
 
 
 
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
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 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 10.septembrie  2013, ora 1600. 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea adresei SSPR 1989 nr. 18/3560 din 20.05.2013 prin care se 
solicită acordarea avizului pentru anularea certificatului de revoluţionar 
pentru un număr de 22 persoane constatate ca fiind colaborator al 
securităţii; 

2. Analiza raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 26.06.2013; 
3. Analiza raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 10.09. 2013; 
4. Diverse. 
S-a supus la vot 
S-a votat ordinea de zi în unanimitate   

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 9 membri 
nominalizaţi ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator Paşca Liviu-
Titus, deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, senator Ioniţă Dan-
Aurel, senator Popa Nicolae-Vlad. Absenţi au fost: deputat Roşca Mircea, 
deputat Mircovici Nicolae. 

 
 La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul deputat Sefer 
Cristian-George, a prezentat adresa SSPR 1989 cu nr. 18/3560/20.05.2013, 
înregistrată la CPRD cu nr.42/500/21.05.2013, prin care se solicită acordarea 
avizului pentru anularea certificatelor şi eventual, pentru retragerea titlurilor 
atribuite de către Preşedintele României, următoarelor persoane: 

1. Aldescu Constantin, cu dosar de preschimbare nr. 11010/2004, 
având certificat de revoluţionar LRM-A NR. 00057 

2. Avram Marcel, cu dosar de preschimbare nr.6381/2004, având 
certificat LRT-A nr. 00039 

3. Baboş Ioan, cu dosar de preschimbare nr. 21412/2008, având 
certificat LRM-B NR. 01175 

4. Bălăceanu Ioan, cu dosar de preschimbare nr.4777/2004, având 
certifivat LRM-B nr. 00138 



5. Borza Maria, cu dosar de preschimbare nr.2985/2004, având 
certificat LRM-B nr. 00446  

6. Badea Marius, cu dosar de preschimbare nr. 10909/2004, având 
certificat nr.00182 

7. Coman Petre, cu dosar de preschimbare nr. 15522/2004, 
avândcertificat LRM-C nr. 00153 

8. Cristian Ion, cu dosar de preschimbare nr. 12071/2004, având 
certificat LRM-C nr.00229 

9. Dinescu Alfred, cu dosar de preschimbare nr. 16029/2004, având 
certificat LRM -D nr. 00078 

10. Florea Adrian, cu dosar de preschimbare nr. 9360/2004, având 
certificat LRM-D, nr. 00051 

11. Mazsa Gheorghe, cu dosar de preschimbare nr. 10744, având 
certificat LRM-M nr. 00229 

12. Moise Mihail, cu dosar de preschimbare nr. 1911/2004, având 
certificat LRM-M, nr 00239 

13. Nistor Lenuţa, cu dosar de preschimbare nr. 3718/2004, având 
certificat LRM-Mnr. 00073 

14. Radu Leonard Nelu, cu dosar de preschimbare nr. 824/2004, având 
certificat LRM-R nr.00012 

15. Rusu Florentin, cu dosar de preschimbare nr. 8477/2004, având 
certificat LRM-A nr. 00065 

16. Sarnachi Elena, cu dosar de preschimbare nr. U1253/2004, având 
certificat UEM-S, nr.00143 

17. Savin Gheorghe, cu dosar de preschimbare nr. 2281/2004, având 
certificat LRM-S, nr.00165 

18. Savu Longinos, cu dosar de preschimbare nr.1004, având certificat 
LRM-S nr. 00125 

19. Silaghyi Gabriel, cu dosar de preschimbare nr.2020/2004, certificat 
LRM-S nr.00069 

20. Stelianide Dumitru, cu dosar de preschimbare nr. 9988/2004, 
certificat LRT-S nr. 00022 

21. Varodi Sabin, cu dosar de preschimbare nr. 1745/2004, certificat 
LRM-V nr. 00008 

22. Wittenberger Mihai, cu dosar de preschimbare nr. 4844/2004, 
LRM-W certificat nr.00001 

 
 Conform deciziilor CNSAS şi în urma verificărilor efectuate de către 
CPRD 1989, s-a constatat că pentru un număr de 8 persoane a fost retras 
anterior avizul, după cum urmează: 

