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Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 24 februarie 2009, ora 

1600. Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Discutarea 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 Raportului Subcomisiei C.P.R.D. 1989 din data de  

24.02.2009. 

3. Discutarea petiţiilor şi citaţiilor adresate Comisiei Parlamentare 

a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

4. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 10 

membri ai Comisiei astfel: Preşedinte Senator Raymond Luca, 
Vicepreşedinte Deputat Boldea Mihail,Deputat Dugulescu Marius 

Cristinel, Deputat Firczak Gheorghe, Senator Staicu Dumitru, Deputat 

Socaciu Victor. Absenţi au fost: Senator Greblă Toni,Senator Jurcan 
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Dorel,Secretar Senator Marcu Gheorghe, Deputat Nicolăescu 

Gheorghe – Eugen. 

În cadrul şedinţei a fost invitat şi domnul Puiu Nicolae Fesan – 

Secretar de Stat 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 punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca a prezentat listele cu persoanele propuse de 

S.S.P.R. în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, 

conform Legii nr. 341/2004 astfel: 

- lista înregistrată sub nr.42/136/23.02.2009 cuprinde un număr 

de 664 persoane, dintre care: 

 -  2 eroi-martiri 

 - 10 urmaşi de eroi-martiri 

 - 652 luptători : 12 răniţi, 1 rănit şi reţinut, 2 reţinuţi, 637 

remarcaţi. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a propus: 

avizarea persoanelor din lista mai sus menţionată care au 

următoarele calităţi: eroi-martiri, urmaşi de eroi-martiri,răniţi, răniţi şi 

reţinuţi, reţinuţi. Pentru persoanele care au calitatea de Luptători 

Remarcaţi, din această listă, Secretariatul de Stat pentru Problemele 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 urmează să transmită Comisiei 

Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 până la 

următoarea şedinţă un punct de vedere cu privire la dosarele care 
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conţin adresa I.M.G.B nr.1646/05 mai 1996, tabel Danubiana, tabel 

Mazilu. 

De asemenea, pentru persoanele care nu au fost regăsite în 

baza de date sau figurează cu erori materiale, Secretariatul de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 urmează să 

comunice de urgenţă Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 situaţia acestora şi modul de clarificare al acestor 

dosare. 

Pentru persoanele împotriva cărora au fost formulate contestaţii, 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 va prezenta în cadrul Subcomisiei C.P.R.D 1989 

dosarele acestora care vor fi discutate împreună cu contestaţiile,iar în 

cazul în care acestea îndeplinesc condiţiile legii pentru preschimbare, 

vor fi propuse plenului C.P.R.D 1989  în vederea acordării avizului.   

Faţă de propunerile Preşedintelui Comisiei, Vicepreşedintele 

acesteia, domnul deputat Boldea Mihail a specificat următoarele: „din 

punct de vedere politic am luat legătura cu membrii coaliţiei şi a 

existat o solicitare pentru a vedea care este decizia politică la 

momentul actual şi nu s-a formulat un răspuns referitor la această 

decizie politică şi vă solicit amânarea discutării oricărui dosar pentru 

avizare astăzi şi vă rog să acordaţi un termen astfel încât să avem şi 

noi o decizie politică la nivelul coaliţiei”.   

De asemenea din punct de vedere al posibilităţii financiare 

acesta a menţionat următoarele: “s-ar putea să avem o situaţie 

contrară, le dăm drumul astăzi şi ni se solicită din punct de vedere 

politic să avem o altă atitudine şi nu suntem aici deputaţi 

independenţi, ci aleşi în anumite partide ale grupurilor parlamentare. 
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La nivelul coaliţiei domnul Boc şi domnul Geoană trebuie să ne 

transmită un punct de vedere clar, ca în momentul în care am dat 

drumul să avem conştiinţa împăcată”. 

Având în vedere cele menţionate de Vicepreşedintele Comisiei, 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca afirmă faptul 

că potrivit legii, acordarea drepturilor materiale revoluţionarilor nu 

intră în atribuţiile Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 ci numai respectarea condiţiilor prevăzute de Legea 

nr.341/2004 cu modificările şi completările ulterioare în vederea 

preschimbării certificatelor de revoluţionar. 

