
 1 

 

 
 

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 18.03.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în zilele de marţi 18.03.2008, ora 15.00:  

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Avizarea listelor transmise de către Secretariatul de Stat pentru  

 Problemele  Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu persoanele        

 propuse în vederea acordării avizului din partea C.P.R.D. 1989. 

                 2.  Discutarea propunerilor Subcomisiei CPRD 1989 din data de   

                     26.02.2008.  
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                 3 . Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia     

    Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

                 4.  Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11 membrii ai Comisiei, astfel: 

Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, Secretarul Comisiei Deputat Niculae Mircovici, Senator 

David Gheorghe, Senator Vasile Ion, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat Gheorghe Firczak,  Deputat Ioan 

Ţundrea iar absenţi au fost: Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Senator Ilie Petrescu, Deputat Anca 

Constantinescu, Deputat Petru Tărniceru.  

Din partea SSPR a fost prezent Secretarul General domnul Dorel Căminescu.  

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. 

Întrucât SSPR nu a transmis liste cu persoane propuse în vederea acordării avizului de către CPRD 

89, preşedintele comisiei a propus începerea ordinii de zi cu punctul 2 al ordinii de zi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele C.P.R.D. 89 a prezentat propunerile Subcomisiei 

C.P.R.D. 1989.  

În şedinţa din data de 12.03.2008, Subcomisia CPRD 89 a  verificat un număr de 26 dosare pentru 

care se fac următoarele propuneri: 
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Subcomisia CPRD 89, în urma verificării, a constatat că un număr de 7 dosare ale domnilor 

CÂRSTEA CONSTANTIN (dosar nr. U2020), PEICU STOICA ANDREI (dosar nr. 3244), TURCU VASILE 

(dosar nr. 4838), NEAGU GHEORGHE (dosar nr. 20337), STRATU DĂNILĂ SEVERIN (dosar nr. 5764), 

BISA IOAN (dosar nr.9244), BRANCU CONSTANTIN (dosar nr.9267),  sunt complete din punct de vedere al 

dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi propune 

avizarea favorabilă a acestora . 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

 Pentru dosarul domnului XANTUS GABOR (dosar nr.4845), Subcomisia CPRD 89 va propune aviz 

favorabil, după ce acesta va depune probe în sprijinul afirmaţiilor din declaraţia sa . 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

Pentru dosarul domnului CRĂCIUN DAN DORU (dosar nr. 6535), Subcomisia CPRD 89 va 

propune aviz favorabil, după ce SSPR va prezenta un document emis de o instituţie abilitată din care să rezulte 

faptul că  numitul CRĂCIUN DAN DORU este una şi aceeaşi persoană cu CRĂCIUNESCU DAN. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarele domnilor ZĂBAVĂ MIHAI (dosar nr. 14790), GHENCIU MARINELA 

(dosar nr. 2698 ), VASILE NICOLAE (dosar nr. 7072), ALI SEFCHET (dosar nr. 4036) şi CONSTANTIN 
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CONSTANTIN (dosar nr. 4129), Subcomisia CPRD 89 a constatat faptul că dosarele respective nu conţin 

elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 

341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare.  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizelor de preschimbare 

pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite  ale domnilor ZĂBAVĂ MIHAI, GHENCIU 

MARINELA, VASILE NICOLAE, ALI SEFCHET, CONSTANTIN CONSTANTIN. 

 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

În urma verificării dosarelor domnilor SAVA MARINACHE (dosar nr. 3786), MELEACĂ 

NICULAE (dosar nr. 3739) şi CIOBANU FLORIN CRISTINEL (dosar nr. 3895), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 

 - dosarele respective nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar sunt contradictorii şi suspecte a fi false. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizelor de preschimbare 

pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale domnilor SAVA MARINACHE, MELEACĂ 

NICULAE şi CIOBANU FLORIN CRISTINEL.  
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                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

În urma verificării dosarului domnului DUMITRACHE CRISTIAN (dosar nr. 3522), Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- documentele depuse la dosar sunt emise după data obţinerii certificatului în baza Legii nr. 42/1900. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului DUMITRACHE CRISTIAN. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

În urma verificării dosarelor doamnelor STANCIU NELA (dosar nr. 3202 )  şi GRIGORIU MARIA 

ALEXANDRA LUMINIŢA (dosar nr. 3153), Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele: 