- Aldescu Constantin, la 15.02.2011; 
- Bălăceanu Ioan, la o dată nemenţionată în baza de date CPRD; 
- Badea Marius, la data de 15.11.2011; 
- Cristian Ion, la data de 15.02.2011; 
- Dinescu Alfred, la data de 15.11.2011; 
- Florea Adrian, la data de 28.09.2010; 
- Sarnachi Elena, la data de 15.02.2011; 



- Varodi Sabin, la data de 06.11.2012. 
Pentru celelalte 14 persoane s-a votat retragerea avizului în 

unanimitate. 
 

 La punct doi al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul deputat Sefer Cristian-George, 
a pus în discuţie raportul Subcomisiei CPRD 1989 din data de 26.06.2013, în 
care s-a hotărât în unanimitate neavizarea cererii de preschimbare a 
certificatului de „Remarcat” şi acordarea certificatului de „Participant” pentru 
domnul DRĂGULIN NECULAI (dosar nr.5094 bis). 
 În cazul contestaţiei domului Balint Petrică-Dorin, s-a hotărât invitarea 
domnului Budulan Silviu-Ştefan la audieri în faţa Comisiei parlamentare. 

S-a supus la vot. 
 S-a votat în unanimitate. 
 
 La punctul trei pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul deputat Sefer 
Cristian-George, a propus analiza raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data 
de 10.09.2013 
 Din totalul de 12 dosare verificate de către Subcomisia de lucru a CPRD 
1989, în cadrul şedinţei din data de 10 septembrie 2013, la care au 
participat deputat Cristian-George Sefer, senator Laurenţiu-Florian Coca, 
deputat Gheorghe Firczak, deputat Vasile Gudu, senator Dan-Aurel Ioniță, 
senator Nicolae Vlad-Popa, senator Liviu-Titus Paşca, 
 Membrii Subcomisiei CPRD 1989 propun următoarele: 

A. Pentru un număr de 4 dosare se propune avizarea favorabilă în vederea 
preschimbării, astfel: 

1. CHIOSE DUMITRU-MARIUS  - Dosar 2429 – REMARCAT  
2. ONCESCU PETREA – Dosar 17415 – RĂNIT 
3. ONCESCU ALINA-GABRIELA - Dosar 17416 – RĂNIT 
4. BĂRBULESCU GABI-IONEL - Dosar 19737 – RĂNIT 

B. Pentru un număr de 5 dosare se propune neavizarea favorabilă pentru 
calitatea de „REMARCAT” şi acordarea titlului onorific de „PARTICIPANT”, 
astfel: 

1. MICU ALEXANDRU - Dosar 17576 
2. MARIN CONSTANTIN-SERGIU - Dosar 14681 
3. TÂMPĂU MITICĂ - Dosar 14589 
4. ENE GHEORGHE - Dosar 20137  
5. TROFIM FLORICA-VIOLETA - Dosar 2404 

C. Pentru un număr de 3 dosare se propune neavizarea acestora: 
1. TĂNĂSESCU DRAGOŞ – Dosar 13125 
2. IRIMIOIU MIHAI – Dosar 18537 
3. PANĂ ION – Dosar 20492 

 S-a supus la vot. 
 S-a votat în unanimitate, cu excepţia punctului B.4., unde a 
fost majoritate de voturi (dl. deputat Firczak şi dl. senator Paşca au votat 
pentru aviz favorabil de preschimbare a certificatului de „Remarcat”). 



