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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 LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 29.09.2009 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 29 septembrie 2009, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Audierea domnilor GEORGE COSTIN şi PREDA VALENTIN. 

2.Discutarea Rapoartelor Subcomisiei de lucru  a CPRD 1989 din data de 23.09.2009 şi 29.09.2009. 

3.Întâlnirea cu domnul Ciochină Ion ca urmare a solicitării acestuia de a participa la lucrările şedinţei CPRD 1989. 

4.Diverse. 

La lucrările şedinţelor au participat 8 parlamentari din totalul de 11 membri ai Comisiei, astfel: Preşedinte Senator 

Raymond Luca, Secretar Senator Coca Laurenţiu Florian, Deputat Budurescu Daniel Stamate, Deputat Dugulescu Marius 

Cristinel, Deputat Firczak Gheorghe, Senator Greblă Toni, Senator Jurcan Dorel, Deputat Mircovici Niculae. Absenţi au 

fost: Vicepreşedinte Deputat Boldea Mihail, Deputat Socaciu Victor, Senator Staicu Dumitru Florian.  
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La lucrările şedinţelor au fost prezenţi: doamna Coruţ Cristina Ecaterina –Secretar General al Secretariatului de Stat 

pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, doamna Popină Mirela – Consilier. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a prezentat ordinea de zi a şedinţei şi a supus-o la vot. S-a 

votat cu majoritate de voturi. 

Membrii Comisiei au hotărât începerea lucrărilor şedinţei cu punctul doi al ordinii de zi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat Rapoartele 

Subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din data de 23.09.2009 şi 29.09.2009. 

A. Au fost analizate şi verificate un număr de 52 de dosare pentru care Preşedintele Comisiei,domnul senator 

Raymond Luca,supune la vot avizarea favorabilă pentru preschimbarea certificatului unui număr de 21 dosare: 

1.IONIŢĂ MIHAI (Dosar nr.16400), 2.TUDOR ELENA – Rănit, 3.TĂBĂCARU NICULAI, 4.RADU ION (Dosar 

nr.3164), 5.IONIŢĂ VALERIU, 6.SEICA OLIMPIA PARASCA (Dosar nr.9848), 7.IOSEF MARIA (Dosar nr.3256), 

8.RADU BOGDAN (Dosar nr.3181), 9.BUTOIANU GHEORGHE – Rănit (certificat seria LRT-B 00173) urmând a fi 

anulat certificatul tipărit pentru calitatea de remarcat (seria LRM-B 00414), 10.FILIP NICHILICI FLORICA (Dosar 

nr.3376), 11.DUŢĂ CRISTI ADRIAN (Dosar nr.2308), 12.RUSU TIBERIU (Dosar nr.16562), 13.MĂCELARU 

MARIAN (Dosar nr.10471), 14.TODOR DANIEL (Dosar nr.5586), 15.IRIMIEŞ NICOLAE OCTAVIAN (Dosar 

nr.11160), 16.BUHOCI PUICA (Dosar nr.6914), 17.PASCAL IOAN (Dosar nr.12741), 18.AGALOPOL ION (Dosar 

nr.7225), 19.IONIŢĂ STAN CORNELIU (Dosar nr.7096) – Rănit, 20.CHIRIACESCU SERGIU (Dosar nr.4997), 

21.IANCU MARCEL (Dosar nr.9918). S-a votat cu majoritate de voturi.  

B. Au fost analizate şi verificate un număr de 10 dosare, pentru care Preşedintele Comisiei,domnul senator Raymond 

Luca,supune la vot avizarea favorabilă pentru preschimbarea certificatului: 1.RUS GHERASIM (Dosar nr.20722), 2.NOJE 

VASILE (Dosar nr.20704), 3.CORNEA VASILE NICOLAE (Dosar nr.20718), 4.VINTILĂ SMARANDACHE (Dosar 

nr.20717), 5.FLORIAN ADIEL GAVRIL (Dosar nr.20705), 6.GUI VASILE (Dosar nr.20720), 7.TALPOŞ VASILE 
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ANTON (Dosar nr.20719), 8.TĂNASE ARMENIA TATIANA (Dosar nr.20977), 9.VOICU RODICA (Dosar nr.21121), 

10.GOREA EUGEN (Dosar nr.21575)- Reţinut, cu menţinea că aceştia deţin certificate conform Legii nr.42/1990 din anul 

1992-1996, brevet obţinut în anul 2000, iar nepublicarea acestora într-un decret prezidenţial pentru recunoaşterea calităţii 

nu reprezintă o culpă a acestora, urmând ca toate dosarele care au aceeaşi situaţie să fie analizate de comisie în vederea 

avizării. S-a votat cu majoritate de voturi.  

