
 
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 10.03.2009 

  

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi,10 martie 2009, ora 1600. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Informare privind audienţele din data de 6 martie 2009. 

       2.Discutarea Raportului Subcomisiei de lucru a C.P.R.D.1989 din data de 09.03.2009. 

3.Întâlnirea cu reprezentanţii Blocului Naţional al Revoluţionarilor. 

4.Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 10 membri ai Comisiei astfel: Preşedinte Senator 

Raymond Luca, Vicepreşedinte Deputat Boldea Mihail, Secretar Senator Marcu Gheorghe, Deputat Dugulescu Marius 

Cristinel, Deputat Firczak Gheorghe, Senator Jurcan Dorel, Deputat Mircovici Niculae, Deputat Socaciu Victor, 

Senator Staicu Dumitru Florian. Absent a fost domnul senator Greblă Toni.  
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În cadrul şedinţei a fost invitat domnul Puiu Nicolae Fesan – Secretar de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi doamna Mirela Popina – consilier juridic al Secretariatului de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a supus la vot ordinea de zi. 

S-a votat cu majoritate de voturi. 

La primul al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, senator Raymond Luca, a prezentat o informare asupra 

audienţelor susţinute în data de 6 martie 2009. 

Persoanele care au fost  primite în audienţă sunt: Rusu Nicolae, Cornea Gheorghe, Frunză Nicolae, Chihaia 

Maria, Perju Daniel,Rotaru Maria, Salagean Vasile, Gherman Marian, Trif Dorin Ioan, Stefanescu Doru.  

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat Raportul 

Subcomisiei de lucru a C.P.R.D.1989 din data de 09 – 10 martie 2009. 

În cadrul şedinţei, Subcomisia de lucru a C.P.R.D. a verificat un număr de 49 de dosare pentru care se fac 

următoarele propuneri: 

A. Subcomisia de lucru a C.P.R.D 1989, în urma verificării, a constatat faptul că un număr de 40 de dosare sunt 

complete din punct de vedere al Legii nr.341/2004 şi anume: 1.KOVAC ŞTEFAN (Dosar nr.8760), 2.CORODI IOAN 

(Dosar nr.8754), 3.ANDREI ION (Dosar nr.20444), 4.TUDORICĂ PAUL (Dosar nr.21232), 5.STAN GEORGE 

(Dosar nr.20904), 6.STAICU CORNELIU (Dosar nr.21293), 7.SIMA DORU (Dosar nr.10475), 

8.PARASCHIVESCU SAUGET CRISTIAN DAN (Dosar nr.21140), 9.OPREA GHEORGHE (Dosar nr.21147), 

10.ONIŢĂ ILIE (Dosar nr.20973), 11.NIŢĂ MARIUS (Dosar nr.21164), 12.LOZNEANU SERGIU (Dosar 

nr.16289), 13.FĂGĂDAR EMANOIL (Dosar nr.21301), 14.BUDIU MIRCEA (Dosar nr.16725), 15.BOCRIŞ 

FLOREA (Dosar nr.20832), 16.ANDREI NICOLAE (Dosar nr.21189), 17.ACIUBOTĂRIŢEI MARIENA (Dosar 

nr.21229), 18.ANDREI VASILE (Dosar nr.7289), 19.ALEXA VALENTIN (Dosar nr.8742), 20.NIŢU VASILE 
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(Dosar nr.4866), 21.POPESCU ION CRISTIAN (Dosar nr.15161), 22.DAVID VASILE (Dosar nr.4560), 

23.MARINCEA TUDOR (Dosar nr.4247), 24.VASILE MARIAN (Dosar nr.19754), 25.CĂPRARU PETRE (Dosar 

nr.4495, a fost regăsit în Decretul nr.571/2000, poz.81), 26.COCHINĂ OVIDIU VASILE (Dosar nr.3193), 

27.BĂLĂIIŢĂ ROMULUS (Dosar nr.13298), 28.DINCĂ MARIAN (Dosar nr.13502), 29.MANOFU VALTER 

(Dosar nr.13538), 30.GHERMAN PETRE PAUL (Dosar nr.1681), 31.ŞTEFĂNESCU DAN ADRIAN (Dosar 

nr.6187), 32.DINOIU SONIA IULIA (Dosar nr.2602), 33.ANDREI CONSTANTIN (Dosar nr.2612), 34.ŢOP 

