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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 08.03.2011 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 08 martie 2011, ora 1630. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru din data de 

08.03.2011. 

2.Discutarea situaţiei dosarului domnului Nedea Constantin.  

3. 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 Budurescu Daniel Stamate, deputat Firczak 

Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, deputat Socaciu Victor. Absenţi 

au fost: deputat Dugulescu Marius Cristinel, senator Greblă Toni, 

senator Jurcan Dorel, senator Staicu Dumitru Florian. 

La lucrările şedinţei a participat 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. 
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La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a prezentat Raportul Subcomisiei de lucru a 

CPRD1989 din data de 08.03.2011. 

A.Acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului pentru 

următoarele persoane: 1.Codrin Traian (Dosar nr.21385) – Remarcat, 

2.Lopată Aurelia (Dosar nr.15238) – Remarcat, 3.Mateiu Virgil Liviu 

(Dosar nr.20013) – Remarcat, 4.Păcală Nicolae (Dosar nr.13421) – 

Remarcat, 5.Păcală Gheorghiţa (Dosar nr.13426) – Remarcat, 6.Pop 

Ioan (Dosar nr.5208) – Remarcat, 7.Păucean Ştefan (Dosar nr.21200) – 

Remarcat, 8.Mihăilescu Constanţa (Dosar nr.1560) – Urmaş de Erou – 

Martir, 9.Costache Liviu (Dosar nr.11997) – Remarcat. S-a votat cu 

unanimitate de voturi. 

B. Pentru un număr de 19 dosare analizate în baza contestaţiilor 

depuse astfel: 1.Ciubotaru Ioan Florin (Dosar nr.5024), 2.Gaşpar Petru 

(Dosar nr.10162), 3.Nedelcu Cătălin (Dosar nr.11912), 4.Folea Mihai 

Gavril (Dosar nr.5705), 5.Micle Alexandru (Dosar nr.10397), 

6.Bozdoghină Şerban Dumitru (Dosar nr.19614), 7.Bîc Mirel (Dosar 

nr.10194), 8.Goţu Viorica (Dosar nr.17606), 9.Stancu Valerică (Dosar 

nr.15553bis), 10.Dârlea Gheorghe (Dosar nr.21210), 11.Matei Constantin 

(Dosar nr.14993), 12.Cîmpeanu Elena (Dosar nr.21215), 13.Sfetcu Vasile 

(Dosar nr.7060), 14.Fătu Florin (Dosar nr.19549), 15.Bernevig Cristian 

(Dosar nr.15860), 16.Borla Iosif Horia (Dosar nr.10178), 17.Rotărescu 

Cosmin Marius (Dosar nr.10361), 18.Potoschi Ion (Dosar nr.5714), 

19.Mocanu Gabriel Sabin (Dosar nr.18815), 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 
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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. 

C. Pentru un număr de 3 dosare se propune acordarea calităţii de 

Participant: 1.Tuţu Carmen Valeria (Dosar nr.7067), 2.Mateescu Ortansa 

(Dosar nr.7057), 3.Radu Viorica (Dosar nr.7071). S-a votat cu 

unanimitate de voturi. 

C. Pentru un dosar se propune respingerea contestaţiei: 1.Vlăduţu 

Dănuţ (Dosar nr.16164). S-a votat cu unanimitate de voturi. 

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

Raymond Luca, a prezentat situaţia domnului Nedea Constantin. 

În urma dezbaterii şi analizării dosarului, membrii Comisiei au 

hotărât ca SSPR să transmită la CPRD1989 certificatul domnului Nedea 

Constantin având calitatea de Participant , aşa cum a fost avizat, 

urmând a fi semnat şi retransmis la SSPR pentru eliberare. 

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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