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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 07.12.2010 
 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 07 decembrie 2010, ora 

1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Discutarea Raportului Subcomisiei de lucru din data de 

07.12.2010. 

2.Discutarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.341/2004. 

3.Discutarea adresei transmisă de către SSPR 

nr.42/1263/25.11.2010 privind dosarele domnilor Petrescu Adrian 

Laurenţiu, Creţu Ion, Dima Gheorghe. 

4.Discutarea adresei domnului Oprea Ionel nr.42/1277/29.11.2010, 

precum şi situaţia dosarului doamnei Nistor Lenuţa. 

5.Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, 

Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, deputat Dugulescu Marius 

Cristinel, deputat Firczak Gheorghe, deputat Budurescu Daniel 
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Stamate, deputat Mircovici Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi 

au fost: Secretar senator Coca Laurenţiu Florian, senator Greblă Toni, 

senator Jurcan Dorel, senator Staicu Dumitru Florian. 

La lucrările şedinţei au participat domnul George Costin – Secretar 

de Stat al S.S.P.R şi domnul Răzvan Blujdea – inspector principal al SSPR. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca a prezentat 

ordinea de zi a şedinţei şi a supus-o la vot. S-a votat cu unanimitate de 

voturi. 

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a prezentat Raportul Subcomisiei de lucru a 

CPRD89 din data de 07.12.2010. 

În baza contestaţiilor depuse la C.P.R.D.1989, membrii Comisiei au 

hotărât următoarele: 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru 

următoarele persoane: 1.Dănilă Ioan (Dosar nr.9253) – Remarcat, 

2.Mican Dorel Florentin (Dosar nr.10342) – Remarcat, 3.Anghel Virgil 

Ioan (Dosar nr.20184) – Remarcat, 4.Dascăl Teodor (Dosar nr.10390) – 

Remarcat, 5.Borlea Florian Ioan (Dosar nr.10202) – Remarcat, 6.Borlea 

Radu Cornel (Dosar nr.10325) – Remarcat, 7.Oiţă Florel (Dosar nr.14832) 

– Remarcat, 8.Lospă David (Dosar nr.6283) - Remarcat, 9.Popa Vasile 

(Dosar nr.20163) – Remarcat, 10.Stângă Octavian (Dosar nr.10380) – 

Remarcat, 11.Timariu Horia Vasile (Dosar nr.10204) – Remarcat, 

12.Copaci Mihai (Dosar nr.10329) – Remarcat, 13.Voicu Adrian (Dosar 

nr.19022) – Rănit. S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 16 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Vîrtopeanu Paul (Dosar nr.20176) - contestaţia 

înregistrată sub nr.42/305/ 21.10.2010, 2.Scheau Mihai (Dosar nr.18918) - 

contestaţia înregistrată sub nr.42/304/21.10.2010, 3.Marinuş Florian 

(Dosar nr.17368) - contestaţia înregistrată sub nr.42/301/21.10.2010, 
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4.Ungureanu Vasile (Dosar nr.18922) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/300/21.10.2010, 5.Dănilă Vasile (Dosar nr.17375) - contestaţia 

înregistrată sub nr.42/351/09.11.2010, 6.Ianko Andrei (Dosar nr.10341) - 

contestaţia înregistrată sub nr.42/472/17.11.2010, 7.Nedescu Călin 

Petru (Dosar nr.10217) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/465/23.11.2010, 8.Nedescu Dana (Dosar nr.10216) - contestaţia 

înregistrată sub nr.42/467/23.11.2010, 9.Belea Ion (Dosar nr.20122) - 

contestaţia înregistrată sub nr.42/299/21.10.2010 , 10.Cernea Iulian 

(Dosar nr.16638) - contestaţia înregistrată sub nr.42/175/06.10.2010, 

11.Timariu Rodica (Dosar nr.10203) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/461/23.11.2010, 12.Flăcău Lili (Dosar nr.20140) - contestaţia 

înregistrată sub nr.42/298/21.10.2010, 13.Enache Adrian (Dosar 

nr.20695) - contestaţia înregistrată sub nr.42/303/ 21.10.2010, 

14.Dragomir Aurel (Dosar nr.3857) - contestaţia înregistrată sub 

nr.42/98/15.09.2010, 15.Ivan Lincu (Dosar nr.20148) - contestaţia 

înregistrată sub nr.42/297/21.10.2010, 16.Dună Nicolae (Dosar nr.20135) 

- contestaţia înregistrată sub nr.42/296/21.10.2010, membrii Comisiei au 

luat cunoştinţă de raportul comisiei tehnice de verificare a dosarelor în 

baza contestaţiilor. 