SORIN SIMION (Dosar nr.9939), 35.VIŞAN GHEORGHE (Dosar nr.13612), 36.GALATIOIU ION (Dosar 

nr.13518), 37.NICULAE ALEXANDRU ION (Dosar U 2031 – urmaş al eroului martir Niculae Constantin), 

38.MĂRĂCINICĂ CORNEL (Dosar nr.U 1926 – urmaş al eroului – martir Mărăcinică Niculae), 39.OLARU 

CAMELIA (Dosar nr.43), BENI MONICA (Dosar nr.44), OLARU ONIŢĂ (Dosar nr.45) – urmaşi ai eroului-martir 

OLARU NECULAI, 40.DRĂGHICI ADRIAN (Dosar nr.5822). 

B. Pentru un număr de 5 dosare, Subcomisia de lucru a C.P.R.D.1989 propune transmiterea la Secretariatul de 

Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 având în vedere faptul că acestea nu întrunesc 

elementele necesare în vederea preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată conform prevederilor Legii nr. 

341/2004 şi HG nr. 1412/04 cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele completări: 

1.Pentru dosarul domnului NOJE VASILE (Dosar nr.20704),  Subcomisia de lucru a C.P.R.D.1989 propune 

transmiterea la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru clarificarea 

situaţiei acestuia, având în vedere faptul că nu  a fost regăsit în baza de date, iar la acelaşi număr de certificat figurează 

o altă persoană.  

2. Pentru dosarul domnului RUS GHERASIM (Dosar nr.20722), Subcomisia de lucru a C.P.R.D.1989 propune 

transmiterea la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru clarificarea 
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situaţiei acestuia, având în vedere faptul că nu a fost regăsit într-un Decret Prezidenţial pentru recunoaşterea calităţii 

de revoluţionar. 

3. Pentru dosarul domnului SEICA OLIMPIA PARASCA (Dosar nr.9848), Subcomisia de lucru a C.P.R.D.1989 

propune transmiterea la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru obţinerea 

de către aceasta a unui aviz de la o asociaţie.  

4. Pentru dosarul doamnei FILIP NICHILICI FLORICA (Dosar nr.3376), Subcomisia de lucru a C.P.R.D.1989 

propune transmiterea la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru 

clarificarea situaţiei acesteia, având în vedere faptul că aceasta nu a întrunit voturile necesare pentru a fi propusă 

pentru aviz, astfel cum reiese din procesul – verbal al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989. 

5. Pentru dosarul domnului VINTILĂ SMARANDACHE CĂLIN (Dosar nr.20717),Subcomisia de lucru a 

C.P.R.D.1989 propune transmiterea la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

întrucât s-a constatat faptul că dosarul nu întruneşte elementele necesare în vederea preschimbării certificatului pentru 

calitatea solicitată conform prevederilor Legii nr. 341/2004 şi HG nr. 1412/04 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

C. Pentru dosarele domnilor IUONAŞ VIRGIL (Dosar nr.18965), GIOACĂŞ GEORGEL (Dosar nr.9917), 

DUMITRESCU VIRGINIA (Dosar nr.21155), GHEORGHIU ARIANA DANA (Dosar nr.12430) Subcomisia de 

lucru  propune discutarea acestora în plenul Comisiei C.P.R.D.1989. 

Vicepreşedintele Comisiei, domnul deputat Boldea Mihail, a menţionat faptul că s-a solicitat Secretariatului de 

Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 o adresă în care să se specifice de la fiecare asociaţie de 

revoluţionari câte cereri de preschimbare au fost înregistrate, dar această adresă nu a fost transmisă de S.S.P.R. 
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Domnul deputat Dugulescu Marius Cristinel a propus să se acorde avizul pentru persoanele de la poz.1 – 18 şi de 

la poz.37 – 39 din punctul A al Raportului Subcomisiei de lucru. 

 Vicepreşedintele Comisiei, domnul deputat Boldea Mihail, nu a fost de acord cu această propunere până nu se 

primeşte situaţia solicitată Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.  

