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Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 

soluționeze contestații prezumat depuse la CPRD 1989, pentru care nu 
există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depuse în 
termen;  

2. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 
Determinant; 

3. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
Suciu Matei, senator Caracota Iancu, 
Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile
Au lipsit, secretar deputat Lupescu Dumitru
deputat Roman Florin Claudiu 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi

civile prin care CPRD 1989 este obligată să solu
la CPRD 1989, pentru care nu există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant depuse în termen

CPRD 1989 este obligată, prin Hotărâri ale Instan
soluționate contestații prezumat depuse la CPRD 1989.
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Comisia a lucrat în plen în ziua de 09.12.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
ționeze contestații prezumat depuse la CPRD 1989, pentru care nu 

există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depuse în 

contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 

senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae,
senator Ilea Vasile şi senator Smarandache Miron

Lupescu Dumitru, deputat Rădulescu Cătălin Marian
 şi senator Ruse Mihai. 

al ordinii de zi s-a dezbătut punerea în aplicare a 
ivile prin care CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestații prezumat depuse 

la CPRD 1989, pentru care nu există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant depuse în termen.  

CPRD 1989 este obligată, prin Hotărâri ale Instanțelor de judecată
ționate contestații prezumat depuse la CPRD 1989.  

ionarilor din Decembrie 1989 

Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
ționeze contestații prezumat depuse la CPRD 1989, pentru care nu 

există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depuse în 

contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat 
senator Smarandache Miron Alexandru. 

Rădulescu Cătălin Marian, 

în aplicare a hotărârilor 
prezumat depuse 

la CPRD 1989, pentru care nu există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

țelor de judecată, să 



2 
 

 Pentru persoanele menționate în hotărârile instanțelor de judecată ca având 
contestație pe care CPRD 1989 ar trebui să o soluționeze 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. 

 De asemenea, au fost solicitate relaţii de la Registratura Camerei Deputaţilor 
cu privire la numerele de înregistrare a presupuselor contestaţii menţionate în 
hotărârile instanţelor de judecată. 

 
Au fost dezbătute un număr de 8 hotărâri ale instanţelor de judecată după 

cum urmează: 
 
1.  Hotărârea Civilă nr. 4401/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 6867/3/2019. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze cererea 

reclamantului Goanţă Victor Valentin împotriva Deciziei nr. 114/2016. 
 Deşi instanţa în motivarea hotărârii face trimitere la contestaţia nr. 

1008/27.02.2019, respectiv nr. 1004/27.01.2018, din relaţiile solicitate la 
Registratura Camerei Deputaţilor rezultă faptul că la aceste numere sunt înregistraţi 
alţi petenţi, respectiv în registrul de intrare ieşire al CPRD 1989 figurează alţi petenţi.  

 În fapt, domnul Goanţă Victor Valentin a înregistrat la Registratura Camerei 
Deputaţilor sub nr. 3292/04.09.2018 (2602/10.09.2018) adresa intitulată contestaţie 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 114 din data de 04.11.2015. Din 
consultarea paginii de internet a Secretariatului de stat rezultă faptul că Decizia nr. 
114 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi nu îl priveşte pe domnul Goanţă Victor 
Valentin 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Goanţă Victor 
Valentin a depus, în termenul prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea 
modificată prin OUG nr. 95/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. 

 Prin adresa nr. 18/11246/11.11.2019 Secretariatul de stat a comunicat faptul 
că: „dl. Goanţă Victor Valentin  …(date de identificare)… nu a depus la instituţia 
noastră, în termenul legal prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea 
modificată prin OUG nr. 94/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant.” 

 Pentru cele două considerentele s-a propus respingerea cererii formulată de 
reclamant împotriva Deciziei nr. 114/2016, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 
nr. 4401 din 13.06.2019, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 
6867/3/2019. 

 
Contestaţia domnului Goanţă Victor Valentin specificat ca depusă în 

Hotărârea Civilă nr. 4401/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosar nr. 

