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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 05.07.2018 

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 05.07.2018 ora 9 30. 
 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Hotărârea Civilă nr. 3476 din 06 iunie 2017 a Tribunalului Bucureşti 
pronunţată în dosar nr. 33234/3/2016, ca urmare a somaţiei 
Executorului Judecătoresc Marin Viorel Cristinel (Dosar de executare 
nr. 103/2018) 

2. Soluţionarea contestaţiilor împotriva neacordării titlului de Luptător cu 
Rol Determinant, ca urmare a audierii contestatarilor în data de 
10.11.2016 

3. Hotărârea Civilă nr. 947 din 18 octombrie 2016 a Tribunalului Argeş 
pronunţată în dosar nr. 25182/102/2012** 

4. Hotărârea Civilă nr. 4197 din 23 iulie 2016 a Tribunalului Bucureşti 
pronunţată în dosar nr. 1246/3/2016 

5. Diverse. 
 

 
 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11 
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracotă Iancu, senator Diaconu 
Adrian Nicolae, deputat Roman Florin Claudiu, senator Smarandache Miron 
Alexandru. Au lipsit vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, deputat Firczak 
Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi 
senator Ruse Mihai Alexandru. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, Hotărârea Civilă nr. 3476 din 06 iunie 

2017 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 33234/3/2016, ca 
urmare a somaţiei Executorului Judecătoresc Marin Viorel Cristinel (Dosar de 
executare nr. 103/2018), domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a 
arătat faptul că prin somaţia emisă în Dosar de executare nr. 103/2018, 
înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 4c-22/1286/07.06.2018, executorul 
judecătoresc Marin Viorel Cristinel somează CPRD 1989 (Comisie 

Permanentă Comună a  Parlamentului României constituită în conformitate 

cu art. 64 alin. (3) din Constituţia României şi art. 4 alin. (1), respectiv art. 7 

alin (1) şi (2) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor 

şi Senatului) ca în termen de 10 zile să soluţioneze contestaţia formulată de 
domnul Colceriu Dan împotriva decizie nr. 114/04.01.2016, în baza Hotărârii 
Civile nr. 3476 din 06 iunie 2017, a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în 
dosar nr. 33234/3/2016. 

Prin Hotărârea Civilă nr. 3476 din 06 iunie 2017, a Tribunalului 
Bucureşti, pronunţată în dosar nr. 33234/3/2016, CPRD 1989 este obligată să  
soluţioneze reclamantului Colceriu Dan contestaţia formulată împotriva 
deciziei nr. 114/04.01.2016. 

Având în vedere somaţia executorul judecătoresc Marin Viorel 
Cristinel, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul 
că, Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 este o 
comisie comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului constituită 
în conformitate cu art. 64 alin. (3) din Constituţia României şi art. 4 alin. (1), 
respectiv art. 7 alin (1) şi (2) din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, prevederile art. 69 alin. (1) şi alin. (2) din 
Constituţia României fiind aplicabile. 
 Comisiile parlamentare adoptă hotărâri cu votul majorităţi membrilor 
prezenţi (deputaţi şi senatori). Forma îmbrăcată de hotărârile comisiei este 

cea a sintezei lucrărilor comisiei, întocmită în conformitate cu art. 59 alin (2) 
şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care este publicată, de 
compartimentul de specialitate al Camerei Deputaţilor, pe pagina de internet 
a Camerei Deputaţilor, respectiv Monitorul Oficial al României, partea a II-a. 
 Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că 
sintezele, ulterior întocmirii, sunt depuse compartimentului de specialitate 
din Camera Deputaţilor, CPRD 1989 nedeținând un exemplar original al 
acestora.  
 Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nu 

întocmeşte proces verbal de şedinţă, sinteza lucrărilor şedinţei cuprinzând 
toate informaţiile cu privire la modul de desfăşurare a şedinţei şi a 
hotărârilor adoptate.  
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 Cu privire la situaţia concretă a contestaţiei domnului Colceriu Dan, 
înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 637/28.01.2018 
(indicată în mod eronat 638/28.01.2011 în Hotărârea Civilă nr. 3476 din 06 
iunie 2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dosar nr. 33234/3/2016) 
respectiv nr. 445/08.03.2016 la CPRD 1989, contestaţie formulată împotriva 
deciziei nr. 114/04.01.2016 (18/LRD/3632/04.05.2015) a Secretariatul de 
Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Anticomuniști din perioada 
1945-1989, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a precizat 
faptul că aceasta a fost soluţionată la data de 19.04.2016. 

Cu privire la modalitatea concretă de soluţionare a contestaţie 
domnului Colceriu Dan, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol  Determinant de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Anticomuniști din perioada 1945-1989, 
respectiv documentaţia care a stat  la baza soluţiei, domnul preşedinte 

deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că: 
- în baza contestaţiei depuse de către contestatar nr. 

