
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
Comisia Parlamentar

SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Soluționarea contesta

341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 
titlului de Luptător cu 
13.06.2019 respectiv 27.06.2019

2. Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluționeze contestații (pentru care nu există cereri de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant depuse în termen);

3. Acordarea avizului în vederea 
Determinant la propunerea Secretariatului de Stat pentru Recunoa
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România 
în Perioada 1945 – 1989;

4. Îndreptare eroare materială din Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 
18.06.2019 cu privire la domnul Meru

5. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
Suciu Matei, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile
Smarandache Miron Alexandru
Rădulescu Cătălin Marian şi senator Ruse Mihai.
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 01.07.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 01.07.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

contestațiilor depuse în baza art. 92 alin. (7), din Legea nr. 
341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 

șterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant – ca urmare a audierilor din data de 

27.06.2019; 
Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 

ționeze contestații (pentru care nu există cereri de acordare a titlului de 
ol Determinant depuse în termen); 

Acordarea avizului în vederea emiterii titlului de Luptător cu Rol 
Determinant la propunerea Secretariatului de Stat pentru Recunoa
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România 

1989; 
Îndreptare eroare materială din Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 
18.06.2019 cu privire la domnul Meruță Gheorghe. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 

secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracota Iancu, 
senator Ilea Vasile, deputat Roman Florin Claudiu

Alexandru. Au lipsit senator Diaconu Adrian Nicolae,
senator Ruse Mihai. 

ionarilor din Decembrie 1989 

alin. (7), din Legea nr. 
341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 

șterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
1989 a cererilor de acordare a 

ca urmare a audierilor din data de 

Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
ționeze contestații (pentru care nu există cereri de acordare a titlului de 

titlului de Luptător cu Rol 
Determinant la propunerea Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România 

Îndreptare eroare materială din Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

senator Caracota Iancu, deputat 
deputat Roman Florin Claudiu şi senator 

Au lipsit senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat 



2 
 

La punctul 1 al ordinii de zi s-au soluţionat contestaţiile depuse în baza art. 92 
alin. (7), din Legea nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant – ca urmare a audierilor din data de 13.06.2019 
respectiv 27.06.2019. Domnul preşedinte Deputat Cristan George SEFER a supus 
atenţiei membrilor CPRD 1989 contestaţiile celor 13 persoane audiate. În baza 
dosarelor administrative, constituite în vederea obţinerii titlului de Luptător 
Remarcat prin Fapte Deosebite, dosare care conţin un memoriu personal, declaraţii 
de martor şi alte documente probatorii, precum şi a celor declarate în cadrul 
audierilor, contestaţiile au fost soluţionate după cum urmează: 

  
1. Zaharia Valerian – dosar nr. 3822/2004 – contestaţie împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5001/08.05.2015. 

S-au reţinut următoarele:   
 În dosarul administrativ nr. 3822/2004, în memoriul personal, domnul Zaharia 

Valerian a arătat fapul că a participat activ la ocuparea sediului Comitetului Central 
al PCR. 

În cadrul audierilor din data de 27.06.2019 acesta și-a descris în mod concret 
activitatea revoluționară în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 rezultând rolul 
determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 al 
domnului  Zaharia Valerian. 

S-a propus admiterea contestaţiei domnului Zaharia Valerian împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5001/08.05.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi.  
 
 2. Boborel Gheorghe – dosar nr. 3630/2004 – contestaţie împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5004/08.05.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
În urma studierii memoriului personal și a declarațiilor date în cadrul 

audierilor din data de 27.06.2019 a rezultat faptul că acesta, în calitate de pilot de 
elicopter militar, a refuzat să îndeplinească ordinul de zbor înarmat cu muniție de 
război înspre Timișoara cu misiunea de înăbușire a revoluției. 

 S-a propus admiterea contestaţiei domnului Boborel Gheorghe împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. nr. 18/LRD/5004/08.05.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi.  
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3. Stere Petre – dosar nr. 17619/2005 – contestaţie împotriva respingerii, de 
către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/5364/11.05.2015. 

S-au reţinut următoarele:   
 În dosarul administrativ nr. 3822/2004, în memoriul personal, domnul Stere 

Petre a arătat fapul că a participat activ la ocuparea sediului Comitetului Central al 
PCR. 

În cadrul audierilor din data de 27.06.2019 acesta și-a descris în mod concret 
activitatea revoluționară în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 rezultând rolul 
deteminant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 al 
domnului  Stere Petre. 

S-a propus admiterea contestaţiei domnului Stere Petre împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5364/11.05.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi.  
 
 4. Vîrje Marcel – dosar nr. 4981/2004 – contestaţie împotriva respingerii, de 

către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/1600/02.04.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 4981/2004, 

domnul Vîrje Marcel era angajat în decembrie 1989 pe funcția de conducător auto la 
Societatea de Construcții București. În data de 22.12.1989 în jurul orei 10 a primit 
dispoziție să încarce autobasculanta cu pietriș și să se deplaseze în zona Casa Radio 
și Televiziune unde urmau să blocheze străzile adiacente. Acesta s-a deplasat pe 
Calea Griviței ajungând în parcarea din fața Sălii Radio unde a parcat 
autobasculanta. 