6867/3/2019 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 Respingerea se extinde şi la documentul înregistrat de domnul Goanţă Victor 
Valentin la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 3292/04.09.2018 
(2602/10.09.2018), adresa intitulată contestaţie împotriva Deciziei Secretariatului de 
stat nr. 114 din data de 04.11.2015. 

  
 2.  Hotărârea Civilă nr. 7608/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 28505/3/2017. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Ion Dumitru înregistrată sub nr. 4133/02.11.2016. 
 Deşi instanţa reţine faptul că reclamantul a înregistrat contestaţia nr. 

4133/02.11.2016, din relaţiile solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor rezultă 
faptul că la acest număr este înregistrat alt petent, respectiv în registrul de intrare 
ieşire al CPRD 1989 figurează alt petent .  

 În fapt, domnul Ion Dumitru a înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor 
sub nr. 3514/05.07.2017 (nr. 1030/11.07.2017) adresa intitulată 
contestaţie/notificare împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 114 din data de 
04.11.2015, în care face trimitere la contestaţia nr. 4133/02.11.2016, care în fapt nu 
există. Din consultarea paginii de internet a Secretariatului de stat rezultă faptul că 
Decizia nr. 114 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi nu îl priveşte pe domnul Ion 
Dumitru. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Ion Dumitru a 
depus, în termenul prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată 
prin OUG nr. 95/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. 

 Prin adresa nr. 18/10295/22.10.2019 Secretariatul de stat a comunicat faptul 
că: „dl. Ion Dumitru  …(date de identificare)… nu a depus la instituţia noastră, în 
termenul legal prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin 
OUG nr. 94/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.”
  

 Pentru cele două considerentele s-a propus respingerea contestaţiei, 
specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 7608 din 13.12.2017, pronunțată de 
Tribunalul București în dosar nr. 28505/3/2017. 

 
 
 Contestaţia domnului Ion Dumitru, specificată în Hotărârea Civilă nr. 7608 

din 13.12.2017, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 28505/3/2017 a 

fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Ion Dumitru sub nr. 3514/05.07.2017 (nr. 1030/11.07.2017). 
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 3.  Hotărârea Civilă nr. 5788/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 38504/3/2016. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Dinu Ion înregistrată sub nr. 3986 din 24.08.2016. 

 Prin adresa înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
3986/24.08.2016 (nr. 2063/21.09.2016) intitulată Contestaţie / Notificare domnul 
Dinu Ion contestă decizia Secretariatului de stat de respingere a cererii de acordare 
a titlului de Luptător cu Rol Determinant, cerere ce ar fi fost transmisă prin poştă. 
Ataşat contestaţiei, domnul Dinu Ion nu a depus niciun document din care să rezulte 
comunicarea prin poştă a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. De asemenea, domnul Dinu Ion nu a ataşat nici decizia pe care acesta 
o contestă.   

 A fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Dinu Ion a depus în termen 
solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat 
prin adresa nr. 18/10440/22.10.2019 a arătat faptul că: „domnul Dinu Ion …(date de 

identificare)… nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal prevăzut de Legea 

341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin nr. OUG 95/2014, solicitare de acordare 

a titlului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Dinu Ion nr. 3986/24.08.2016 (nr. 2063/21.09.2016). 

 
Contestaţia domnului Dinu Ion nr. 3986/24.08.2016 (nr. 2063/21.09.2016) a 

fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

  
 4.  Hotărârea Civilă nr. 5807/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 9499/3/2019. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Botea Florea înregistrată sub nr. 1405/27.03.2019. 
 Prin contestaţia înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 

1405/27.03.2019 (nr. 1361/01.04.2019 la CPRD 1989) domnul Botea Florea contestă 
Decizia Secretariatului de stat nr. 114 din data de 04.11.2015 prin care i-ar fi fost 
respinsă cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Din 
consultarea paginii de internet a Secretariatului de stat rezultă faptul că Decizia nr. 
114 a fost emisă la data de 04.01.2016 şi nu îl priveşte pe domnul Botea Florea. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Botea Florea a 
depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/10438/24.10.2019 a arătat faptul că: 
„domnul Botea Florea …(date de identificare)… nu a depus la instituţia noastră, în 

termenul legal prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin 

OUG nr. 94/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant”. 
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 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Botea Florea înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
1405/27.03.2019 (nr. 1361/01.04.2019 la CPRD 1989). 