Domnul deputat Firczak Gheorghe, a afirmat următoarele: „în cazul în care se va continua cu această modalitate 

de lucru, respectiv să fim de partea unora şi împotriva altora, nu este nici o problemă având în vedere faptul că votul 

este decisiv, dar în aceste condiţii mă voi adresa Biroului Permanent şi voi informa organizaţiile de revoluţionari 

asupra modului în care se lucrează în această Comisie din cauza anumitor persoane”. 

Având în vedere că la poz 1-18, 37-39 este vorba numai despre răniţi şi urmaşi de eroi-martiri, Vicepreşedintele 

Comisiei, domnul deputat Boldea Mihail, a fost de acord cu propunerea de avizare a acestor persoane din Raportul 

Subcomisiei de lucru.  

Domnul deputat Firczak Gheorghe, a propus ca Raportul Subcomisiei de lucru să fie votat în integralitatea sa şi 

ca punctul C din acest raport să se discute separat. 

Domnul senator Staicu Dumitru Florian, a menţionat faptul că a solicitat ca în dreptul fiecărei persoane propuse 

spre avizare să se precizeze asociaţia din care fac parte, de unde provin aceştia, şi de asemenea, ca Raportul 

Subcomisiei de lucru să fie semnat de către toate persoanele care au participat la Subcomisia de lucru. 

Vicepreşedintele Comisiei, domnul deputat Boldea Mihail, a propus să fie supus la vot ca şedinţele Comisiei 

C.P.R.D.1989 să fie publice. 

Domnul deputat Dugulescu Marius Cristinel, a menţionat faptul că, lucrările Comisiei vor fi perturbate în cazul 

acestea devin publice. 

Majoritatea membrilor prezenţi au fost de acord cu această precizare a domnului deputat Dugulescu Marius 

Cristinel. 
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a propus ca Raportul Subcomisiei de lucru să fie votat pe 

puncte, drept urmare, a supus la vot punctul A din Raportul Subcomisiei de lucru. S-a votat astfel: 5 voturi pentru, 4 

voturi împotrivă şi 0 abţineri, prin urmare, punctul A din Raportul Subcomisiei a fost votat cu majoritate de voturi. 

Domnul senator Staicu Dumitru Florian, a menţionat faptul că, au fost stabilite reguli după care Comisia să 

funcţioneze, respectiv, să fie finalizate categoriile de eroi-martiri, răniţi, reţinuţi, urmaşi de eroi-martiri, urmând ca 

apoi să se stabilească în ce mod vor fi transmise de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 dosarele luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite în vederea avizării. 

Domnul deputat Mircovici Niculae a precizat faptul că, nu contează apartenenţa politică, această Comisie are 

obligaţia în baza Legii nr.341/2004 să acorde un aviz şi de asemenea să exercite controlul parlamentar asupra 

Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Vicepreşedintele Comisiei, domnul deputat Boldea Mihail, a afirmat faptul că Secretariatul de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nu a transmis o adresă în care să se menţioneze câte cereri de 

preschimbare au fost făcute, câte dintre acestea au fost soluţionate şi câte nu au fost soluţionate, ca prioritate fiind 

răniţii, urmaşii de eroi-martiri, eroii-martiri, reţinuţii. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că după verificarea tuturor dosarele 

răniţilor, urmaşilor de eroi-martiri, eroilor-martiri şi reţinuţilor, se poate proceda la verificarea altor dosare. Ordinea de 

lucru a fost stabilită, respectiv, ca prioritate să o aibă calităţile de răniţii, urmaşii de eroi-martiri, eroii-martiri, reţinuţii, 

urmând a fi discutate dosarele depuse începând din anul 2004 până în prezent. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot punctul B din Raportul Subcomisiei de 

lucru. S-a votat cu majoritate de voturi. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot ca punctul C din Raportul Subcomisiei să 

fie amânat pentru a fi verificat de către membrii Comisiei în cadrul unei următoare şedinţe. 
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S-a votat cu majoritate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a invitat la lucrările 

Comisiei delegaţia Blocului Naţional al Revoluţionarilor, având în vedere faptul că aceştia au solicitat o întrevedere cu 

membrii Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989.  