În cadrul audierilor din data de 27.06.2019 nu a adus elemente noi din care să 
rezulte rolul determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989.  

S-a propus respingerea contestaţiei domnului Vîrje Marcel împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/1600/02.04.2015, pentru lipsa rolului 
determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi.  
 

 5. Iftime Valeriu – dosar nr. 8355/2004 – contestaţie împotriva respingerii, 
de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/3456/30.04.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 8355/2004, 

respectiv a declarațiilor din cadrul audierii din data de 27.06.2019, domnul Iftime 
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Valeriu a editat și distribuit manifeste care chemau la acțiune împotriva măcelului de 
la Timișoara, „ordonat de un regim care ne-a condamat pe toți la moarte”, rezultând 
rolul determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 
al domnului  Iftime Valeriu.   

S-a propus admiterea contestaţiei domnului Iftime Valeriu împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3456/30.04.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
 6. Pop Filip Ion – doasr nr. 13322/2004 – contestaţie împotriva respingerii, 

de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/4499/07.05.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 13322/2004, 

domnul Pop Filip Ion, pe data de 22.12.1989, urmărind transmisia TVR prin care se 
cerea ajutorul populației pentru apărarea principalelor obiective din București, a 
plecat cu trenul în jurul orei 17.00 din Gara Constanța înspre București, unde a ajuns 
în jurul orei 21.00, de aici deplasându-se la Casa Radio şi implicându-se în acțiuni de 
pază în următoarea perioadă. 

În cadrul audierilor din data de 27.06.2019 a susținut că înainte de a pleca 
înspre București a avut activități revoluționare în municipiul Constanța, în speță 
ocuparea Casei Albe, dar nu a adus elemente care să susțină această declarație. S-a 
constatat lipsa elementelor din care să rezulte rolul determinant în declanșarea și 
victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.  

S-a propus respingerea contestaţiei domnului Pop Filip Ion împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4499/07.05.2015, pentru lipsa rolului 
determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia a fost respinsă cu majoritate de voturi.  
 

7. Strejescu Vasile – dosar nr. 4978/2004 – contestaţie împotriva respingerii, 
de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/2146/16.04.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 4978/2004, 

respectiv a declarațiilor din cadrul audierii din data de 27.06.2019, domnul Strejescu 
Vasile a luat parte la construirea Baricadei de la Intercontinental din data de 
21.12.1989, respectiv ocuparea clădirii CC al PCR din data de 22.12.1989, rezultând 
rolul determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 
al domnului  Strejescu Vasile.   
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S-a propus admiterea contestaţiei domnului Strejescu Vasile împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/2146/16.04.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
8. Săbiescu Constantin – dosar nr. 1892/2004 – contestaţie împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3551/04.05.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 4978/2004, 

respectiv a declarațiilor din cadrul audierii din data de 27.06.2019, domnul Săbiescu 
Constantin a luat parte la construirea Baricadei de la Intercontinental din data de 
21.12.1989, respectiv la manifestația din fața clădirii CC al PCR din data de 
22.12.1989, rezultând rolul determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române 
din Decembrie 1989 al domnului  Săbiescu Constantin.   

S-a propus admiterea contestaţiei domnului Săbiescu Constantin împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3551/04.05.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
 9. Stoian Nicolae –  dosar nr. 21423/2008 – contestaţie împotriva respingerii, 

de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/5417/11.05.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În urma audierii contestatarului a rezultat faptul că acesta a avut activitate 

revoluţionară în municipiul Timişoara având un rol determinant în declanşarea 
Revoluţiei Române din municipiul Timişoara, a participat activ la confecţionarea 
manifestelor de îndemn la revoltă împotriva regimului comunist şi s-a confruntat cu 
forţele de represiune. 

S-a propus admiterea contestaţiei domnului Stoian Nicolae împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5417/11.05.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
10. Martin Adrian Vicenţiu – dosar nr. 9132/2004 – contestaţie împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/1447/30.03.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 9132/2004, 

respectiv a declarațiilor din cadrul audierii din data de 27.06.2019, domnul Martin 
Adrian Vicenţiu în data de 22.12.1989 s-a alăturat manifestanţilor din Piatra Neamţ, 
împreună cu aceştia pătrunzând în Clădirea Consiliului Judeţean pentru schimbarea 
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vechii conduceri, iar în zilele următoare, în calitate de membru al Comitetului 
provizoriu, a rămas în instituţie pentru a acorda primul ajutor, în caz de nevoie, unor 
persoane rănite; de asemenea, s-a implicat în luarea unor măsuri de pază şi 
administrarea problemelor municipiului şi judeţului.  

S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei până la soluţionarea definitivă 
a acţiunii civile din Dosarul nr. 1819/103/2018 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ. 

Propunerea a fost aprobată  cu unanimitate de voturi. 
 