445/08.03.2016, s-a solicitat, de la Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Anticomuniști din perioada 
1945-1989, dosarul administrativ constituit în baza Legii nr. 
341/2004 pentru acordarea titlului de luptător remarcat prin fapte 
deosebite, dosar care cuprinde un memoriu personal al 
solicitantului în care a descris faptele acestuia din perioada 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (în speţa de faţă dosarul 

nr. 4762/21.10.2004), dosar ce a fost restituit Secretariatului de 
Stat); 

- înaintea şedinţei de plen a CPRD 1989, un număr de minim 3 
parlamentari membrii ai CPRD 1989 au studiat memoriile 

personale şi declarațiile de martori din dosarul administrativ 

constituit în baza Legii nr. 341/2004 (în speţa de faţă dosarul nr. 

4762/21.10.2004) formând o opinie de admitere sau respingere a 
contestaţiei, opinie ce constituie propunerea Subcomisiei CPRD 
1989, propunere notată de preşedintele comisiei şi care a fost 
supusă votului în plenul şedinţei CPRD 1989; 

- membrii CPRD 1989, membri care au calitatea de parlamentari, în 
conformitate cu Statutul deputaţilor şi al senatorilor, respectiv 
Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, în exercitarea mandatului de parlamentar, adoptă soluţia 
de admitere sau respingere a contestaţiei, soluţie care îmbracă 
forma sintezei lucrărilor comisiei (în speţă sinteza lucrărilor 

şedinţei CPRD 1989 din data de 19.04.2016), sinteză publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea a II-a. Soluţia adoptată de 
CPRD 1989 în cazul contestaţiei domnului Colceriu  Dan a fost de 
Respingere a contestaţiei.  
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- Având în vedere faptul că CPRD 1989 este o comisie comună 
permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului constituită în 
conformitate cu art. 64 alin. (3) din Constituţia României şi art. 4 
alin. (1), respectiv art. 7 alin (1) şi (2) din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii acesteia 
exprimând un vot în exercitarea mandatului, nu s-a solicitat şi 

consemnat o motivare a votului exprimat în cadrul şedinţei.  
 

Pentru îndeplinirea procedurii, precizarea expresă a soluţionării 
contestaţiei ca urmare a Hotărârii Civile nr. 3476 din 06 iunie 2017 a 
Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 33234/3/2016, şi ca urmare a 
somaţiei Executorului Judecătoresc Marin Viorel Cristinel (Dosar de 
executare nr. 103/2018) domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a 

supus votului membrilor CPRD 1989 contestaţia domnului Colceriu Dan. 
Contestaţia domnului Colceriu Dan a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, motivată pe inexistenţa faptelor cu rol determinant în declanşarea 

şi victoria Revoluţiei Române. 

 

Cu privire la înştiinţarea privind măsura popririi, având în vedere lipsa 
personalităţii juridice a Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, lipsa unui buget propriu al CPRD 1989 precum şi 
inexistenţa unui cont curent propriu al CPRD 1989, domnul preşedinte 

deputat Cristian George Sefer a propus înaintarea înştiinţării privind măsura 
popririi atât către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor cât şi către Biroul  
Permanent al Senatului, având în vedere componenţa comună a CPRD 1989, 
pentru luarea măsurilor legale ce se impun privind cheltuielile generate de 
executarea silită. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a informat membrii CPRD 1989 cu privire la soluţionarea unui 
număr de 20 contestaţii pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, în urma audierii contestatarilor în data de 10.11.2016. Acesta a 
arătat faptul că aceste persoane au fost audiate, dar ca urmare a încetării 
mandatului parlamentarilor membrii ai CPRD 1989 din legislatura 2012 – 
2016, contestaţiile acestora nu au mai fost supuse votului comisiei. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că la 
dispoziţia membrilor CPRD 1989 se află dosarele constituite în baza Legii nr. 
341/2004, în care se regăsesc memoriile întocmite de contestatari la 
dobândirea titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite, precum şi 
declaraţiile de martori întocmite la acea dată. De asemenea, membrii CPRD 
1989 au la dispoziţie şi o sinteză a declaraţiilor contestatarilor făcute cu 
ocazia audierii.  
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Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a precizat  
semnificaţia votului acordat în sensul în care, dacă membrii CPRD 1989 
opinează că activităţile revoluţionare ale contestatarilor au avut un rol 
determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, sau contestatarul şi-a pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de 
represiune, sau contestatarul a ocupat şi apărat obiective de importanţă 
deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, se acordă vot pentru 
admiterea contestaţiei, documentele care stau la baza admiterii contestaţiei 
fiind memoriile întocmite de contestatari la dobândirea titlului de luptător 
remarcat prin fapte deosebite, precum şi declaraţiile de martori întocmite la 
acea dată, respectiv declaraţile date de contestataru cu ocazia audierii. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus votului 
individual contestaţiile: 

