
 
 
 
 
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 03.05.2011 
 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 03 mai 2011, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

03.05.2011. 

2. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, 

Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, Secretar senator Coca 

Laurenţiu Florian, deputat Budurescu Daniel Stamate, deputat 

Dugulescu Marius Cristinel, deputat Firczak Gheorghe, senator 

Greblă Toni, deputat Mircovici Niculae, deputat Socaciu Victor. 

Absenţi au fost: senator Jurcan Dorel, senator Staicu Dumitru 

Florian. 

La lucrările şedinţei au participat domnul George Costin – 

Secretar de Stat al S.S.P.R şi domnul Răzvan Blujdea – inspector 

principal al SSPR. 



Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a 

prezentat ordinea de zi a şedinţei şi a supus-o la vot. S-a votat cu 

unanimitate de voturi. 

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a prezentat Raportul Subcomisiei de lucru 

a CPRD1989 din data de 03.05.2011. 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului 

pentru următoarele persoane: 1.Timar Traian (Dosar nr.10098) – 

Remarcat, 2.Bobic Octavian (Dosar nr.21255) – Remarcat, 

3.Dumitrescu Adrian (Dosar nr.20376) – Remarcat, 4.Strugaru 

George Eugen (Dosar nr.21530) – Rănit.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 11 dosare analizate în baza 

contestaţiilor depuse astfel: 1.Gheoca Vasile (Dosar nr.21180), 

2.Nacu Dorel (Dosar nr.20574), 3.Nicolaescu Dan (Dosar nr.20884), 

4.Tarţa Gavril Mihail (Dosar nr.1691), 5.Dragomir Daniel Ilie 

(Dosar.10453), 6.Ţepeneag Ioan (Dosar nr.11180), 7.Lungu 

Constantin (Dosar nr.16907), 8.Paulescu Ilie (Dosar nr.21590), 9.Halas 

Ionel (Dosar nr.20886), 10.Coriteac Iosif (Dosar nr.20893), 11.Hagen 

Ioan (Dosar nr.21577), membrii Subcomisiei propun respingerea 

contestaţiilor şi transmiterea unor adrese contestatarilor prin care să 

li se comunice situaţia dosarelor având în vedere faptul că 

acestea nu conţin elemente necesare preschimbării certificatelor 

în sensul unor merite deosebite, dovada contribuţiei lor la Victoria 

Revoluţiei din decembrie 1989. 

De asemenea, conform normelor de soluţionare a 

contestaţiilor, persoanele care sunt respinse în această fază, pot fi 



audiate la cerere. Audierea va fi programată de C.P.R.D1989.S-a 

votat cu unanimitate de voturi. 

C. Pentru 2 dosare se propune respingerea contestaţiilor fără 

audiere: 1.Vlădulescu Dănuţ (Dosar nr.21016), 2.Stoica Marian 

(Dosar nr.16968).  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

La punctul diverse  al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR 

nr.18/3528/14.04.2011, potrivit căreia a fost transmis programul 

privind desfăşurarea întâlnirilor cu asociaţiilor revoluţionarilor şi 

reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, membrii 

Comisiei fiind invitaţi să ia parte la aceste întâlniri conform 

programului anexat. 

Membrii Comisiei au agreat iniţiativa Secretariatului de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, urmând ca 

în măsura în care programul le va permite să participe la aceste 

întâlniri. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, l-a 

rugat pe domnul Secretar al Biroului Permanent, domnul deputat 

Mircovici Niculae să aibă în vedere şi să se intereseze de 

următoarele proiecte de lege:  

1. Ordonanţa nr.53 din 16 iunie 2010 privind eşalonarea plăţii 

indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunostinţei faţă de eroii-

martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române 

din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 

viaţa sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. 



2.Proiectul de lege nr.52 privind modificarea şi completarea 

Legea recunostinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au 

contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, 

precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de 

suferit in urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987 referitoare la urmaşii de eroi- martiri, răniţi, reţinuţi. 

3. Iniţiativa legislativă privind declararea zilei de 22 decembrie 

“Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a  Libertăţii”.  

Domnul senator Greblă Toni, a specificat faptul că, a fost 

întocmit deja raportul privind iniţiativa legislativă privind declararea 

zilei de 22 decembrie “Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a  

Libertăţii”, urmând ca aceasta să fie dezbătută în plenul Senatului 

României. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a pus în 

discuţie Propunerea legislativă pentru declararea Municipiului 

Craiova, judeţul Dolj, oraş-martir. Această propunere a fost 

discutată în plenul Senatului în data de 26 aprilie 2011, şi a fost 

respins cu următoarele voturi: 14 voturi pentru, 50 voturi împotrivă şi 

14 abţineri, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, 

exprimându-şi regretul de faptul că nu a putut participa la lucrările 

plenului din acea dată şi a susţine această propunere legislativă 

având în vederere faptul că se afla în teritoriu. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca,     le-a adresat rugămintea membrilor deputaţi ai 

Comisiei, rugămintea ca în momentul dezbaterii acestei propuneri 

legislative la Camera Deputaţilor, să ia cuvântul şi să susţină acestă 

iniţiativă. Membrii Comisiei au fost de acord cu cele precizate de 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca. 



Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, l-a 

însărcinat pe domnul Vicepreşedinte a C.P.R.D1989, domnul 

deputat Gheorghe Hogea, să demareze procedurile legale 

necesare iniţieii proiectului de lege privind declararea Municipiului 

Caran-Sebeş, judeţul Caraş-Severin, oraş martir. 

Vicepreşedintele Comisiei, domnul deputat Gheorghe Hogea, 

a luat act de cele menţionate de Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, urmând a demara procedurile legale 

necesare iniţieii proiectului de lege mai sus menţionate. 

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 
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