 
  Contestaţia domnului Botea Florea înregistrată la Registratura Camerei 

Deputaţilor sub nr. 1405/27.03.2019 (nr. 1361/01.04.2019 la CPRD 1989) a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi. 

   
 5.  Hotărârea Civilă nr. 7428/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 25537/3/2018. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Marin Gheorghe  împotriva Deciziei nr. 114/04.01.2016. 
 Deşi instanţa în motivare face trimitere la contestaţia înregistrată sub nr. 

2678/27.06.2018 această contestaţie nu există, acest aspect rezultând din relaţiile 
solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor care a comunicat că la acest număr 
este înregistrat alt petent. De asemenea în registrul intrări ieşiri al CPRD 1989 la 
acest număr figurează alt petent.   

În fapt, domnul Marin Gheorghe a depus în data de 19.07.2019, la 
Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2982 (nr. 
2456/03.09.2018 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare în care contestă 
Decizia nr. 114 din data de 04.01.2016 a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989. Din consultarea Deciziei nr. 114 din data de 
04.01.2016 s-a constatat faptul că aceasta nu îl priveşte pe reclamant.  

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Marin 
Gheorghe a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/10445/11.11.2019 a arătat 
faptul că: „domnul Marin Gheorghe ( … date de identificare …) nu a depus la 

instituţia noastră, în termenul prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea 

modificată prin OUG nr. 95/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Marin Gheorghe specificată în Hotărârea Civilă nr. 7428 din 13.11.2018, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 25537/3/2018. 

   

Contestaţia domnului Marin Gheorghe, specificată în Hotărârea Civilă nr. 

7428 din 13.11.2018, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 

28505/3/2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Marin Gheorghe sub nr. 2982/19.07.2018 (nr. 
2456/03.09.2018 la CPRD 1989). 
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 6.  Hotărârea Civilă nr. 5994/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 18281/3/2017. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Drăgan Ion  înregistrată sub nr. 4232/10.11.2015. 

 Deşi instanţa impune soluţionarea contestaţiei nr. 4232/10.11.2015 această 
contestaţie nu există. Din relaţiile solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor 
rezultă că la acest număr este înregistrat alt petent. De asemenea, în registrul intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu a fost înregistrat document sub 4232.  

În fapt, domnul Drăgan Ion a depus în data de 16.05.2017, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2748 (nr. 693/2017 la CPRD 
1989) intitulat Contestaţie Notificare în care face trimitere la pretinsa contestaţie nr. 
4232/10.11.2015, care în fapt nu există, în care contestă Decizia nr. 114 din data de 
04.01.2016 a Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989.  

 Din consultarea Deciziei nr. 114 din data de 04.01.2016 s-a constatat faptul că 
aceasta nu îl priveşte pe reclamant.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Marin 
Gheorghe a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/10443/24.10.2019 a arătat 
faptul că: „domnul Drăgan Ion ( … date de identificare …) nu a depus la instituţia 

noastră, în termenul prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată 

prin nr. OUG 95/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Drăgan Ion  specificată în Hotărârea Civilă nr. 5994 din 16.10.2017, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 18281/3/2017. 

 
 Contestaţia domnului Drăgan Ion, specificată în Hotărârea Civilă nr. 5994 din 

16.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 18281/3/2017 a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Drăgan Ion  sub nr. 2748/16.05.2017 (nr. 693/2017 la CPRD 
1989). 

 
 
 7.  Hotărârea Civilă nr. 1685/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 41850/3/2016. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Mihai Constantin  înregistrată sub nr. 886/22.06.2015. 
 



7 
 

 Deşi instanţa impune soluţionarea contestaţiei nr. 886/22.06.2015 această 
contestaţie nu există. Din relaţiile solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor 
rezultă că la acest număr este înregistrat alt petent. De asemenea, în registrul intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 la numărul 886 figurează alt petent.  

