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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 07.06.2011 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 07 iunie  2011, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 07 iunie 

2011. 

2. Discutarea situaţiei dosarelor domnilor Dinescu Alfred, Badea 

Marius, Macelaru Marian, Teodorescu Valentin Ion, Dediu Ioan, 

Maicher Iuliu, conform adresei SSPR nr.42/986/06.06.2011. 

3. Discutarea dosarului domnului Oprea Ionel – sentinţă definitivă şi 

irevocabilă. 

4. Discutarea adresei domnului Cutean Emilian Vasile, transmisă 

de către Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 

nr.42/913/25.05.2011. 

5. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul 

membrilor Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, 

Vicepreşedinte deputat Gheorghe Hogea, Secretar senator Coca 

Laurenţiu Florian, deputat Budurescu Daniel Stamate, deputat 
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Dugulescu Marius Cristinel, deputat Firczak Gheorghe, deputat 

Mircovici Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: senator 

Greblă Toni, senator Jurcan Dorel, senator Staicu Dumitru Florian. 

La lucrările şedinţei a participat domnul George Costin – Secretar 

de Stat al S.S.P.R. 

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

senator Raymond Luca, a prezentat Raportul Subcomisiei de lucru a 

CPRD1989 din data de 07.06.2011. 

A. Pentru un număr de 8 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Balint Ioan Andrei (Dosar nr.1756), 2.Cetină Nicolae 

Dan (Dosar nr.12325), 3.Simon Ladislau (Dosar nr.1793), 4.Rusu Vasile 

(Dosar nr.12327), 5.Vereş Cioantă Zoltan (Dosar nr.20599), 6.Tatar Bela 

(Dosar nr.12330), 7.Incze Ion (Dosar nr.21176), 8.Olteanu Marin (Dosar 

nr.6895), 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 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. 

B. Pentru un număr de 6 dosare se propune discutarea acestora în 

plenul CPRD1989: 1.Cadar Dumitru Marius, 2.Magyari Erno, 3.Bouariu 

Viorel, 4.Nedelcu Gabriel, 5.Popa Eugen, 6.Ractei Vasile. 

În urma verificării dosarelor şi a contestaţiilor, membrii Comisiei au 

hotărât amânarea luării unei hotărâri în cazul persoanelor mai sus 
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menţionate, urmând a fi transmisă o adresă la Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor pentru clarificarea situaţiei privind proiectul de 

lege care are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, 

nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv PL-x 

nr.52/01.03.2010. 

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

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

Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/986/06.06.2011, potrivit 

căreia au fost transmise spre analiza, în vederea retragerii avizului 

pentru preschimbarea certificatelor şi acordarea avizului pentru 

înaintarea propunerii Preşedintelui României de retragere a titlurilor 

atribuite, sentinţele civile definitive şi irevocabile prin care au fost 

constataţi colaboratori ai fostei securităţi următoarele persoane:  

1. Dinescu Alfred – dosar nr.16029, având calitatea de luptător 

remarcat, Asociaţia Braşov Decembrie 1989, născut la data de 

08.07.1956,  fiul lui Emilian şi Elena, cu certificat preschimbat seria  LRM-

D nr. 00078. 

2. Badea Marius – dosar nr.10909, având calitatea de luptător 

remarcat, Asociaţia Braşov Decembrie 1989, născut la data de 

02.06.1958,  fiul lui Lucian şi Maria, cu certificat preschimbat seria LRM-B 

nr.00182. 

3. Macelaru Marian – dosar nr.10471, având calitatea de luptător 

remarcat, Asociaţia L.N.L.V.R.D.CEM, născut la data de 06.07.1952, fiul 

lui Doloris şi Victoria, cu certificat preschimbat seria LRM-M  nr.01051. 
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4. Teodorescu Valentin Ion – dosar nr.4703, având calitatea de 

luptător remarcat, Asociaţia A.V.R.D.89 Bucureşti, născut la data de 

26.10.1958, , fiul lui Ştefan şi Mariana, cu certificat preschimbat seria 

LRM-T  nr.01032. 

5. Dediu Ioan – dosar nr.2390, având calitatea de luptător 

remarcat, născut la data de 23.09.1944, fiul lui Petrache şi Anica, cu 

certificat preschimbat seria LRM-D nr.00019. 

6. Maicher Iuliu – dosar nr.3464, având calitatea de luptător 

remarcat, născut la data de 12.06.1957, fiul lui Iuliu şi Paraschiva, cu 

certificat preschimbat seria LRM-M nr.00012. 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au 

hotărât retragerea avizului pentru preschimbarea certificatelor şi 

acordarea avizului pentru înaintarea propunerii Preşedintelui României 

de retragere a titlurilor atribuite, în baza sentinţelor civile definitive şi 

irevocabile persoanelor mai sus menţionate. S-a votat cu unanimitate 

de voturi. 

