
  

 
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINȚEI DIN DATA DE 16.11.2011 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de miercuri, 16 noiembrie 2011, ora 14. 
Pe ordinea de zi a fost audierea contestatarilor care au depus solicitarea de 

audiere în faţa membrilor Comisiei, pentru susţinerea contestaţiei şi elementelor 
depuse la dosarul personal. 

La lucrările şedinţei au participat: Preşedinte senator Luca Raymond, 
Vicepreşedinte deputat Hogea Gheorghe, Secretar senator Coca Laurenţiu-Florian, 
deputat Mircovici Nicolae, deputat Budurescu Daniel-Stamate, deputat Socaciu Victor.  

Contestatarii programaţi pentru audieri au fost: MILU BĂJENARU-VALENTIN 
(dosar nr.12.573), NEDELCU DUMITRU (dosar nr.12.573), GHEORGHE MARIAN 
(dosar nr.12.573), CIUREA MARIANA (dosar nr.12.573), ANGHEL ION (dosar 
nr.12.573), MUJA NICOLAIE (dosar nr.12.573). 

Facem precizarea că la audieri nu s-a prezentat nici unul din cei care au fost 
programaţi, în numele acestora venind preşedintele de asociaţie, care a justificat 
prezenţa prin procura specială de care dispune din partea membrilor de asociaţie pentru 
reprezentare. Membrii Comisiei parlamentare au atras atenţia că această reprezentare 
nu este posibilă şi la audieri, acestea fiind făcute personal de cei care contestă 
nepreschimbarea certificatelor şi nu vor admite sub nicio formă susţinerea audierilor de 
către alte persoane decât cei care solicită preschimbarea certificatelor de revoluţionar. 

Preşedintele Comisiei parlamentare a cerut în mod expres ca cei care nu s-au 
prezentat la audieri să facă o nouă solicitare, în scris, pentru audieri, urmând a fi 
programaţi în funcţie de programul Comisiei.  

În continuarea şedinţei, preşedintele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989, domnul senator Raymond Luca, a informat membrii acesteia că 
miercuri dimineaţă grupurile parlamentare de la Senat ale Partidului Naţional Liberal şi 
ale Partidului Social Democrat au depus o sesizare la Curtea Constituţională cu privire 
la neconstituţionalitatea prevederilor din O.U.G. nr.80/2010, care a devenit ulterior 
Legea nr.410/2011, prin adoptarea ei în Camera Deputaţilor în săptămâna anterioară. 
Această sesizare făcută la Curtea Constituţională a vizat în special fondul provederilor 
din textul legii adoptate la Camera Deputaţilor şi este diferită de cea depusă de 
grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi ale Partidului Social 
Democrat de la Camera Deputaţilor. Ambele sesizări se găsesc pe pagina de internet a 
Camerei Deputaţilor, la documentele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 

P R E Ş E D I N T E 
Senator  Raymond LUCA 
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