Prima persoană care a luat cuvântul, a fost domnul Dorin Lazăr Maior – Preşedintele Asociaţiei Braşov – 

Decembrie 1989.        Domnul Dorin Lazăr Maior a menţionat faptul că Blocul Naţional al Revoluţionarilor reprezintă 

un procent de 80% din asociaţiile de revoluţionari. De asemenea, acesta a precizat faptul că, B.N.R sprijină 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, Comisia Parlamentară a 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Institutul Revoluţiei Române pentru a se crea un climat de colaborare între 

acestea şi revoluţionari. 

Domnul Dorin Lazăr Maior a menţionat faptul că, din totalul de cereri depuse în vederea preschimbării, 6000-

7000 de răniţi şi urmaşi de eroi-martiri sunt soluţionate. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat faptul că, membrii Comisiei au stabilit ca 

priorităţi soluţionarea dosarelor de eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri,răniţi şi reţinuţi. 

A doua persoană care a luat cuvântul în cadrul şedinţei a fost domnul George Costin – Preşedintele Asociaţiei 

“Decembrie 1989 Metrou” România. Acesta a menţionat faptul că din total de 5300 cereri depuse de către membri 

asociaţie al cărei preşedinte este, au fost eliberate doar 178 de certificate. Potrivit proceselor verbale ale Comisiei 

S.S.P.R un număr de 1287 dosare sunt complete. 

Din dosarele incomplete care sunt în număr de 1700, 1200 au fost completate ulterior cu alte documente,iar peste 

2000 dosare nu au fost deloc verificate. 
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Având în vedere această situaţie, domnul George Costin a precizat faptul că, în cadrul unei alte asociaţii cu un 

număr de 62 de membrii care au depus la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 

1989 cereri de preschimbare a certificatului, au fost preschimbate un număr de 58 de certificate. 

De asemenea, a menţionat faptul că există un proiect de lege privind înfiinţarea unei Comisii tehnice în vederea 

verificării autenticităţii documentelor din dosare, Comisie pe care o consideră a fi înfiinţată în alte scopuri.  

Totodată, a făcut referire şi la atitudinea C.P.R.D.1989 în procesele în care are calitate prin întâmpinările depuse 

acordând posibilitatea reclamanţilor de a se apăra.  

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat faptul că în aceste întâmpinări se va transmite 

exact situaţia dosarelor  reclamanţilor oferindu-le astfel dreptul de a-şi dovedi calitatea de revoluţionar. 

A treia persoană care a luat cuvântul în cadrul şedinţei a fost domnul Alămorean Pompiliu – Preşedintele 

Fundaţiei Naţionale a  Revoluţiei din Decembrie 1989 – Timişoara. Acesta a menţionat faptul că reprezintă trei 

asociaţii de revoluţionari din Timişoara care fac parte din Blocul Naţional al Revoluţionarilor şi este membru în 

Comisia consultativă. Acesta a precizat cu titlu de exemplu pe domnul Haica Teofil, care a primit avizul S.S.P.R şi 

C.P.R.D 1989 în vederea preschimbării dar nu i s-a eliberat certificatul.  

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat faptul că, vor fi verificate cu atenţie toate 

dosarele şi că există un număr de 80 de cerificate tipărite şi reţinute la Comisie din diferite motive, şi vor fi analizate 

după soluţionarea dosarelor persoanelor care au calităţi de eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri,răniţi, răniţi şi reţinuţi, 

reţinuţi. 

A patra persoană care a luat cuvântul în cadrul şedinţei a fost domnul Viorel Luca, care a menţionat faptul că 

există cazuri în care persoanele au fost avizate de către Comisia Secretariatului de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 dar nu au fost transmise spre avizare Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor 

din Decembrie 1989. 
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Domnul deputat Dugulescu Marius Cristinel, a precizat faptul că a fost stabilit un principiu, respectiv, 

soluţionarea dosarelor persoanelor care au calităţi de eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri,răniţi, răniţi şi reţinuţi, 

reţinuţi, urmând să se stabilească un criteriu privind luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite, nefavorizând pe nimeni. 