C. Dosarele domnilor MARIN CONSTANTIN (M.O.7/05), ARABU ALEXANDRU (Dosar nr.13479), 

ŞTEFĂNESCU TUDORIŢA (Dosar nr.12393), CALEA ION (Dosar nr.14800), NAE VIOLETA (Dosar nr.5553), 

VASILIU CRISTINA CAMELIA (Dosar nr.3446), BULEANDRĂ EMANOIL (Dosar nr.5570), ANHELESCU STELIAN 

(Dosar nr.10845), VASS EMA (Dosar nr.12559), CPRD 1989 urmează să le discute împreună cu toate dosarele care conţin 

certificat duplicat. S-a votat cu majoritate de voturi.  

D. Pentru dosarele domnilor SUCEAVA ION şi OANĂ MARIN , se respinge propunerea SSPR de acordare a avizului 

favorabil pentru preschimbarea certificatului doveditor a calităţii de revoluţionar pentru a se solicita de la CNSAS dacă 

aceste persoane au fost colaboratoare ale securităţii în perioada decembrie 1989. 

De asemenea, ca urmare a adresei înregistrată la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 sub 

nr.42/1552/29.09.2009, prin care domnul SUCEAVĂ ION  renunţă la preschimbarea certificatului doveditor a calităţii de 

revoluţionar, CPRD 1989  a luat notă de acest fapt. 

 S-a votat cu majoritate de voturi.  

E.Pentru un număr de 9 dosare, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, supune la vot respingerea 

propunerii SSPR de acordare a avizului favorabil pentru preschimbarea certificatului doveditor a calităţii de revoluţionar şi 

se transmit la SSPR având în vedere faptul că acestea nu întrunesc elementele necesare în vederea preschimbării 

certificatului pentru calitatea solicitată conform prevederilor Legii nr.341/2004 iar din analiza dosarului nu reiese că 

acestea au avizul SSPR pentru preschimbarea certificatului:1.CURESCU IOAN (Dosar nr.14177), 2.LUCA 



 4

CONSTANTIN DĂNUŢ (Dosar nr.11129), 3.DRULĂ DUMITRU (Dosar nr.21512), 4.ŢUBREA IONEL DOREL (Dosar 

nr.20894), 5.TOLONTAN MANOLE (Dosar nr.20887), 6.CĂLINA DUMITRU (Dosar nr.11185), 7.CRISAN MARIETA 

LENUTA (Dosar nr.11181), 8.DUMITRU FLORIN (Dosar nr.11133), 9.DELLIOMINI STANCU RODOLFO 

NICOLAUS (Dosar nr.11182). S-a votat cu majoritate de voturi.  

F.În urma discutării dosarului domnului HULUŢĂ SIMION – Dosar nr.20943 în plenul comisiei parlamentare, 

membri CPRD 1989 resping propunerea SSPR de acordare a avizului pentru preschimbarea certificatului doevditor a 

calităţii de revoluţionar având în vedere faptul că în dosarul acestuia sunt declaraţii contradictorii, cu  recomandarea către 

SSPR de a fi transmis la Parchet pentru verificări. S-a votat cu majoritate de voturi. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că, domnii GEORGE COSTIN şi PREDA 

VALENTIN s-au prezentat la lucrările şedinţei CPRD 1989, drept urmare, a fost reluat punctul I al ordinii de zi, drept 

urmare, domnul Preda Valentin a fost invitat la audierea de către membri Comisiei privind modul de eliberare a 

certificatelor duplicat. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, la unele dosare verificate cca.780 de 

persoane sunt în situaţia în care brevetele de revoluţionar sunt emise în anul 2000 şi certificatele doveditoare ale calităţii de 

revoluţionar sunt emise în anul 2002 şi nu se regăsesc în Monitorul Oficial. 

Domnul Preda Valentin, a specificat faptul că, conform normelor la data respectivă, se depunea o cerere precizând 

faptul că vechiul certificat a fost pierdut iar în baza acelei cereri se elibera certificatul duplicat. 

