
 1

 
 
 
 
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.05.2011 
 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 17 mai 2011, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

17.05.2011. 

2. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, 

Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, Secretar senator Coca 

Laurenţiu Florian, deputat Dugulescu Marius Cristinel, deputat 

Firczak Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, deputat Socaciu 

Victor. Absenţi au fost: deputat Budurescu Daniel Stamate, 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. 
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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 CPRD1989 din data de 17.05.2011. 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului 

pentru următoarele persoane: 1.Moraru Petra (Dosar nr.4885) – 

Remarcat, 2.Olariu Elena (Dosar nr.14868) – Remarcat, 3.Popa 

Viorica (Dosar nr.14877) – Remarcat, 4.Decu Ionică (Dosar nr.4878) 

– Remarcat, 5.Andreescu Nicoleta Adina (Dosar nr.4879) – 

Remarcat, 6.Zaharia Gheorghe (Dosar nr.21409) – Remarcat, 

7.Gheorghe Gabriela (Dosar nr.14869) – Remarcat, 8.Medinţu 

Mircea (Dosar nr.17655) – Remarcat, 9.Dăscălescu Marian (Dosar 

nr.13501) – Remarcat, 10.Săvulescu Ana (Dosar nr.19906) – 

Remarcat, 11.Zgabercea Cristian Bogdan (Dosar nr.15330) – 

Remarcat, 12.Toader Daniel (Dosar nr.21178) – Remarcat, 13.Haller 

Octavian (Dosar nr.863) – Rănit, 14.Corduneanu Stoian Romeo 

(Dosar nr.16936) – Rănit, 15.Tucă Dorin Eugen (Dosar nr.12343) – 

Rănit şi Reţinut. S-a votat cu unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 7 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Gubics Petru (Dosar nr.9929), 2.Suciu Ioan (Dosar 

nr.10313), 3.Mocanu Mariana (Dosar nr.15740), 4.Rădoi Victor (Dosar 

nr.15841), 5.Bordei Marin (Dosar nr.21026), 6.Neacşa Ioan (Dosar 

nr.13554), 7.Vâlu Eduard George (Dosar nr.15840),membrii 

Subcomisiei 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 
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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. 

La punctul diverse  al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, 

domnul senator Raymond Luca, a pus în discuţie programul privind 

desfăşurarea întâlnirilor cu asociaţiilor revoluţionarilor şi 

reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale,  care se 

desfăşoară în prezent, iniţiat de către Secretariatului de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, urmând ca 

membrii Comisiei în măsura în care programul le va permite, să 

participe la aceste întâlniri. 

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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