 - dosarele respective nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosare sunt suspecte a fi false; 
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CPRD 89 recomandă ca SSPR să solicite documentele originale pentru a fi comparate cu cele depuse 

la dosare.  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizelor de preschimbare 

pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale doamnelor STANCIU NELA şi GRIGORIU 

MARIA ALEXANDRA LUMINIŢA. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului DOBRE MARIN (dosar nr. 2449), Subcomisia CPRD 89 a constatat 

următoarele: 

-  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), M.O. care nu confirmă dobândirea vreunei calităţi în baza 

Legii nr. 42/1990; 

- dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, 

conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare.  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului DOBRE MARIN. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  
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                   S-a votat în unanimitate.   

 Verificând dosarul domnului PINTILEI MIHAIL (dosar nr. 2835) Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- totodată fiind ofiţer în timpul revoluţiei, trebuie să facă dovada activităţii sale în perioada 14-22 

decembrie 1989, întrucât deţine la dosar un ordin de deplasare din decembrie 1989 până în februarie 1990.  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului PINTILEI MIHAIL. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului BRUMĂ TRAIAN (dosar nr. 3653), Subcomisia CPRD 89 a constatat 

următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar sunt contradictorii; 
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Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului BRUMĂ TRAIAN. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului STĂNESE ILIE (dosar nr.15764), Subcomisia CPRD 89 a constatat 

următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

CPRD solicită ca SSPR să clarifice problema numelui şi anume dacă STĂNESE ILIE este una şi 

aceeaşi persoană cu TĂNESE ILIE.  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului STĂNESE ILIE. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului DOBRE GIGI (dosar nr.5564), Subcomisia CPRD 89 a constatat 

următoarele: 

-   nu a făcut dovada dobândirii vreunei calităţi în baza Legii nr. 42/1990, întrucât la dosar deţine un 

certificat duplicat emis în anul 2003 şi Brevet emis în anul 2002;  
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CPRD 89 recomadă SSPR să clarifice situaţia emiterii acestora.  

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului DOBRE GIGI. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului JIGĂU DORU GHEORGHE (dosar nr. 9942), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  există neconcordanţe în declaraţiile acestuia;  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului JIGĂU DORU GHEORGHE. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   
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De asemenea, în şedinţa din data de 17.03.2008, Subcomisia CPRD 89 a  verificat un număr de 21 

dosare pentru care se fac următoarele propuneri: 

Subcomisia CPRD 89, în urma verificării, a constatat că un număr de 5 dosare ale domnilor PASTOR 

GHEORGHE (dosar nr. 20651), MICU ION (dosar nr. 16871), AVĂCĂRIŢEI GEORGE (dosar nr. 17630), 

MILITARU POP HORIA DRAGOŞ (dosar nr. 20111),  şi MARCU GHEORGHE (dosar nr. 11618)  sunt 

complete din punct de vedere al dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare şi propune avizarea favorabilă a acestora . 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

Pentru dosarul doamnei SORESCU MARIANA (dosar nr. 10264), Subcomisia CPRD 89 va propune 

aviz favorabil, după ce SSPR va prezenta un document emis de o instituţie abilitată din care să rezulte faptul că 

numita SORESCU MARIANA este una şi aceeaşi persoană cu LUPEI MARIANA. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

Pentru dosarul domnului ILIE VIOREL (dosar nr. 21018), Subcomisia CPRD 89 va propune aviz 

favorabil, după ce SSPR va transmite adresă prin care să specifice că numitul ILIE VIOREL este una şi aceeaşi 

persoană cu ILIE ADRIAN, aşa cum a fost transmis de către SSPR pe listă în vederea avizării. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 
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Verificând dosarele domnului domnilor ZUGRAVU DUMITRU (dosar nr. 14788)  şi TAMAŞ 

VOICU PETRE (dosar nr. 10097), Subcomisia CPRD 89 a constatat că dosarele respective nu conţin 

elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 

341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare.  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizelor de preschimbare 

pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale domnilor ZUGRAVU DUMITRU şi 

TAMAŞ VOICU PETRE. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul doamnei ZAMFIR (ISPAS) AMALIA ELENA (dosar nr. 20424),  Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- din analiza dosarului nu reiese faptul că aceasta şi-a schimbat numele, având în vedere faptul că 

certificatul obţinut în baza Legii nr. 42/1990 este eliberat pe numele ISPAS AMALIA ELENA. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al doamnei ZAMFIR (ISPAS) AMALIA ELENA. 
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                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul doamnei TĂNASE ARMENIA TATIANA (dosar nr.20977) Subcomisia CPRD 

89 a constatat următoarele: 

- dosarele respective nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - documentele depuse la dosar sunt emise în anul 2007; 

 - probele depuse sunt insuficiente, iar caseta video la care se face referire în declaraţie nu a fost 

depusă la dosar.   