 11. Magdalena Savina Rodica – dosar nr. 4640/2004 – contestaţie împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4580/07.05.2015.  

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 4640/2004, 

respectiv a declarațiilor din cadrul audierii din data de 27.06.2019, doamna 
Magdalena Savina Rodica a desfăşurat activitate revoluţionară în municipiul 
Bucureşti. În calitate de angajat civil MApN a participat în mod voluntar la apărarea 
sediului Ministerului Apărării Naţionale, riscându-şi viaţa.  

S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei în vederea clarificării întregii 
activităţi revoluţionare a contestatarului. 

Propunerea a fost aprobată  cu unanimitate de voturi. 
 
12. Costache (Ştirbescu) Elena Păpuşa – dosar nr. 16024/2004 – contestaţie 

împotriva respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3904/06.05.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 16024/2004, 

respectiv a declarațiilor din cadrul audierii din data de 27.06.2019, doamna Costache 
Elena Păpuşa, în data de 22.12.1989, a participat activ la ocuparea sediului 
Comitetului Judeţean de Partid Dâmboviţa, respectiv a sediului Miliţiei şi Securităţii, 
rezultând rolul determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989 al doamnei Costache (Ştirbescu) Elena Păpuşa.   

S-a propus admiterea contestaţiei doamnei Costache (Ştirbescu) Elena 
Păpuşa împotriva respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3904/06.05.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 

13. Ştirbescu Nicolae Mihail  – dosar nr. 16435/2004 – contestaţie împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3142/28.04.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 16435/2004, 

respectiv a declarațiilor din cadrul audierii din data de 27.06.2019, domnul Ştirbescu 
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Nicolae Mihail, în data de 22.12.1989, a participat activ la ocuparea sediului 
Comitetului Judeţean de Partid Dâmboviţa, respectiv a sediului Miliţiei şi Securităţii, 
rezultând rolul determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989 al domnului Ştirbescu Nicolae Mihail.  

 S-a propus admiterea contestaţiei domnului Ştirbescu Nicolae Mihail 
împotriva respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3142/28.04.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
14. Ciupercă Gabriel Savin – dosar nr. 17930/2005 – contestaţie împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/1149/24.03.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
 În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 17930/2005, 

respectiv a declarațiilor din cadrul audierii din data de 13.06.2019, domnul Ciupercă 
Gabriel Savin a participat în data de 21.12.1989 la manifestaţiile anticomuniste din 
Bucureşti din zona Universitate – Baricadă, confruntându-se cu forţele de 
represiune. 

 S-a propus admiterea contestaţiei domnului Ciupercă Gabriel Savin 
împotriva respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/1149/24.03.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
15. Alexe Nicolae  – dosar nr. 8922/2004 – contestaţie împotriva respingerii, 

de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/5528/11.05.2015. 

S-au reţinut următoarele: 
Din conţinutul dosarului administrativ nr. 8922/2004, respectiv din declaraţiile 

domnului Alexe Nicolae, date cu ocazia audierii din data de 13.06.2019, nu au 
rezultat fapte din care să reiasă rolul determinant în declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 al domnului Alexe Nicolae.  

S-a propus respingerea contestaţiei domnului Alexe Nicolae împotriva 
respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5528/11.05.2015, pentru lipsa rolului 
determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi.  
 
 La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut punerea în aplicare a Hotărârilor 

Civile prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii, pentru care nu 
există cereri depuse în termen la Secretariatul de stat, de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. 
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 Astfel, CPRD 1989 este obligată, prin aceste hotărâri ale instanţelor de 
judecată, să soluţioneze contestaţii prezumat depuse la CPRD 1989.  

 În vederea clarificării situaţiei s-au solicitat de la Registratura Camerei 
Deputaţilor precizări cu privire la existenţa acestor contestaţii. 

 De asemenea, pentru persoanele menţionate în hotărârile instanţelor de 
judecată ca având contestaţie pe care CPRD 1989 ar trebui să le soluţioneze, s-a 
solicitat de la Secretariatul de stat precizarea expresă dacă persoana a depus, în 
termen, cerere de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 
Au fost dezbătute hotărârile instanţelor de judecată după cum urmează:  
 
1. Hotărârea Civilă nr. 6333 din 26.10.2017, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 27681/3/2017, privind pe domnul Dobre Jenică. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 6333/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 3424/04.07.2016. 
Deşi prin hotărârea civilă se reţine faptul că reclamantul Dobre Jenică a 

înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 3424/04.07.2019 împotriva Deciziei nr. 114/04.11.2015 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, acest aspect nu 
se confirmă. Astfel, la relaţiile solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta 
a arătat faptul că la numărul 3424/04.07.2016 nu figurează domnul Dobre Jenică, iar 
în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 nu a fost înregistrat document 
sub nr. 3424. 

De asemenea, s-a constatat faptul că Decizia nr. 114 a Secretariatului de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi 
nu îl priveşte pe domnul Dobre Jenică. La data de 04.11.2015 Secretariatul de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a emis Decizia nr. 104, de asemenea 
aceasta nu îl priveşte pe domnul Dobre Jenică. 