Următoarea persoană care  a luat cuvântul în cadrul şedinţei a fost domnul Bănuţoiu Nicolae – Preşedintele 

Asociaţiei Adevăr şi Dreptate. Acesta a menţionat faptul că, a fost înaintată o contestaţie împotriva a 1266 de persoane 

din Monitorul Oficial nr.7/2005, având în vedere faptul că unele dintre acestea sunt suspecte a fi implicate în dosarul 

împotriva Revoluţiei din Decembrie 1989 şi la acest decret nu a fost semnat nici un proces verbal între reprezentanţii 

asociaţiilor care au susţinut dosarele şi membrii fostei Comisii a Secretariatului de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Domnul senator Staicu Dumitru Florian, a precizat faptul că, toţi sunt nemulţumiţi, s-a lucrat lent şi nu au fost 

acordate suficiente certificate. În al doilea rând, există o modalitate prin care Secretariatul de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a selectat dosarele spre a fi transmise la avizare la C.P.R.D.1989. 

Următoarea persoană care a luat cuvântul în cadrul şedinţei a fost domnul Curta Gheorghe – Preşedintele 

Fundaţiei Judeţene Arad a Revoluţiei din Decembrie 1989 şi Secretar General al Blocului Naţional al 

Revoluţionarilor. Acesta a menţionat faptul că aplicarea Legii nr.341/2004 şi a normele metodologice lasă mult de 

dorit. De asemenea, acesta a precizat că, în nenumărate verificări de dosare s-a încercat să se găsească obstacole 

pentru ca acestea să nu fie avizate. 

Totodată, acesta a menţionat că, mai sunt un număr de 10.000 de dosare, dintre care 5.000 au nevoie de ajutor, 

respectiv, sunt oameni care au luptat în Revoluţia din Decembrie 1989 dar nu au la dosar documentele necesare. 

Domnul deputat Firczak Gheorghe, a precizat faptul că, principalul obiectiv este ca dosarele care îndeplinesc 

condiţiile legii să fie avizate în vederea preschimbării certificatului. 
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Următoarea persoană care a luat cuvântul în cadrul şedinţei a fost domnul Petre Bonţescu -   Preşedintele Ligii 

Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor – Constanţa. Acesta a menţionat faptul că, pentru toţi membrii asociaţiei pe care o 

conduce, care au depus la S.S.P.R. cereri de preschimbare, acestea au fost soluţionate.  

Domnul Puiu Nicolae Fesan, a menţionat faptul că, există cazuri de certificate duplicate, şi nu pot fi soluţiona 

aceste dosare până nu se clarifică situaţia acestora. 

Domnul Lenghel Marian, a afirmat că, au fost emise certificate şi duplicate. Această listă de certificate duplicate 

este împăţită în două părţi, respectiv, primele certificate duplicate care au o singură serie şi duplicatele pentru care 

există mai multe persoane cu aceeaşi serie. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a propus ca Blocul Naţional al Revoluţionarilor să 

transmită o adresă Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privitoare la aceste certificate 

duplicate, în care să se prezinte un punct de vedere scris referitor la apariţia acestora, dacă au fost produsul unor 

greşeli administrative sau s-a produs o fraudă. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, a dorit să menţioneze faptul că, iniţiativa legislativă cu privire la înfiinţarea 

Comisiei pentru verificarea dosarelor, membrii desemnaţi vor putea merge în teritoriu, vor întocmi un act constatator 

care va fi prezentat Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi va constitui mijloc de probă în 

dosarele de preschimbare. 

 De asemenea menţionează faptul că a fost informat Parchetul şi presa despre existenţa unui CD care conţine 

ştampile, semnături din vremea respectivă, adeverinţe şi bonuri de ordine în alb, acestea fiind uşor de folosit în 

falsificarea unor documente. 

În încheiere, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a acordat cuvântul domnului Puiu Nicolae 

Fesan.  
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Domnul Puiu Nicolae Fesan a menţionat faptul că, un număr de 5000 de cereri de preschimbare au fost 

soluţionate, urmând ca un număr de 3000 să fie transmise spre avizare, şi în cazul în care dosarele sunt complete din 

punct de vedere legal acestea vor fi transmise spre avizare la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 

1989. 

Membrii Blocului Naţional al Revoluţionarilor au propus să fie încheiat un protocol cu membri Comisiei şi să se 

stabilească un grafic de întâlniri şi de asemenea priorităţile. 