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al doamnei TĂNASE ARMENIA TATIANA. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului CÎRLESCU CONSTANTIN (dosar nr.14742) Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 

-   nu a făcut dovada dobândirii vreunei calităţi în baza Legii nr. 42/1990, întrucât la dosar deţine un 

certificat duplicat; 

-    dosarul acestuia conţine adresa emisă de IMGB nr. 1646/05 mai 1996; 
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- dosarul nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, 

conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului CÎRLESCU CONSTANTIN. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului ŞERBAN IACOB (dosar nr. 16224), Subcomisia CPRD 89 a constatat 

următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului ŞERBAN IACOB. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului IONEL TEODOR (dosar nr. 12051), Subcomisia CPRD 89 a constatat 

următoarele: 
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- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  la dosar există două CD–uri depuse ca probe, dintre care unul nu este concludent, iar celălalt nu 

conţine nicio înregistrare. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului IONEL TEODOR. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului MARIN VASILE (Dosar nr. 13651), Subcomisia CPRD 89 a constatat 

următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse sunt contradictorii şi suspecte a fi false. 

-  dosarul acestuia nu conţine adresa emisă de IMGB nr. 1646/05 mai 1996; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului MARIN VASILE. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  
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                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului ANIŢEI STELIAN (dosar nr. 14735), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- dosarul acestuia conţine adresa emisă de IMGB nr. 1646/05 mai 1996; 

- întrucât a făcut parte dintr-o structură militarizată, trebuie să facă dovada activităţii sale în perioada 

14-22 decembrie 1989, pentru a nu fi încălcate art. 14 din Legea nr. 42/1990 şi art. 8 din Legea nr. 341/2004. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului ANIŢEI STELIAN. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului BĂTRÂNA IONEL (dosar nr. 9941), Subcomisia CPRD 89 a constatat 

următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- acesta nu a completat dosarul cu documente probatorii.  
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Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului BĂTRÂNA IONEL. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Verificând dosarul domnului TRIF DORIN IOAN (dosar nr. 11147), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat că dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CPRD 89 recomandă SSPR să solicite foaia volantă cu membri şi conducerea Consiliului Frontului 

Salvării Naţionale din care se precizează că a făcut parte şi de care se face vorbire în cartea depusă la dosar.  

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului TRIF DORIN IOAN. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

În urma verificării dosarului domnului SANDU MARIAN (dosar nr. 12009), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele:  

- nu a făcut dovada dobândirii vreunei calităţi în baza Legii nr. 42/1990, întrucât la dosar deţine doar 

un certificat duplicat. 
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- documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Pentru motivele de mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite  al domnului SANDU MARIAN. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Pentru dosarul domnului BĂLĂCEANU CONSTANTIN EMANOIL (dosar nr. 19159), Subcomisia 

CPRD 89 propune ca SSPR să transmită adresă pentru avizarea acestuia în vederea preschimbării certificatului 

pentru calitatea de Rănit,  întrucât din analiza dosarului s-a constatat că acesta deţine calitatea de Rănit în baza 

Legii nr. 42/1990, iar SSPR a solicitat aviz pentru preschimbarea calităţii de Remarcat.  

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

     Pentru dosarul domnului HOROPCIUC ANANII (dosar nr.13527), Subcomisia CPRD 1989 

propune discutarea acestuia în plenul CPRD 89. 

                   Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                   S-a votat în unanimitate.   

Domnul Secretar General al SSPR, Dorel Căminescu prezintă Comisiei în vederea verificării, dosarul 

de preschimbare al domnului Horopciuc Ananii. 
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Membrii CPRD 1989 au hotărât discutarea acestuia în cadrul şedinţei comisiei din data de 

08.04.2008, împreună cu dosarele domnilor BIA MARIAN, MOROŞANU VASILE  şi VASILE HORAICU.  