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Dobre Jenică a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 18/408/01.07.2019 Secretariatul de 
stat a comunicat faptul că: „numitul Dobre Jenică nu figurează cu cerere pentru 
acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant în registrul Luptători cu Rol 
Determinant”. 
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 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 
domnului Dobre Jenică, împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  de 
stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată în 
Hotărârea Civilă nr. 6333 din 26.10.2017, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 27681/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 2. Hotărârea Civilă nr. 2495 din 09.04.2019, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 41725/3/2018, privind pe domnul Dumitrescu Marin. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 2495/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4512/22.11.2018. 
Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor la data de 22.11.2018 

şi înregistrată sub nr. 4512/22.11.2018 (3818/2018 la CPRD 1989), domnul 
Dumitrescu Marin contestă o pretinsă respingere de către Secretariatul de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 prin Decizia nr. 114/04.01.2016, a 
pretinsei cerei de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

Din consultarea Deciziei nr. 114/04.01.2016 a Secretariatului de stat a rezultat 
faptul că aceasta nu îl priveşte pe domnul Dumitrescu Marin. 

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Dumitrescu Marin a depus în termen solicitare de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 6493/24.06.2019 
Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „domnul Dumitrescu Marin … (CNP) … nu 
figurează cu cerere depusă în perioada 26.02.2015 – 12.05.2015, în termenul 
prevăzut de OUG nr. 95/2004 care modifică Legea nr. 341/2004”. 

  
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 

Dumitrescu Marin nr. 4512/22.11.2018 (3818/2018 la CPRD 1989), împotriva 
invocatei respingeri de către Secretariatul  de stat a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant, specificată în Hotărârea Civilă nr. 2495 din 
09.04.2019, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 41725/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Respingerea se extinde şi asupra adreselor domnului Dumitrescu Marin, 

intitulate contestaţie, înregistrate sub nr. 3074/30.07.2018 (2441/2018 la CPRD 
1989) şi nr. 4514/22.11.2018 (3817/2018 la CPRD 1989)  având conţinut similar. 
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3. Hotărârea Civilă nr. 988 din 19.02.2018, pronunțată de Tribunalul 
București în dosar nr. 12601/3/2017, privind pe domnul Constantinescu Nicu. 

 
Prin Hotărârea Civilă nr. 988/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 
114/04.01.2016, fără îndicarea numărului de înregistrare a contestaţiei.  

În urma verificărilor efectuate la nivelul CPRD 1989 a fost identificată adresa 
domnului Constantinescu Nicu înregistrată sub nr. 2086/07.04.2017 (702/2017 la 
CPRD 1989) întitulată Contestaţie - Notificare.  Această adresă întitulată Contestaţie 
– Notificare se pretinde o revenire la o contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 
4361/11.05.2015 a cărei existenţă nu se confirmă. Atât în dispozitivul hotărârii civile, 
cât şi în cuprinsul documentului întitulat Contestaţie – Notificare, se face trimitere la 
contestarea Deciziei nr. 114/04.04.2019 prin care i s-ar fi respins solicitatre de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

Din consultarea Deciziei nr. 114/04.01.2016 a Secretariatului de stat rezultă 
faptul că aceasta nu îl priveşte pe domnul Constantinescu Nicu. 

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Constantinescu Nicu a depus în termen solicitare de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 18/2006/04.03.2019 
Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza 
de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Constantin 
Nicu … (date de identificare) … nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, 
cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

  
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei adresei 

intitulate Contestaţie – Notificare a domnului Constantinescu Nicu nr. 
2086/07.04.2017 (702/2017 la CPRD 1989), împotriva invocatei respingeri de către 
Secretariatul  de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, specificată în Hotărârea Civilă nr. 988 din 19.02.2018, pronunțată de 
Tribunalul București în dosar nr. 12601/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Hotărârea Civilă nr. 7256 din 07.11.2018, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 16297/3/2018, privind pe domnul Matei Ştefan. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 7256/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 1898/29.03.2017. 
Deşi prin hotărârea civilă se reţine faptul că reclamantul Matei Ştefan a 

înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 1898/29.03.2017 împotriva Deciziei nr. 114/04.11.2015 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
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Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, acest aspect nu 
se confirmă. Astfel, la relaţiile solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta 
a arătat faptul că la numărul 1898/2017 nu figurează domnul Matei Ştefan, iar în 
registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2017 nr. 1898 corespunde datei de 
31.10.2017 figurând citaţie Tribunalul Bucureşti. 

De asemenea, s-a constatat faptul că Decizia nr. 114 a Secretariatului de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi 
nu îl priveşte pe domnul Matei Ştefan. La data de 04.11.2015 Secretariatul de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a emis Decizia nr. 104, care de 
asemenea nu îl priveşte pe domnul Matei Ştefan. 

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Matei Ştefan a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 6491/24.06.2019 Secretariatul de stat a 
comunicat faptul că: „domnul Matei Ştefan …(CNP)… nu figurează cu cerere pentru 
acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant depusă în perioada 26.02.2015 – 
12.05.2015 în termenul prevăzut de OUG nr. 95 care modifică Legea nr. 341/2004”. 