 La punctul patru pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul deputat Sefer 
Cristian-George, a dat cuvântul reprezentantului SSPR 1989, domnul Dan 
Pavel, directorul de cabinet al Secretarului de Stat, pentru a informa membrii 
Comisiei cu privire la acţiunile înaintate de SSPR 1989 în instanţă, în vederea 
anulării unui număr semnificativ de certificate, precum şi criteriile care au 
stat la bază.  
 Dl. Dan Pavel a precizat că, în urma verificărilor efectuate s-a constatat 
că pentru un număr de 4860 de persoane nu s-a găsit justificarea 
preschimbării certificatelor de revoluţionar, toate acestea fiind trimise în 
instanţă pentru retragere titlurilor acordate. Persoanele vizate se împart în 
trei categorii: 

- Cele care nu au avut certificate sau dosare pe Legea nr.42/1990; 
- Cele care au certificate duplicate obţinute în special în perioada 1998-

2002; 
- Cele care erau minore la Revoluţie, sub vârsta de 14 ani. 
Dl. deputat Firczak Gheorghe şi dl. senator Coca Laurenţiu-Florian au 

subliniat faptul că CPRD 1989 a solicitat şi analizat individual dosarele 
persoanelor care au avut sub 18 ani în momentul Revoluţiei. Dosarele au fost 
verificate de membrii Comisiei parlamentare şi nu s-a constatat a fi suspiciuni 
privind autenticitatea actelor şi faptelor din dosarele care au primit aviz 
favorabil.   

Dl. senator Coca Laurenţiu a subliniat că s-a solicitat studierea fiecărui 
dosar în parte, chiar dacă acestea aveau deja avizul SSPR 1989. De asemenea, 
după cum bine se ştie şi minorii s-au implicat în diferite acţiuni privind  
ajutorarea celor care au făcut Revoluţia din Comitetul Central., televiziune, 
guvern, etc. 

Dl. senator Paşca Liviu-Titus, a cerut să nu se încerce ducerea în 
derizoriu a acelor momente revoluţionare prin minimizarea acţiunilor copiilor 
şi eliminarea acestora din lege. 

Preşedintele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 
1989, domnul deputat Sefer Cristian-George, a făcut precizarea că, din cei 
aproximativ 10 mii de revoluţionari remarcaţi, numai un număr infim sunt 
copii de până în 14 ani, iar fotografiile timpului dovedesc faptul că aceştia au 
participat efectiv la Revoluţie şi nu ei sunt problema principală a statului în 
situaţia actuală creată. 

Membrii CPRD 1989, au făcut precizarea că nu sunt adversarii SSPR 
1989, i-au asigurat că toate acţiunile lor sunt considerate de bună credinţă, 
dar trebuie să colaboreze permanent cu membrii CPRD 1989 pentru a se face 
acea „curăţenie” cerută, cu echilibru, pentru a ieşi adevăraţii revoluţionari la 
suprafaţă şi nu cei care nu au avut legătură cu Revoluţia. 

 
Totodată, preşedintele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989, domnul deputat Sefer Cristian-George, a supus atenţiei 
adresa SSPR 1989 nr.18/4046/17.06.2013, înregistrată la Comisia 
parlamentară sub nr.42/554/26.06.2013, referitor la includerea eronată a 
doamnei DUMITRESCU ELENA (născută la data de 19.04.1939) pe lista de 



retragere a avizului privind preschimbarea certificatului de revoluţionar, în 
conformitate cu deciziile definitive şi irevocabile ale CNSAS, aşa cum a 
rezultat din adresa SSPR 1989 nr.18/2218/15.03.2013, înregistrată la Comisia 
parlamentară sub nr.42/207/15.03.2013. În urma analizării actelor 
prezentate, membrii Comisiei au supus votului îndreptarea erorii materiale 
produse şi ca atare revocarea avizului de retragere a calităţii de revoluţionar. 

S-a supus la vot. 
 S-a votat în unanimitate. 

 
Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele 

Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul 
deputat Sefer Cristian-George, a declarat închisă şedinţa. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 