Domnul deputat Dugulescu Marius Cristinel, l-a întrebat pe domnul Preda Valentin care au fost documentele care au 

stat la baza eliberării unui certificat duplicat. 

Domnul Preda Valentin, a afirmat faptul că, documentele care au stat la baza eliberării unui certificat duplicat au fost 

bulentinul persoanei care îl solicita, chitanţa precizând faptul că vechiul certificat a fost pierdut. 
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, un certificatul duplicat ar trebui să 

conţină acelaşi număr precum certificatul iniţial, dar acestea poartă numerele altor certificate emise în perioade diferite. 

Domnul Preda Valentin, a specificat faptul că, între anii 1992-1996 au fost eliberate certificate, dar în anul 1996 au 

fost eliberate dubluri, deci automat vor exista persoane cu acelaşi număr de certificat. 

Având în vedere faptul că audierea domnului Preda Valentin s-a încheiat, membri Comisiei i-au mulţumit pentru 

prezenţa la audiere, şi l-au invitat în continuare pe domnul George Costin. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, domnul George Costin a fost invitat la 

această audiere deoarece în decursul activităţii Comisiei, s-au întâmpinat dificultăţi în situaţia următoare, cca.780 de 

persoane sunt în situaţia în care brevetele de revoluţionar sunt emise în anul 2000 şi certificatele doveditoare ale calităţii de 

revoluţionar sunt emise în anul 2002 şi nu se regăsesc în Monitorul Oficial. 

Domnul George Costin a precizat faptul că, pentru aceste duplicate emise în perioada 2000-2001 există Ordonanţa de 

Urgenţă nr.184/1999, deci au o bază legală, şi că în anul 1996 Comisia a validat în jur de 18700 persoane şi a emis un 

număr de 16600 certificate, pentru unele persoane li s-a acordat numai adeverinţe fără a li se emite certificate. 

De asemenea, acesta a precizat faptul că, asociaţiile de revoluţionari au constituit un manuscris înaintat la SSPR şi 

ulterior a fost transmis la Administraţia Prezidenţiala cu propunere pentru acordarea de titluri, şi nici un brevet nu era 

eliberat decât în urma verificării în baza de date a acestora. 

Totodată, acesta a menţionat faptul că, în momentul în care acesta a fost numit în funcţia de Subsecretar de Stat al 

SSPR nu a găsit nici o bază de date la sediul instituţiei, drept urmare, cu ajutorul Monitoarelor Oficiale a fost constituită 

baza de date. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat faptul că,problema este cu persoanele care au 

brevetele de revoluţionar emise în anul 2000 şi certificatele doveditoare ale calităţii de revoluţionar sunt emise în anul 2002 

şi nu se regăsesc în Monitorul Oficial. 
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Domnul George Costin a precizat faptul că, în anul 1996 au fost depuse un număr de 29000 dosare de preschimbare, 

toate fiind arhivate la momentul respectiv şi se regăseau într-un opis, dar ulterior aceasta a fost deteriorată. 

Domnul deputat Budurescu Daniel Stamate, l-a întrebat pe domnul George Costin dacă toate certificatele emise 

ulterior au purtat ştampila de duplicat. 

Domnul George Costin a precizat faptul că, nu poate certifica acest lucru dar este posibil ca toate certificatele emise 

ulterior să fi purtat ştampila de duplicat. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat faptul că, membri Comisiei se regăsesc în situaţia în 

care îngrădesc drepturile unor persoane, fiind necesară până la soluţionarea acestei situaţii verificarea şi analizarea fiecărui 

dosar în parte. 

Având în vedere faptul că audierea s-a încheiat membri Comisiei i-au mulţumit domnului George Costin pentru 

prezenţa la audiere. 

La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, l-a invitat pe domnul Ciochină 

Ion ca umare a solicitării acestuia de a participa la lucrările şedinţei. 

Domnul Ciochină Ion a afimat faptul că, în anul 2007 a depus o cerere pentru acordarea calităţii de reţinut, şi având 

certificatul preschimbat pentru calitatea de luptător remarcat prin fapte deosebite, drept urmare solicită acordarea a două 

calităţi, având în vedere faptul că, a fost reţinut ilegal în decembrie 1989 de forţele de represiune. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a afirmat faptul că, art.3 din Legea nr.341/2004 specifică toate 

titlurile conferite prin lege, eliberându-se numai un singur certificat pe care se menţionează calităţile. 

