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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

              
 
 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 30.01.2008 

 

 

 

Comisia a lucrat în plen în zilele de miercuri 30.01.2008, ora 13.00:  

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul proiectului de Lege privind declararea domnilor Ilie 

Ilaşcu, Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri. 

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 

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. 
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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, studiul proiectului de Lege privind 

declararea domnilor Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa ca eroi 

martiri, membrii CPRD 1989 au precizat că sunt de acord cu acordarea unor 

calităţi şi drepturi acestor persoane, dar că acestea nu le pot fi acordate în baza 

Legii nr. 341/2004. 

În urma discuţiilor, membrii CPRD 1989 au tras următoarele 

concluzii : 

- acţiunea acestora nu s-a desfăşurat pe teritoriul României; 

                  - scopul acţiunii acestora a fost diferit faţă de idealurile revoluţiei 

române din decembrie 1989; 

                  -   acţiunea acestora nu s-a desfăşurat în perioada 14-25 decembrie 

1989; 

-  titlul de Erou-Martir conform Legii nr. 341/2004 este atribuit 

celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 

1989 sau au decedat în legătură cu aceasta; 

- conform Legii nr. 341/2004, Eroul-Martir nu beneficiază de 

drepturi, întrucât nu se acordă drepturi persoanelor decedate; 

Membrii comisiei au propus ca hotărârea privind concluziile 

acestui studiu, să fie luată în cadrul şedinţei CPRD 1989 din data de 

06.02.2008.  

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

Comisiei  domnul  deputat  Emilian  Vasile  Cutean  a  solicitat  Secretarului  
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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 joi  31.01.2008, ora 13,00: 

La punctul 1.- Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia 

Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 