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

Raymond Luca, a prezentat situaţia dosarului domnului Oprea Ionel 

pentru care a fost emisă sentinţa definitivă şi irevocabilă. 

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, membrii Comisiei au 

hotărât acordarea avizului în vederea preschimbării certificatului 

domnului Oprea Ionel.  

S-a votat cu unanimitate de voturi. 

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

Raymond Luca,a prezentat adresa domnului Cutean Emilian Vasile, 

transmisă de către Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, nr.42/913/25.05.2011, care în petiţie contestă activitatea de 

soluţionare a contestaţiilor având în vedere faptul că aceleaşi 
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persoane din comisia tehnică a SSPR sunt în comisia tehnică de 

verificare a contestaţiilor. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, există alt personal tehnic care studiază 

contestaţiile, nu sunt aceleaşi persoane care se aflau în comisia 

tehnică a SSPR. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

specificat faptul că, foarte multe dosare nu au fost verificate 

niciodată de SSPR şi CPRD1989 şi o mică parte au fost avizate de către 

SSPR şi CPRD1989. 

În aceste cazuri, inclusiv în cele menţionate mai sus contestaţiile 

pot prezenta un element de noutate faţă de completarea dosarului, 

se prezintă argumente în plus faţă de dosarul care a fost vizionat cu un 

alt prilej de către CPRD1989, şi totodată există prilejul ca persoanele să 

fie audiate în cadrul CPRD1989 şi să prezinte informaţii noi. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat 

faptul că, va formulat un răspuns Birourilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, precum şi domnului Cutean Emilian Vasile. 

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

senator Raymond Luca, a dorit să prezinte detaliile privind participarea 

la Arad cu prilejul Zilei Eroilor din data de 02 iunie a.c. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat 

că, se certifică faptul că asociaţiile de revoluţionari sunt ignorate de 

puterea locală la manifestaţiile din data de 02 iunie a.c la 

Monumentul Eroilor închinat celor 24 de victime de la Arad, oameni 

foarte tineri sub 33 ani.  
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Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a  precizat 

faptul că, manifestarea este an de an sub patronajul Înaltului Episcop 

al Aradului şi Bihorului. 

De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond 

Luca, a menţionat faptul că, nu a participat nici o persoană din cadrul 

Primăriei sau Consiliului judeţean, şi mai mult, manifestarea a fost 

îngreunată de atitudinea brutală şi violentă a poliţiei locale. 

Totodată, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, 

a specificat faptul că, în noaptea din 3 spre 4 iunie a.c. aşa cum s-a 

mai întâmplat de câţiva ani încoace, steagul Uniunii Europene, al 

României şi al Aradului precum şi postamentul acestora au fost furate. 

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

menţionat faptul că, toate coroanele depuse la Monumentul Eroilor 

au fost furate şi ghivecele de flori care înconjurau monumentul au fost 

devastate, acest lucru întâmplându-se an de an. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a 

specificat faptul că, toate bănuilelile duc spre persoanele care ignoră 

aceste evenimente an de an şi nu numai de Ziua Eroilor ci şi de 22 

decembrie. 

 Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat 

faptul că, va fi transmis un comunicat prin care va fi exprimată 

nemulţumirea şi a arăta faptul că aceste intâmplări reprezintă o 

sfidare şi un lucru greu de înţeles. 

De asemenea, va fi formulată o interpelare adresată Ministrului de 

Interne acordându-se o atenţie deosebită descoperirii făptaşilor care 

au vandalizat aceste evenimente. 

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a menţionat 

faptul că, va fi transmisă o sesizare la CPRD1989 în legătură cu 
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doamna Mihăilescu Constanţa – urmaş de erou-martir, a fost în 

audienţă la SSPR şi a precizat faptul că, certificatul preschimbat i-a fost 

ridicat de o altă persoană printr-o procură şi de drepturile acesteia 

beneficiază altcineva, şi de asemenea, dosarul de preschimbare în 

original i-a fost transmis acasă şi îl depozitează într-un seif. 

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a îndrumat-o pe 

aceasta ca în cazul în care deţine dovezi în susţinerea celor precizate 

să depună o sesizare, plângere împotriva acestei persoane, acesta 

angajându-se a verifica dacă au fost îndeplinite condiţiile pentru 

tipărirea şi eliberarea noului tip de certificat. 

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a menţionat 

faptul că, în urma verificărilor efectuate la nivelul SSPR, dosarul de 

preschimbare al doamnei mai sus menţionate a fost avizat de SSPR şi 

CPRD1989, fiind transmis spre imprimerie. 

Domnul George Costin – Secretar de Stat al SSPR, a dorit să 

menţioneze faptul că, nu va elibera noul tip de certificat al persoanei 

mai sus menţionate până în momentul în care aceasta va aduce 

dosarul la arhiva instituţiei SSPR. 

 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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