentele 

oficiale, care relevă activitatea acestora atât în perioada 14-22 decembrie 

1989, cât şi după această perioadă, ca de exemplu ordinea de zi pe unitatea 

militară, raportul senatorial de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989, 

etc.    

Membrii comisiei au constatat în activitatea de verificare a 

dosarelor că tot mai multe persoane care solicită preschimbarea, au documente 

care sunt emise şi datate după data obţinerii certificatului doveditor al calităţii 

de revoluţionar în baza Legii nr. 42/1990.  

Astfel cum prevede Legea nr. 341/2004, preschimbarea se face în 

baza dosarelor iniţiale, pe baza cărora s-a solicitat una dintre calităţile 

prevăzut de Legea nr. 42/1990, iar conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004, 

SSPR cu avizul CPRD 1989, nu acordă noi titluri şi calităţi, doar le 

preschimbă pe cele obţinute în baza Legii nr. 42/1990. Legea nr. 341/2004 

prevede completarea dosarelor, în cazul în care se constată că din dosarele 

iniţiale, în baza cărora au fost obţinute primele certificate, au dispărut probe 
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sau au fost distruse, dând astfel posibilitatea ca acele documente, să poată fi 

depuse din nou la dosare.  

Având în vedere această situaţie, CPRD 1989 recomandă ca la 

verificarea dosarelor să se ţină cont de aspectele sesizate mai sus.  

Preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Emilian Vasile Cutean a 

spus că este necesară o discuţie cu membrii Comisiei SSPR pentru clarificarea 

acestor aspecte.                                                

În încheierea şedinţei, Preşedintele Comisiei domnul deputat 

Emilian Vasile Cutean a solicitat Secretarului Comisiei să anunţe data şi ora, 

precum şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a C.P.R.D.89. 

          Secretarul Comisiei domnul deputat Niculae Mircovici a dat citire 

proiectului ordinii de zi pentru şedinţa de marţi 19.02.2008, ora 14,00: 

La punctul 1. – Avizarea listelor. 

La punctul 2. -  Discutarea petiţiilor. 

La punctul 3. -  Diverse. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 