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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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, precum si pentru eliberarea noilor tipuri de cetificate  

NR. 
CRT. 

Nr. 
Dosar NUMELE PRENUMELE TATĂL MAMA DATA NAŞTERII LOCUL NAŞTERII CALITATEA 

1 16400 IONIŢĂ MIHAI VASILE FLOAREA 16 martie 1969 ILEANA REMARCAT 
2   TUDOR ELENA ALEXANDRU ANA 02.46.1941 BORASCU REMARCAT 
3   TĂBĂCARU NICULAI   GHERGHINA 18 februarie 1946 COCHIRLENI REMARCAT 
4 3164 RADU ION n IOANA 29 septembrie 1940 BRĂILA REMARCAT 
5   IONIŢĂ VALERIU DUMITRU IOANA 19 februarie 1965 POIANA REMARCAT 
6 9848 SEICA OLIMPIA-PARASCA ION MARIA 24 februarie 1969 COM. UIVAR REMARCAT 
7 3256 IOSEF MARIA ION MARIA  UIVAR REMARCAT 
8 3181 RADU BOGDAN ION TUDORITA 5 mai 1968 BUCUREŞTI REMARCAT 
9 2424 BUTOIANU GHEORGHE ION ZOIA   DÂMBOVIŢA RANIT 

10 3376 FILIP-NICHILICI FLORICA CONSTANTIN ELENA 3 februarie 1957 BUCUREŞTI REMARCAT 
11 20722 RUS GHERASIM TEODOR VERONICA 26 octombrie 1960 COM.BĂLANU REMARCAT 
12 20704 NOJE VASILE FABIAN ROZALIA 21 martie 1957 COM.SURDUC REMARCAT 
13 20718 CORNEA VASILE NICOLAIE IOSIF ELISABETA 29 decembrie 1959 BAIA MARE REMARCAT 
14 20717 VINTILĂ SMARANDACHE CĂLIN GHEORGHE SILVIA 5 august 1942 RÎMNICU VÎLCEA REMARCAT 
15 20705 FLORIAN ADIEL GAVRIL GAVRIL FLOARE 22 noiembrie 1946 BAIA MARE REMARCAT 
16 20720 GUI VASILE CORNELIU ANA 1 octombrie 1956 TIMIŞOARA REMARCAT 

17 20719 TALPOŞ VASILE ANTON ANTON FLOARE 25 noiembrie 1963 SAT. TĂUŢII MĂGHERĂUŞ REMARCAT 
18 20977 TĂNASE ARMENIA TATIANA ŞTEFAN ANA 12 mai 1949 BUZĂU REMARCAT 
19 2308 DUŢĂ CRISTI ADRIAN COSTICĂ LENUŢA 16 aprilie 1979 CRAIOVA REMARCAT 
20 16562 RUSU TIBERIU 22 iulie 1946 DUMITRU ELISABETA COM. INDEPENDENŢA REMARCAT 
21 10471 MĂCELARU MARIAN DOLORIS VICTORIA  GIURGIU REMARCAT 
22 5586 TODOR DANIEL LUCIAN AURICA 10 mai 1967 BRAŞOV REMARCAT 

23 11160 IRIMIEŞ NICOLAE-OCTAVIAN IUONAŞ AURORA 13 mai 1961 TURDA REMARCAT 

24 6914 BUHOCI PUICA ION FLOAREA 21 octombrie 1953 BUCUREŞTI REMARCAT 
25 12741 PASCAL IOAN IRIMIA MARIA 12 iulie 1949 COM. STĂNILEŞTI REMARCAT 
26 7225 AGALOPOL ION MIHAI DUMITRA 8 mai 1949 CONSTANŢA REMARCAT 
27 7096 IONIŢĂ  STAN CORNELIU STAN ALEXANDRA 7 iulie 1941 URLUENI RĂNIT 
28 4997 CHIRIACESCU SERGIU TIBERIU SOFIA 18 octombrie 1940 COM.SOCARICIU REMARCAT 
29 9918 IANCU MARCEL MARIN ECATERINA 17. iunie 1959 COM. CELARU REMARCAT 
30 21121 VOICU RODICA VASILE MARIA 19 aprilie 1966 BUCUREŞTI REMARCAT 
31 21575 GOREA EUGEN DUMITRU FIRUCA 02 decembrie 1950 SAT. MILASEL REŢINUT 
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