 
 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Matei Ştefan, împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  de 
stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată în 
Hotărârea Civilă nr. 7256 din 07.11.2018, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 16297/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Hotărârea Civilă nr. 2921 din 09.05.2017, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 42603/3/2016, privind pe domnul Marinescu Ion. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 2921/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 444/18.01.2016 
Împotriva Deciziei nr. 18/7159/21.05.2016 şi a Deciziei nr. 114/04.01.2016. 

Deşi prin hotărârea civliă se reţine faptul că reclamantul Marinescu Ion a 
înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 444/18.01.2016, acest aspect nu se confirmă. Astfel, la relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta a arătat faptul că la numărul 
444/2016 nu figurează domnul Marinescu Ion, iar în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 în anul 2016 nr. 444 corespunde datei de 08.03.2016 figurând alt petent. 

În fapt, domnul Marinescu Ion a înregistrat la Registratura Camerei 
Deputaţilor sub nr. 5658/16.11.2016 (2439/2016 la CPRD 1989) adresa intitulată 
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Contestaţie Notificare în care face trimitere la pretinsa contestaţie nr. 
444/18.01.2019 a cărei existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, s-a constatat faptul că Decizia nr. 114/04.01.2016 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nu îl priveşte pe 
domnul Marinescu Ion. Din consultarea paginii de internet a Secretariatului de stat 
nu a fost identificată Decizia nr. 18/7159/21.05.2016. 

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Marinescu Ion a depus în termen solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 6492/24.06.2019 Secretariatul de 
stat a comunicat faptul că: „domnul Marinescu Ion …(CNP)… nu figurează cu cerere 
pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant depusă în perioada 
26.02.2015 – 12.05.2015 în termenul prevăzut de OUG nr. 95 care modifică Legea 
nr. 341/2004”. 

 
 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Marinescu Ion, împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  
de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată 
în Hotărârea Civilă nr. 2921 din 09.05.2017, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 42603/3/2016. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
6. Hotărârea Civilă nr. 7697 din 15.12.2017, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 20941/3/2017, privind pe domnul Sîrmache Ionel. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 7697/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4254/10.11.2015.  
Deşi prin hotărârea civilă se reţine faptul că reclamantul Sîrmache Ionel a 

înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 4254/10.11.2015, acest aspect nu se confirmă. Astfel, la relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta a arătat faptul că la numărul 
4254/2015 nu figurează domnul Sîrmache Ionel, iar în registrul de intrări ieşiri al 
CPRD 1989 în anul 2016 nu a fost înregistrat document sub nr. 4254. 

 Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Sîrmache Ionel a depus în termen solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 18/5952/29.08.2018 Secretariatul 
de stat a comunicat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi 
în registrul special de înregistrare, am constat că domnul Sîrmache Ionel nu a depus 
la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de 
Luptător cu Rol Determinant”. 
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 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Sîrmache Ionel, împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  
de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată 
în Hotărârea Civilă nr. 7697 din 15.12.2017, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 20941/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
7. Hotărârea Civilă nr. 4506 din 28.06.2018, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 10379/3/2018, privind pe domnul Penciu Dumitru. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 4506/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 1342/24.08.2015.  
Deşi prin hotărârea civliă se reţine faptul că reclamantul Penciu Dumitru a 

înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 1342/24.08.2015, acest aspect nu se confirmă. Astfel, la relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta a arătat faptul că la numărul 
1342/2015 nu figurează domnul Penciu Dumitru, iar în registrul de intrări ieşiri al 
CPRD 1989 în anul 2015, numărul 1342 corespunde datei de 01.09.2015 figurând alt 
petent. 

 Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Penciu Dumitru a depus în termen solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 18/5898/29.08.2018 Secretariatul 
de stat a comunicat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi 
în registrul special de înregistrare, am constat că domnul Penciu Dumitru … (date de 

identificare) … nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru 
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

  
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Penciu Dumitru, împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  
de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată 
în Hotărârea Civilă nr. 4506 din 28.06.2018, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 10379/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
8. Hotărârea Civilă nr. 2336 din 12.04.2018, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 459/3/2018, privind pe domnul Ignat Dorian Florin. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 2336/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 2433/04.05.2016.  
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Deşi prin hotărârea civilă se reţine faptul că reclamantul Ignat Dorian Florin a 
înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 2433/04.05.2016, acest aspect nu se confirmă. Astfel, la relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta a arătat faptul că la numărul 
2433/2016 nu figurează domnul Ignat Dorian Florin, iar în registrul de intrări ieşiri al 
CPRD 1989 în anul 2016, numărul 2433 corespunde datei de 22.11.2016 figurând alt 
petent. 

 Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Ignat Dorian Florin a depus în termen solicitare de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 18/5899/29.08.2018 
Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza 
de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constat că domnul Ignat Dorian 
Florin … (date de identificare) … nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, 
cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Ignat Dorian Florin, împotriva prezumatei respingeri de către 
Secretariatul  de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, specificată în Hotărârea Civilă nr. 2336 din 12.04.2018, pronunțată 
de Tribunalul București în dosar nr. 459/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
9. Hotărârea Civilă nr. 4761 din 10.07.2018, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 4366/3/2018, privind pe domnul Buhalu Dumitru. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 2336/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamant împotriva 
deciziei emise de Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile a fost întrebat Secretariatul de 
Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Buhalu Dumitru a depus 
în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin 
adresa nr. 18/5896/29.08.2018 Secretariatul de stat a comunicat faptul că domnul 
Buhalu Dumitru nu a depus solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, acesta nedeţinând certificat preschimbat în baza Legii nr. 341/2004. 

 
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Buhalu Dumitru, împotriva prezumatei decizii a Secretariatului  de stat, 
specificată în Hotărârea Civilă nr. 4761 din 10.07.2018, pronunțată de Tribunalul 
București în dosar nr. 4366/3/2018. 
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Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
10. Hotărârea Civilă nr. 4529 din 28.06.2018, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 10437/3/2018, privind pe domnul Priu Constantin Emilian. 
 
 Prin Hotărârea Civilă nr. 2921/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantul Priu 
Constantin Emilian împotriva Deciziei nr. 114/04.01.2016 emisă de Secretariatul de 
Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 şi înregistrată sub nr. 
2647/16.07.2017. 

Deşi prin hotărârea civilă se reţine faptul că reclamantul Priu Constantin 
Emilian a înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 2647/16.07.2017, acest aspect nu se confirmă. Astfel, la relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta a arătat faptul că la numărul 
2647/2017 nu figurează domnul Priu Constantin Emilian, iar în registrul de intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2017 nu a fost înregistrat document sub nr. 2647. 

De asemenea, s-a constatat faptul că Decizia nr. 114/04.01.2016 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nu îl priveşte pe 
domnul Priu Constantin Emilian.  

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Priu Constantin Emilian a depus în termen solicitare de acordare 
a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 18/5964/29.08.2018 
Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza 
de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constat că domnul Priu 
Constantin Emilian nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru 
eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 
 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Priu Constantin Emilian, împotriva prezumatei respingeri de către 
Secretariatul  de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, specificată în Hotărârea Civilă nr. 4529 din 28.06.2018, pronunțată 
de Tribunalul București în dosar nr. 10437/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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11. Hotărârea Civilă nr. 6757 din 13.11.2017, pronunțată de Tribunalul 
București în dosar nr. 18291/3/2017, privind pe domnul Dumitru Ştefan. 

 
 Prin Hotărârea Civilă nr. 6757/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantul Dumitru 
Ştefan înregistrată sub nr. 5205/07.12.2015. 

Deşi prin hotărârea civilă se reţine faptul că reclamantul Dumitru Ştefan a 
înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 5205/07.12.2015, acest aspect nu se confirmă. Astfel, la relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta a arătat faptul că la numărul 
5205/2015 nu figurează domnul Dumitru Ştefan, iar în registrul de intrări ieşiri al 
CPRD 1989 în anul 2015 nu a fost înregistrat document sub nr. 5205. 

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Dumitru Ştefan a depus în termen solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 18/5562/12.06.2019 Secretariatul 
de stat a comunicat faptul că: „Domnul Dumitru Ştefan … (CNP) … nu figurează cu 
cerere depusă în perioada 26.02.2015 – 15.05.2015 în temeiul OUG nr. 95/2004 care 
modifică Legea nr. 341/2004, de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 
 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Dumitru Ştefan, împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  
de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată 
în Hotărârea Civilă nr. 6757 din 13.11.2017, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 18291/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
12. Hotărârea Civilă nr. 1142 din 26.02.2018, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 41003/3/2017, privind pe domnul Rugină Iulian Tudor. 
  
Prin Hotărârea Civilă nr. 1142/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantul Rugină Iulian 
Tudor înregistrată sub nr. 1587/16.03.2017. 

Deşi prin hotărârea civilă se reţine faptul că reclamantul Rugină Iulian Tudor a 
înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 1587/16.03.2017, acest aspect nu se confirmă. Astfel, la relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta a arătat faptul că la numărul 
1587/2017 nu figurează domnul Rugină Iulian Tudor, iar în registrul de intrări ieşiri al 
CPRD 1989 în anul 2017, numărul 1587 corespunde datei de  27.09.2017, figurând 
alt petent. 

De asemenea, s-a constatat faptul că Decizia nr. 114/04.01.2016 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
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Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nu îl priveşte pe 
domnul Rugină Iulian Tudor. 

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Rugină Iulian Tudor a depus în termen solicitare de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 18/5501/12.06.2019 
Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „Domnul Rugină Iulian Tudor nu 
figurează cu cerere depusă în perioada 26.02.2015 – 15.05.2015 în temeiul OUG nr. 
95/2004 care modifică Legea nr. 341/2004, de acordare a titlului Luptător cu Rol 
Determinant”. 