 
1. Pacev Liviu dosar nr. 19631 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
2. Anghel Ioan dosar nr. 8495 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
3. Antoni Lucian Sandu dosar nr. 12192 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
4. Munteanu Damian dosar nr. 12284 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
5. Ducu Vergil dosar nr. 18300 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
6. Gusu Emilian dosar nr. 11431 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
7. Grigore Gheorghe dosar nr. 16771 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
8. Cojocaru (Cinca) Dorica Monica dosar nr. 15479 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
9. Ciupercă Gabriel Savin dosar nr. 17930 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
10. Ruptaş Nicolae dosar nr. 3165 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
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11. Apostol Dumitru dosar nr. 2029 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
12. Sturz Mihai dosar nr. 10245 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
13. Ionescu Marilena dosar nr. 918 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
14. Bejenaru Alexandrina dosar nr. 1144 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
15. Piţigoi Ioan dosar nr. 1344 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
16. Neagu Vasile dosar nr. 11467 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
17. Dumitrescu Marcel dosar nr. 11672 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
18. Zaharia Valerian dosar nr. 3822 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
19. Păun Marian dosar nr. 125 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
20. Ralea Nicolae dosar nr. 13581 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a prezentat Hotărârea Civilă nr. 947 din 18 octombrie 2016 a 
Tribunalului Argeş pronunţată în dosar nr. 25182/102/2012 prin care 
Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Anticomuniști din perioada 1945-1989, respectiv CPRD 1989 sunt obligate să 
soluţioneze cererea de preschimbare a certificatului de revoluţionar  deţinut 
în baza Legii nr. 42/1990 al reclamantului Bunea Gheorghe Dumitru Dorel – 
Luptător Rănit. 

Având în vedere faptul că atribuţiile CPRD 1989 în preschimbarea 
titlurilor deţinute în baza Legii nr. 42/1990 în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 341/2004 se realizează ulterior celor stabilite în sarcina 
Secretariatului de stat, respectiv fie avizarea propunerii de preschimbare, fie 
soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei de respingere a preschimbării 
solicitării de preschimbare, Domnul preşedinte deputat Cristian George 

Sefer a propus înaintarea unei adrese către Secretariatului de stat pentru 
comunicarea stadiului de soluţionare a cererii de preschimbare a 
certificatului deţinut de domnul Bunea Gheorghe Dumitru Dorel în baza Legii 
nr. 42/1990. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi  

 
La punctul 4 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a prezentat Hotărârea Civilă nr. 4197 din 23 iulie 2016 a 
Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 1246/3/2016, prin care CPRD 
1989 este obligată să avizeze favorabil propunerea SSPR din Decembrie 
1989, iar Preşedintele acestei comisii să elibereze reclamantului certificatul 
doveditor preschimbat conform prevederilor Legii nr. 341/2004, urmând ca 
SSPR să îl elibereze reclamantului Tinca Daniel Sorin. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a propus să se ia  
act de Hotărârea civilă şi să se acorde avizul pentru punerea în aplicare de 
către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, 
cu precizarea faptului că preşedintele CPRD 1989 nu are atributul eliberării 
certificatului doveditor preschimbat. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi  
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La punctul 5 al ordinii de zi – diverse, domnul secretar deputat 

Dumitru Lupescu a adus în discuţie solicitarea domnului Constantin Marian 
deţinător al titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite având 
Certificatul seria LRM –C nr. 01494.  

Acesta, cu ocazia audienţei primite în faţa membrilor CPRD 1989 la 
data de 04.06.2018, a susţinut că din motive medicale obiective nu a putut 
face demersurile impuse de OUG nr. 95/2014 privind depunerea, personal 
sau prin mandatar atestat notarial, a solicitării de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Acesta a arătat faptul că a depus cererea prin 
Asociaţia de Revoluţionari Tomis 22, unde acesta figurează ca membru. 
Domnul Constantin Marian a depus un set de documente medicale pentru 
susţinerea imposibilităţii medicale de efectuare a procedurilor de depunere 
personal a solicitării de acordare a titlului. 

Având în vedere faptul că domnul Constantin Marian a avut activitate 
revoluţionară în municipiul Constanţa, oraş introdus după data de 12 mai 
2015 în categoria localităţilor în care în urma acţiunilor şi confruntărilor cu 
forţele de represiune au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la 
fuga dictatorului, domnul secretar deputat Dumitru Lupescu a solicitat 
înaintarea documentaţiei depuse de domnul Constantin Marian la 
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 în vederea 
analizării posibilităţii legale de repunere în termen a domnului Constantin 
Marian. 

 

 

Constatând epuizarea punctelor de pe ordinea de zi domnul 

preşedinte deputat Cristian George Sefer a declarat închise lucrările 
şedinţei. 
 
 
 
PREŞEDINTE 

Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 

Deputat  Lupescu Dumitru 