De asemenea, domnul Secretar General al SSPR, Dorel Căminescu prezintă Comisiei în vederea 

verificării, dosarele de preschimbare ale domnilor SILVESTER IOAN (dosar nr. 8689), BIRIŞ ANA MARIA 

(dosar nr.2933 ), VASU GEORGETA (dosar nr. 9985), HAICA TEOFIL (dosar nr. 6664)  şi CAMENIŢĂ 

GHEORGHE (dosar nr.3395), dosare care au fost solicitate de către membrii comisiei pentru a fi verificate în 

plenul CPRD 89. 

Membrii CPRD 89, în urma analizei dosarelor, au constatat că un număr de 3 dosare ale domnilor 

SILVESTER IOAN, BIRIŞ ANA MARIA şi VASU GEORGETA sunt complete din punct de vedere al 

dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi propun 

avizarea favorabilă a acestora . 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

Membrii CPRD 89, în urma analizei dosarului domnului HAICA TEOFIL au constatat că dosarul 

respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, conform 

dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Preşedintele CPRD89 supune la vot acordarea avizului favorabil preschimbării certificatului 

pentru calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite a domnului HAICA TEOFIL, conform 

dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
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S-a votat cu 0 voturi pentru, 2 abţineri şi 5 voturi  împotrivă.  

Având în vedere votul acordat, dosarul domnului Haica nu a obţinut avizul CPRD 89 pentru 

preschimbarea certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.  

Membrii CPRD 89, în urma analizei dosarului domnului CAMENIŢĂ GHEORGHE au constatat că 

dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, conform 

dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Preşedintele CPRD89 supune la vot acordarea avizului favorabil preschimbării certificatului 

pentru calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite a domnului CAMENIŢĂ GHEORGHE, conform 

dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

S-a votat cu  0 voturi pentru, 0 abţineri şi 7 voturi  împotrivă.  

Având în vedere votul acordat, dosarul domnului Cameniţă nu a obţinut avizul CPRD 89 pentru 

preschimbarea certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.  

La punctul 3 al ordinii de zi, Biroul Tehnic a informat membrii comisiei faptul că pentru domnul 

STANCSNY IOSIF (dosar nr. 4831), căruia i-a fost amânat avizul întrucât nu se regăsea în baza de date, în 

urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că acesta figurează în Monitorul Oficial nr. 100 bis/00, poziţia 

322.   

Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 propune avizarea favorabilă a 

domnului STANCSNY IOSIF. 

Se supune la vot. S-a votat în unanimitate.   
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Preşedintele CPRD 89, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a adus la cunoştinţă membrilor 

comisiei faptul că în cadrul şedintei CPRD 89 din data de 11.03.2008, au fost prezentate adresele transmise de 

SSPR, înregistrate sub nr. 42/144/12.02.2008, respectiv nr. 42/145/12.02.2008, prin care se fac unele precizări 

referitor la situaţia dosarelor pentru persoanele ale căror avize au fost amânate. Din verificările efectuate, Biroul 

Tehnic a descoperit persoane, pentru care SSPR a precizat în adresele mai sus menţionate că nu au anumite 

documente la dosar, persoane care au fost transmise de către SSPR pe liste în vederea avizării cu precizarea că 

deţin acele documente la dosare. 

Membrii CPRD 89 au hotărât solicitarea dosarelor persoanelor menţionate în adresele transmise de 

SSPR şi înregistrate sub nr. 42/144/12.02.2008, respectiv nr. 42/145/12.02.2008, pentru a fi verificate  de către 

Subcomisie în cadrul şedinţei din data de 07.04.2008, întrucât CPRD 89 a fost indusă în eroare prin aceste 

adrese. 

  La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 89 l-a întrebat pe Secretarul general al SSPR, 

domnul Dorel Căminescu, ce măsuri s-au luat în urma adresei transmise de CPRD 89, prin care s-a adus la 

cunoştinţă SSPR-ului situaţia indemnizaţiilor. 

 Domnul Dorel Căminescu a spus că SSPR a înaintat adresă către Ministerul Muncii prin care s-au 

adus la cunoştinţă cele sesizate de CPRD89. 

De asemenea, domnul preşedinte Emilian Vasile Cutean a informat pentru stenogramă, faptul că a 

avut loc şedinţa comună a CPRD 89 şi a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări privind 

aprobarea proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea 
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şi completarea Legii Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au constribuit la victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989, nr. 341/2004 şi în urma dezbaterilor, s-a votat Raport de respingere a Proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2008. 

               Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, 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 08.04.2008, ora 15,00: 

La punctul 1 – Avizarea listelor. 

La punctul 2. – Discutarea propunerilor Subcomisiei CPRD 1989. 

La punctul 4. -  Discutarea petiţiilor. 

La punctul 5. -  Diverse. 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 
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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 Luptatori in Revoluţia Română din Decembrie 1989, conform  
prevederilor Legii 341/ 2204 

 NR. 
CRT. 

Nr. 
Dosar NUMELE PRENUMELE DATA NASTERII TATĂL MAMA LOCUL 

NAŞTERII CALITATEA Aviz Asociatie 
 

1 20651 PASTOR GHEORGHE 
12 septembrie 

1943 IOAN ALEXANDRINA ZĂHĂREŞTI RĂNIT    

2 16871 MICU  ION 6 iunie 1940 GHEORGHE PETRICA 
COM. 

BATOGU RĂNIT    

3 17630 AVĂCĂRIŢEI GEORGE 14 aprilie 1947 TOMA CATINCA DOROHOI REMARCAT 
ASOCIAŢIA 22-25 DECEMBRIE 1989 - 
BOTOŞANI  

4 20111 MILITARU-POP HORIA DRAGOŞ 
26 septembrie 

1959 CONSTANTIN MARIA BUCUREŞTI REMARCAT ASOC JILAVA 89 - RĂNIŢI ŞI REŢINUŢI  

5 11618 MARCU GHEORGHE 15 aprilie 1958 CONSTANTIN ELENA 
COM. 

AVRĂMENI REMARCAT 
ASOCIAŢIA DECEMBRIE 1989 METROU 
ROMÂNIA  

6 3244 PEICU-STOICA ANDREI 31 martie 1956 ION STELA 
VALU LUI 
TRAIAN REMARCAT AS.21 DECEMBRIE 1989 BUCUREŞTI  

7 4838 TURCU VASILE 5 octombrie 1949 ILIE MARIA 
SAT 

STRÎMBA REMARCAT 
ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN 22 

DECEMBRIE 1989 - TURDA  

8 20337 NEAGU GHEORGHE 15 mai 1956 ŞTEFAN  ANA BRAŞOV REMARCAT 

ASOCOAŢIA LUPTĂTORILOR, RĂNIŢILOR ŞI 
URMAŞII EROILOR "BRAŞOV DECEMBRIE 

1989''  

9 
5764 STRATU DĂNILĂ-SEVERIN 25 octombrie 1962 ROMAN LUCREȚIA COM. UDEȘTI REMARCAT ASOCIAȚIA REVOLUȚIONARĂ 22-25 

DECEMBRIE 1989 BOTOȘANI  

10 9244 BISA IOAN 1 ianuarie 1958 NICOLAE VIORICA SAT. VIȘAG REMARCAT ASOCIAȚIA 16-21 DECEMBRIE 1989 LUGOJ  

11 4831 STANCSUY IOSIF IONEL ROZA 11 aprilie 1969 CLUJ 
NAPOCA REMARCAT AS. LUPT. DIN 22 DEC.1989 TURDA  

12 9985 VASU GEORGETA 10 aprilie 1976 TRAIAN GEORGETA SECTOR 3 REŢINUT 
ASOCIAŢIA 21 DECEMBRIE 1989 - 
BUCUREŞTI  

13 2933 BIRIŞ 
ANAMARIA-
MIHAELA 20 noiembrie 1956 IOAN GHIZELA SATU MARE REMARCAT 

LIGA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989 SATU 
MARE  

14 8689 SILVESTER IOAN 8 octombrie 1949 IOAN MARIA COM.MORENI REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV DECEMBRIE 89  
15 9267 BRANCU CONSTANTIN 24 iunie 1946 BRANCU ANA LUGOJ REMARCAT ASOCIAŢIA 16-21 DEVEMBRIE 1989 - LUGOJ  

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 CNP CALITATEA 

NUMELE PRENUMELE 

1 
U 

2020 CÂRSTEA CONSTANTIN 28 octombrie 1933 STOICA FLOAREA COM. COJASCA 1 33 10 28 400403 TATA CÎRSTEA ADRIAN 
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