
 
 

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 

  
          Nr.42/10135/03.05.2007 
 

SINTEZA 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 24.04.2007 

 
 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 24 aprilie 2007, ora 14,00. Ordinea 
de zi a fost următoarea: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. cu persoanele propuse în 
vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004; 

2. Discutarea petiţiilor şi a contestaţiilor adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

3. Diverse. 
La lucrările şedinţei au participat un număr de 9 parlamentari din totalul de 

11 membri ai Comisiei astfel: Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile 
Cutean, Vicepreşedintele Comisiei Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei 
Deputat Nicolae Mircovici, Deputat Constantinescu Anca, Deputat Gheorghe 
Firczak, Senator Petrescu Ilie ,Senator Ion Vasile, Deputat Petru Tărniceru, 
Deputat Ţundrea Ioan, iar absenţi au fost: Senator Doru Ioan Tărăcilă şi Senator 
David Gheorghe. 

Fără alte propuneri, Preşedintele Comisiei deputat Emilian Vasile Cutean a 
supus la vot ordinea de zi. S-a votat în unanimitate. 

 
1. La punctul unu de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei deputat Emilian 

Vasile Cutean a prezentat adresa transmisă de către S.S.P.R., înregistrată sub nr. 
42/337/24.04.2007, prin care se precizează faptul că o persoană care a fost amânată 
datorită avizului acordat de o asociaţie care nu se încadrează în dispoziţiile Legii 
nr. 341/2004 a obţinut un nou aviz de la o altă asociaţie. Astfel, având în vedere 
cele precizate prin adresa mai sus menţionată, Preşedintele Comisiei deputat 
Emilian Vasile Cutean  a supus la vot avizarea domnului Melniciuc Vasile Dorel în 
vederea preschimbării certificatului de revoluţionar. S-a votat în unanimitate. 
 2. La punctul doi al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei Deputat Emilian 
Vasile Cutean a prezentat comisiei citaţia din partea Curţii de Apel Bucureşti prin 
care C.P.R.D.89 a fost chemată în judecată de către doamna COSTEA 
MARGARETA, în calitate de reclamantă, aceasta solicitând eliberarea noului tip 
de certificat, obligarea în solidar cu S.S.P.R. la plata de daune morale şi a 
cheltuielilor de judecată. 
 Întrucât C.P.R.D. a avizat preschimbarea certificatului doamnei Costea 
Margareta încă din anul 2005, figurând în M.O. nr. 7/04.01.2005, iar întârzierea 
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eliberării ţine exclusiv de SSPR, s-a stabilit depunerea întâmpinării, 
comunicându-se, totodată, Curţii de Apel Bucureşti faptul că dosarul acesteia a fost 
avizat de C.P.R.D.1989 şi s-a transmis S.S.P.R.-ului hotărârea comisiei privind 
eliberarea noului certificat pentru aceasta. 
 Tot la acest punct al ordinii de zi s-a discutat petiţia doamnei OLARU 
OLIMPIA, soţia domnului Olaru, tată de Erou-Martir. Aceasta susţine că, prin 
căsătorie cu tatăl eroului-martir, a devenit mama eroului-martir pe care l-a crescut 
de la vârsta de câteva săptămâni, comportându-se ca o mama naturală. Doamna 
OLARU solicită să se găsească soluţii pentru ca şi dânsa să poată beneficia de 
prevederile Legii 341/2004, în calitate de Urmaş de Erou-Martir. 
  În urma discuţiilor purtate în comisie, s-a stabilit ca acest caz să fie discutat 
într-o şedinţă viitoare şi pentru a fi analizate eventualele amendamente posibile la 
Legea nr. 341/2004. 
 Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele Comisiei 
deputat Emilian Vasile Cutean a solicitat Secretarului Comisiei Deputat Niculae 
Mircovici să anunţe data şi ora, precum şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă 
C.P.R.D.89.  
 Secretarul Comisiei deputat Niculae Mircovici a propus ziua de 03 mai 
2007, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi: 

1. Avizarea listelor transmise de către S.S.P.R. cu persoanele propuse în 
vederea preschimbării certificatului de revoluţionar, conform Legii nr. 341/2004; 

2. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor adresate Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

3. Diverse. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Emilian Vasile CUTEAN 
 
 
 
 
 
 
 