Membrii Comisiei propun respingerea contestaţiilor şi transmiterea 

unor adrese contestatarilor prin care să li se comunice situaţia 

dosarelor având în vedere faptul că acestea nu conţin elemente 

necesare preschimbării certificatelor în sensul unor merite deosebite, 

dovada contribuţiei lor la Victoria Revoluţiei din decembrie 1989. 

De asemenea, conform normelor de soluţionare a contestaţiilor, 

persoanele care sunt respinse în această fază, pot fi audiate la cerere. 

Audierea va fi programată de C.P.R.D1989. S-a votat cu unanimitate 

de voturi. 
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C. Pentru un număr de 2 dosare se propune discutarea acestora 

în plenul CPRD1989: 1.Voicu Constantin (Dosar nr.6694), 2.Ştefan 

Neculai (Dosar nr.5749).  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

În urma examinării dosarului de preschimbare şi a discuţiilor 

purtate în cadrul şedinţei, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a propus respingerea contestaţiei domnului Voicu 

Constantin (Dosar nr.6694). 

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

În urma examinării dosarului de preschimbare şi a discuţiilor 

purtate în cadrul şedinţei, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a propus respingerea temporar a contestaţiei 

domnului Ştefan Neculai (Dosar nr.5749), şi invitarea acestuia la 

audiere în faţa membrilor CPRD1989. S-a votat cu unanimitate de 

voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 

luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din 

decembrie 1989, înregistrată la Camera Deputaţilor sub nr.PL-x 795, 

iniţiată de către domnul deputat Mircia Giurgiu. 

În urma examinării şi discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, Comisia 

cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, a hotărât acordarea 

avizului negativ propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 

luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, deoarece nu se înscrie în spiritul Legii nr.341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare.S-a votat cu unanimitate de 

voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat adresa transmisă de către SSPR  

înregistrată sub nr.42/1263/ 25.11.2010, privitoare la situaţia dosarelor 

Petrescu Adrian Laurenţiu (Dosar nr.17456bis), Creţu Ion (Dosar 

nr.17581) şi Dima Gheorghe (Dosar nr.18712). 

 În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca, a propus acordarea avizului favorabil 

în vederea preschimbării certificatului doveditor a calităţii solicitate 

domnilor Petrescu Adrian Laurenţiu (Dosar nr.17456), Creţu Ion (Dosar 

nr.17581) şi Dima Gheorghe (Dosar nr.18712), având în vedere faptul 

că, neclarităţile şi confuziile legate de identitatea acestora, au fost 

soluţionate conform adresei SSPR menţionate mai sus. 

 S-a votat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator 

Raymond Luca, a prezentat situaţia dosarului domnului Oprea Ionel 

(Dosar nr.9926). 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au 

hotărât, să fie luată o decizie în cadrul viitoarei şedinţe de lucru a 

CPRD1989, ţinând cont şi de faptul că sentinţa în cazul domnului 

Oprea Ionel  (Dosar nr.9926) nu este definitivă şi irevocabilă. De 

menţionat faptul că, dosarul acestuia nu a fost propus de către 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 

1989 în vederea preschimbării certificatului doveditor a calităţii 

solicitate. S-a votat cu unanimitate de voturi. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat 

adresa primită la CPRD1989 de la CNSAS  referitoare la rezultatul 

verificărilor care au fost întreprinse urmare cererii doamnei Lenuţa 

Nistor, menţionând faptul că, membrii CPRD1989 au luat act de acest 

document, urmând ca la SSPR să fie transmisă de către CNSAS o 
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situaţie în legătură cu toate deciziile definitive ale CNSAS, care ulterior 

va fi transmisă la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989. CPRD1989 va decide în consecinţă. 

   La punctul diverse al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR înregistrată sub 

nr.42/1304/02.12.2010, potrivit căreia Inspectoratul de Poliţie al 

judeţului Dâmboviţa, Poliţia Mun.Târgovişte, a solicitat SSPR-ului 

transmiterea unei copii după documentaţia existentă în dosarul 

domnului Badea Ion. 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au 

sugerat Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 să invite aceste organe de anchetă mai sus 

menţionate, la sediul SSPR pentru a verifica dosarul domnului Badea 

Ion. 

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 
 

 