 
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 

domnului Rugină Iulian Tudor, împotriva prezumatei respingeri de către 
Secretariatul  de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, specificată în Hotărârea Civilă nr. 1142 din 26.02.2018, pronunțată 
de Tribunalul București în dosar nr. 41003/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
13. Hotărârea Civilă nr. 2231 din 01.04.2019, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 43052/3/2018, privind pe domnul Ancuţa Alexandru. 
  
Prin Hotărârea Civilă nr. 2231/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti ,CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantul Ancuţa 
Alexandru înregistrată sub nr. 4650/05.12.2018. 

Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor la data de 05.12.2018 
şi înregistrată sub nr. 4650/05.12.2018 (3983/2018 la CPRD 1989), domnul Ancuţa 
Alexandru contestă o pretinsă respingere de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 prin Decizia nr. 114/04.11.2015 a unei pretinse 
cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

S-a constatat faptul că Decizia nr. 114 a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi nu îl priveşte 
pe domnul Ancuţa Alexandru. La data de 04.11.2015 Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 a emis Decizia nr. 104, de asemenea aceasta nu îl 
priveşte pe domnul Ancuţa Alexandru. 

 Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Ancuţa Alexandru a depus în termen solicitare 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 
18/5497/12.06.2019 Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „Domnul Ancuţa 
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Alexandru nu figurează cu cerere depusă în perioada 26.02.2015 – 15.05.2015 în 
temeiul OUG nr. 95/2004 care modifică Legea nr. 341/2004, de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant”. 

 
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea adresei domnului Ancuţa 

Alexandru, intitulată Contestaţie înregistrată sub nr. 4650/05.12.2018 (3983/2018 
la CPRD 1989), împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  de stat a 
cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată în 
Hotărârea Civilă nr. 2231 din 01.04.2019, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 43052/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Respingerea se extinde şi la adresele domnului Ancuţa Alexandru 

înregistrate sub nr. 3290/15.06.2017 (729/2017 la CPRD 1989) şi nr. 
2647/27.06.2018 (2064/2018) având conţinut similar cu adresa nr. 
4650/05.12.2018 (3983/2018 la CPRD 1989).  

 
14. Hotărârea Civilă nr. 76 din 11.01.2019, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 29829/3/2018, privind pe domnul Diţ Nelu. 
 
 Prin Hotărârea Civilă nr. 76/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantul Diţ Nelu 
înregistrată sub nr. 3246/29.08.2018. 

Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor la data de 29.08.2018 
şi înregistrată sub nr. 3246/29.08.2018 (2530/2018 la CPRD 1989), domnul Diţ Nelu 
contestă o pretinsă respingere de către Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 prin Decizia nr. 114/04.11.2015 a unei pretinse cereri de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

S-a constatat faptul că Decizia nr. 114 a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi nu îl priveşte 
pe domnul Diţ Nelu. La data de 04.11.2015 Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 a emis Decizia nr. 104, de asemenea aceasta nu îl 
priveşte pe domnul Diţ Nelu. 

 Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Diţ Nelu a depus în termen solicitare de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 
18/5505/12.06.2019 Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „Domnul Diţ Nelu 
nu figurează cu cerere depusă în perioada 26.02.2015 – 15.05.2015 în temeiul OUG 
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nr. 95/2004 care modifică Legea nr. 341/2004, de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant”. 

 
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea adresei domnului Diţ 

Nelu, intitulată Contestaţie înregistrată sub nr. 3246/29.08.2018 (2530/2018 la 
CPRD 1989), împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  de stat a 
cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată în 
Hotărârea Civilă nr. 76 din 11.01.2019, pronunțată de Tribunalul București în dosar 
nr. 29829/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
15. Hotărârea Civilă nr. 6772 din 13.11.2017, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 22579/3/2018, privind pe domnul Enache Dragoş. 
 
 Prin Hotărârea Civilă nr. 6772/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată de reclamantul Enache 
Dragoş sub nr. 4129/02.09.2016. 

Deşi prin hotărârea civilă se reţine faptul că reclamantul Enache Dragoş a 
înregistrat la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
contestaţia nr. 4129/02.09.2016, acest aspect nu se confirmă. Astfel, la relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor aceasta a arătat faptul că la numărul 
4129/2016 nu figurează domnul Enache Dragoş, iar în registrul de intrări ieşiri al 
CPRD 1989 în anul 2016 nu a fost înregistrat document cu nr. 4129. 

În fapt, domnul Enache Dragoş a înregistrat la Registratura Camerei 
Deputaţilor sub nr. 3330/21.06.2017 (716/2017 la CPRD 1989) adresa intitulată 
Contestaţie - Notificare în care face trimitere la pretinsa contestaţie nr. 
4129/02.09.2016, a cărei existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, s-a constatat faptul că Decizia nr. 114 a Secretariatului de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi 
nu îl priveşte pe domnul Enache Dragoş. La data de 04.11.2015 Secretariatul de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a emis Decizia nr. 104, de asemenea 
aceasta nu îl priveşte pe domnul Enache Dragoş. 

Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 dacă domnul Enache Dragoş a depus în termen solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 5496/12.06.2019 Secretariatul de 
stat a comunicat faptul că: „domnul Enache Dragoş nu figurează cu cerere pentru 
acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant depusă în perioada 26.02.2015 – 
12.05.2015 în termenul prevăzut de OUG nr. 95 care modifică Legea nr. 341/2004”. 
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 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestaţii a 
domnului Enache Dragoş, împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  
de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată 
în Hotărârea Civilă nr. 6772 din 13.11.2017, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 2259/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
16. Hotărârea Civilă nr. 193 din 16.01.2019, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 29827/3/2018, privind pe domnul Mihuţescu Paul Dan. 
 
Prin Hotărârea Civilă nr. 193/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 

1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantul Mihuţescu 
Paul Dan înregistrată sub nr. 3247/29.08.2018. 

Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor la data de 29.08.2018 
şi înregistrată sub nr. 3247/29.08.2018 (2531/2018 la CPRD 1989), domnul 
Mihuţescu Paul Dan contestă o pretinsă respingere de către Secretariatul de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 prin Decizia nr. 114/04.11.2015 a unei 
pretinse cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

S-a constatat faptul că Decizia nr. 114 a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi nu îl priveşte 
pe domnul Mihuţescu Paul Dan. La data de 04.11.2015 Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 a emis Decizia nr. 104, de asemenea aceasta nu îl 
priveşte pe domnul Mihuţescu Paul Dan. 

 Totodată, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Mihuţescu Paul Dan a depus în termen solicitare 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Prin adresa nr. 
5495/11.06.2019 Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „Domnul Mihuţescu 
Paul Dan nu figurează cu cerere depusă în perioada 26.02.2015 – 15.05.2015 în 
temeiul OUG nr. 95/2004 care modifică Legea nr. 341/2004, de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant”. 

 
Pentru aceste considerente s-a propus respingerea adresei domnului 

Mihuţescu Paul Dan, intitulată Contestaţie înregistrată sub nr. 3247/29.08.2018 
(2531/2018 la CPRD 1989), împotriva prezumatei respingeri de către Secretariatul  
de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, specificată 
în Hotărârea Civilă nr. 193 din 16.01.2019, pronunțată de Tribunalul București în 
dosar nr. 29827/3/2018. 

Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 



21 
 

 
La punctul 3 al ordinii de zi au fost supuse votului solicitările Secretariatului 

de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 de acordare a avizului în vederea 
acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru următoarele persoane: 

 
1. Mironov Alexandru – cerere 18/LRD/6695/08.03.2019 – Dosar nr. 15305 
Avizul pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant a fost votat 

cu unanimitate de voturi.  
 
2. Ispas Mihail – cerere 18/LRD/6707/08.03.2019 – Dosar nr. 19632 
Avizul pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant a fost votat 

cu unanimitate de voturi.  
 
3. Dinu Corneliu Constantin – cerere 18/LRD/6708/08.03.2019 – Dosar nr. 

17993 
Avizul pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant a fost votat 

cu unanimitate de voturi.  
 
4. Lungu Vasile – cerere 18/LRD/6715/11.03.2019 – Dosar nr. 18018 
Avizul pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant a fost votat 

cu unanimitate de voturi.  
 
La punctul 4 al ordinii de zi s-a dezbătut îndreptarea erorii materiale din 

Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 18.06.2019, cu privire la domnul Meruță 
Gheorghe. 

Prin adresa nr. 4c-25/2416/28.06.2019 domnul Meruță Gheorghe a depus 
copie după cartea de identitate arătând faptul că în cadrul Sintezei lucrărilor CPRD 
1989 a fost redactat din eroare sub numele de Mereuță Gheorghe. 

Din verificările efectuate s-au constatat următoarele: în cadrul punctului 2 al 
ordinii de zi au fost soluționate contestațiile depuse în baza art. 92 alin. (7), din Legea 
nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant – ca urmare a audierilor din data de 13.06.2019.  

La poziția 1 a fost soluționată contestația îndreptată împotriva respingerii de 
către Secretariatul de stat a solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/5714/11.05.2015 a domnului Meruță Gheorghe. 

În cadrul Sintezei lucrărilor CPRD 1989 a fost redactat sub numele Mereuță 
Gheorghe – Dosar nr. 5886, aspect datorat de faptul că pe cotorul dosarului nr. 5886 
este redactat numele Mereuță Gheorghe. 
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Din verificările efectuate rezultă faptul că documentele din dosar aparțin 
domnului Meruță Gheorghe, respectiv cererea de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant aparține domnului Meruță Gheorghe. 

Astfel, s-a supus votului îndreptarea eroarii materiale în sensul în care în 
Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 18.06.2019, la punctul 2 al ordinii de zi 
poziția 1 se va citi „Meruță” în loc de „Mereuță”.  

Îndreptarea erorii materiale a fos aprobată cu unanimitate de voturi. 
  
 Neexistând propuneri la punctul 5 al ordinii de zi – Diverse, constatând 

epuizate punctele 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 

 