Astfel, a fost supusă la vot propunerea domnului 

Vicepreşedintelui Comisiei, domnul deputat Boldea Mihail, de a se 

amâna discutarea listelor pentru o săptămână având în vedere cele 

precizate mai sus, precum şi pentru clarificarea de către membri 

Comisiei a procedurii urmată de Secretariatul de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind ordinea 

discutării dosarelor şi a modului de verificare a acestora. 

 S-a votat cu majoritate de voturi. 
Domnul deputat Victor Socaciu a solicitat Secretariatului de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 ca la 

următoarea şedinţă să fie prezentate şi dosarele eroilor-martiri, 

urmaşi de eroi martiri, răniţi şi reţinuţi, reţinuţi, precum şi răniţi din 

lista menţionată mai sus, pentru a fi verificate de toţi membri. 

Propunerea domnului deputat Victor Socaciu a fost agreată de 

majoritatea membrilor prezenţi. 

Faţă de înfiinţarea Subcomisiei pentru verificarea dosarelor, 

Vicepreşedintele Comisiei, a propus desfiinţarea acesteia având în 
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vedere dispoziţiile art.6 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Comisiei unde se menţionează faptul că acestea sunt 

constituite în scopul efectuării unor anchete într-un anumit domeniu, 

şi nu de verificare a dosarelor. 

Faţă de acest aspect, Preşedintele Comisiei,domnul senator 

Raymond Luca a afirmat faptul că, această Subcomisie a fost 

înfiinţată în cadrul şedinţei din 12.02.2009 cu majoritate de voturi, 

şedinţă la care a fost prezent inclusiv Vicepreşedintele Comisiei, 

domnul deputat Boldea Mihail. Mai mult, art.2 pct.2 lit.d din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei prevede faptul 

că biroul de conducere al Comisiei “constituie dacă este necesar, 

Subcomisii, desemnându-le misiunea, componenţa si conducerea”. 

Această Subcomisie are rolul de a accelera procesul de avizare 

având mai multă eficienţă deoarece se întruneşte mai des decât 

plenul C.P.R.D.1989.  

La lucrările acestei Subcomisii, formată din 3 membri ai 

C.P.R.D1989, pot participa şi ceilalţi membri, în cazul în care 

consideră necesar, urmând a fi invitaţi la fiecare şedinţă a 

Subcomisiei. 

De asemenea,Preşedintele Comisiei, a prezentat o situaţie 

privind avizele amânate în legislatura trecută, acestea fiind în total de 

1039, printre care au fost discutate 295 de fosta Comisie din 

legislatura trecută şi nediscutate 743, existând de asemenea, şi un 

număr de 80 certificate reţinute de fosta Comisie parlamentară. 

 În urma discuţiilor purtate, Comisia Parlamentară a 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a hotărât,  pentru soluţionarea 

cât mai rapidă a acestor situaţii, verificarea cu prioritate a 
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certificatelor reţinute, aşa cum s-a hotărât în percedenta şedinţă a 

C.P.R.D.1898, verificarea motivului neacordării avizului pentru 

dosarele discutate şi verificarea dosarelor nediscutate pentru care a 

fost amânat avizul în vederea preschimbării. 

Având în vedere faptul că, persoanele care au calitatea de 

Participant, nu beneficiază de drepturi pecuniare având doar o 

calitate onorifică, Vicepreşedintele Comisiei, a solicitat Secretariatului 

de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, să verifice şi să transmită 

spre avizare toate persoanele care solicită preschimbarea 

certificatului de Participant. 

Totodată, domnul Senator Staicu Dumitru a solicitat 

Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 ca până la sedinţa viitoare să prezinte un raport al 

activităţii instituţiei până în prezent, care să cuprindă numărul 

persoanelor avizate, numărul certificatelor eliberate şi, de asemenea 

ordinea şi modul de verificare a dosarelor de preschimbare. 

Membrii Comisiei au hotărât ca în data de 26 februarie 2009, ora 

900, să aibă loc şedinţa în vederea analizării şi discutării dosarelor 

categoriilor de eroi-martiri, urmaşi de eroi martiri şi răniţi din lista 

transmisă de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor 

din Decembrie 1989 înregistrată cu nr.42/136/23.02.2009. 

 

 

P R E Ş E D I N T E 
Senator Raymond LUCA 
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