Membrii Comisiei nu au agreat încheierea unui protocol, iar Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a menţionat faptul că, în momentul de faţă au fost stabilite priorităţile, respectiv, soluţionarea dosarelor 

persoanelor care au calităţi de eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri,răniţi, răniţi şi reţinuţi, reţinuţi şi apoi a persoanelor 

care au depus cereri de preschimbare din anul 2004 până în prezent şi care nu au fost soluţionate. Totodată, a apreciat 

că aceste întâlniri pot fi stabilite de comun acord, şi fără încheierea unui protocol. 

Aducându-se în discuţie alegerea noului secretar de Stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989, Preşedintele a menţionat faptul că, ar trebui consultaţi şi reprezentanţii 

revoluţionarilor înainte de numirea noului secretar de stat. 

Domnul deputat Dugulescu Marius Cristinel, a precizat că ar fi indicat ca fiecare asociaţie să facă o sugestie 

Guvernului referitor la aceasta. 

Aând în vedere că toţi membrii prezenţi ai Blocului Naţional al Revoluţionarilor şi-au exprimat punctul de 

vedere, Preşedintele Comisiei,   le-a mulţumit pentru participare.  

La punctul 4 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei a menţionat faptul că, de la Institutul Revoluţiei Române a 

fost transmisă o adresă privind participarea membrilor Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

la o întrunire cu membrii Institutului Revoluţiei Române în cursul lunii aprilie. Preşedintele Comisiei, a propus 

acordarea acestei întrevederi. 
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Membrii Comisiei au agreat această participare.   

Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

declarat închisă şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

 

P R E Ş E D I N T E 

Senator Raymond LUCA 

 

TABEL 
cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea  

 preschimbarii Certificatelor doveditoare a calitatii de Luptatori in Revoluţia Română din Decembrie 1989, conform  
prevederilor Legii 341/ 2204 

NR.CRT Nr. Dosar NUMELE PRENUMELE TATĂL MAMA DATA NAŞTERII LOCUL NAŞTERII Calitate 

1 8760 KOVACS  ȘTEFAN-
GHEORGHE ERNEST MARIA 6 martie 1975 LUGOJ RETINUT 

2 
8754 CORODI IOAN   FRANCISC MARIA 29 august 1967 DEVA 

RETINUT 

3 20444 ANDREI     ION DUMITRU ANA 22 februarie 1964 COM. CĂTINA RETINUT 
4 21232 TUDORICĂ PAUL MARIN AMALIA 1 martie 1962 BUZĂU RĂNIT 
5 20904 STAN GEORGE NATURAL VALENTINA 17 ianuarie 1972 BUCUREŞTI RĂNIT 
6 21293 STAICU CORNELIU NICOLAE ELENA 3 aprilie 1968 COM.CORNĂŢELU RĂNIT 
7 10475 SIMA DORU ILIE FLOAREA 13 mai 1964 TOMULEŞTI RĂNIT 

8 21140 PARASCHIVESCU 
SAUGET CRISTIAN DAN MIHAIL ADELA 7 noiembrie 1971 CRAIOVA RĂNIT 

9 21147 OPREA GHEORGHE ŞTEFAN MARIA 24 octombrie 1948 BORĂNEŞTI RĂNIT 
10 20972 ONIŢĂ ILIE GAVRIL RAVEICA 11 mai 1969 ORADEA RĂNIT 
11 21164 NIŢĂ MARIUS RADU GEORGETA 21 ianuarie 1973 BUZĂU RĂNIT 
12 16289 LOZNEANU SERGIU CALISTRAT MARIA 26 decembrie 1965 BOTOŞANI RĂNIT 
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13 21301 FĂGĂDAR EMANOIL NECHIFOR FLOARE  26 august 1947 COM.HĂPRIA RĂNIT 
14 16725 BUDIU MIRCEA NATURAL ANA 1 septembrie 1955 COM.VALEA LUNGĂ RĂNIT 
15 20832 BOCRIŞ FLOREA RADU   NICULINA 24 august 1961 COM.TOMULEŞTI RĂNIT 
16 21189 ANDREI NICOLAE FLOREA STANCA 13 aprilie 1937 DRIDU RĂNIT 
17 21229 ACIUBOTĂRIŢĂ MARIEANA PETRU DOMNICA 27 februarie 1962 DRĂGUŞENI RANIT 
18 7289 ANDREI VASILE VASILE MARIA 13 mai 1949 COM.SĂSCUŢ RANIT 

19 
8742 ALEXA VALENTIN SOCRATE MARIA   GĂNEŞTI 

REMARCAT 

20 4866 NIŢU VASILE NECULAE MARIA 20 iunie 1950 COM.PIETROŞANI REMARCAT 

21 15161 POPESCU ION CRISTIAN BENONE MARIA AURELIA 23 octombrie 1958 SAT.RACOVIŢA REMARCAT 

22 
4560 DAVID VASILE IOAN ELENA 19 decembrie 1954 CLUJ 

REMARCAT 

23 4247 MARINCEA TUDOR NATURAL MARIA 17 martie 1945 PLOPII SLĂVITEŞTI REMARCAT 
24 19754 VASILE MARIAN   GHEORGHE VASILICA 5 martie 1951 PITEŞTI REMARCAT 

25 
4495 CĂPRARU PETRE GHEORGHE FLOAREA  BUCUREŞTI 

REMARCAT 

26 3193 COCHINĂ OVIDIU VASILE ION ELENA 10 august 1954 TÎRGU JIU REMARCAT 
27 13298 BALAIITA ROMULUS GHEORGHE MARIA 10 august 1961 SIBIU REMARCAT 
28 13502 DINCĂ MARIAN NICOLAE MARIA 16 februarie 1972 BUCUREŞTI REMARCAT 
29 13538 MANOFU VALTER CONSTANTIN MARIA 2 noiembrie 1959 GALAŢI REMARCAT 
30 1681 GHERMAN PETRE-PAUL MIHAI IRINA 13 octombrie 1941 COM. VLAD ŢEPEŞ REMARCAT 
31 6187 ŞTEFĂNESCU DAN-ADRIAN ION VICTORIA 29 septembrie 1948 BUCUREŞTI REMARCAT 
32 2602 DINOIU SONIA-IULIA GHEORGHE CORNELIA 21 octombrie 1959 MIHĂEŞTI REMARCAT 
33 2612 ANDREI CONSTANTIN ALEXANDRU VICTORIA 12 iunie 1957 BUCUREŞTI REMARCAT 

34 9939 ŢOP SORIN SIMION PETRU 
GHEORGHE MARIA 20 iulie 1972 ARAD REMARCAT 

35 13612 VIŞAN GHEORGHE ION VASILICA 28 februarie 1950 COM.LEORDENI REMARCAT 
36 13518 GALATIOIU ION VASILE ALEXANDRINA 13 octombrie 1945 COM.STROEŞTI REMARCAT 
37 5822 DRĂGHICI ADRIAN CORNEL SILVIA 19 august 1967 BUCUREŞTI REMARCAT 
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TABEL 
cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea preschimbarii Certificatelor   

doveditoare a calitatii de Urmaşi de Eroi - Martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989, conform prevederilor Legii 341/ 2204 
EROU - MARTIR NR. 

CRT. 
Nr. 

Dosar NUMELE PRENUMELE DATA 
NASTERII TATĂL MAMA LOCUL 

NAŞTERII CALITATEA 
NUMELE PRENUMELE 

1 U 2031 NICULAE 
ALEXANDRA-
IOANA 

28 iulie 
1985 CONSTANTIN ELENA BUCUREŞTI FIICĂ NICULAE CONSTANTIN 

2 U 1926 MĂRĂCINICĂ CORNEL  NICULAE FLORICA BUCUREŞTI FIU MĂRĂCINICĂ NICULAE 

3 U 43 OLARU CAMELIA-RALUCA 

30 
decembrie 
1983 NECULAI ONIŢA BUCUREŞTI FIICĂ OLARU NECULAI 

4 U 44 BENI MONICA-MIHAELA 3 iulie 1979 NECULAI ONIŢA BUCUREŞTI FIICĂ OLARU NECULAI 

5 U 45 OLARU ONIŢA 
1 iunie 
1956 IORDAN AURICA ŢIGĂNEŞTI SOŢIE OLARU NECULAI 
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