În fapt, domnul Mihai Constantin a depus în data de 01.11.2016, la 
Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 5281 (nr. 
2329/2016 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare în care face trimitere la 
pretinsa contestaţie nr. 1631/05.05.2015, care în fapt nu există, prin care contestă 
răspunsul Secretariatului de stat de respingere a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant.  

 A fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Mihai Constantin a depus în 
termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul 
de stat prin adresa nr. 18/10437/24.10.2019 a arătat faptul că: „domnul Mihai 

Constantin ( … date de identificare …) nu a depus la instituţia noastră, în termenul 

legal prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin OUG nr. 

95/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propous respingerea contestaţiei domnului 
Mihai Constantin specificată în Hotărârea Civilă nr. 1685 din 16.03.2017, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 41850/3/2016. 

 
Contestaţia domnului Mihai Constantin specificată în Hotărârea Civilă nr. 

1685 din 16.03.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

41850/3/2016 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Mihai Constantin sub nr. 5281 din data de 01.11.2016 (nr. 
2329/2016 la CPRD 1989). 

 
 
 8.  Hotărârea Civilă nr. 6940/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 30239/3/2016. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Chitic Aurel înregistrată sub nr. 1180/19.02.2016. 
 Deşi instanţa impune soluţionarea contestaţiei nr. 1180/19.02.2016 această 

contestaţie nu există. Din relaţiile solicitate la Registratura Camerei Deputaţilor 
rezultă că la acest număr este înregistrat alt petent. De asemenea, în registrul intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 1180 figurează alt petent. Din cererea de 
chemare în judecată rezultă că domnul Chitic Aurel contestă Decizia Secretariatului 
de stat nr. 114/04.01.2016. Din consultarea paginii de internet a Secretariatului de 
stat rezultă faptul că Decizia nr. 114/04.01.2016 nu îl priveşte pe domnul Chitic 
Aurel.  
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 A fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Chitic Aurel a depus în 
termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul 
de stat prin adresa nr. 18/5499/12.06.2019 a arătat faptul că: „domnul Chitic Aurel  

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 cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Chitic Aurel  specificată în Hotărârea Civilă nr. 6940 din 20.11.2017, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 30239/3/2016. 

 
Contestaţia domnului Chitic Aurel specificată în Hotărârea Civilă nr. 6940 din 

20.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 30239/3/2016 a fost 

rerspinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 
La punctul 2 al ordinii de zi au fost soluţionate 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. 

 
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a arătat că la dispoziţia 

membrilor CPRD 1989 se află dosarele contestatarilor, dosare depuse în baza Legii 
nr. 341/2004 şi care au fost constituite în vederea dobândirii titlului de Luptător 
Remarcat prin Fapte Deosebite. Dosarul conţine un memoriu personal care descrie 
faptele contestatarului din perioada Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
precum şi declaraţii de martor cu privire la acest aspect. 

 
 Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a precizat semnificaţia 

votului dat în soluţionarea contestaţiei, după cum urmează: 
 Admiterea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 

exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu şi 
declaraţiile de martor, au avut un rol determinant în declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Respingerea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu şi 
declaraţiile de martor, nu au avut un rol determinant în declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Audierea contestatarului - membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că descrierea faptelor din memoriu şi declaraţiile 
de martor nu sunt lămuritoare cu privire la rolul determinant avut de contestatar în 
declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
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 Au fost analizate un număr de 20 contestaţii după cum urmează: 
 
1. Contestaţia domnului Nica Viorel – Dosar nr. 17522, contestaţie transmisă 

prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1853/19.05.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 249/14.03.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6659/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la 
data de 17.04.2007, domnul Nica Viorel în data de 22.12.2019 în timp ce se afla la 
domiciliu, în jurul orei 12.30 – 13.00, a aflat de la televizor despre fuga soţilor 
Ceauşescu. Ulterior, în jurul orei 14.30 – 15.00, s-a prezentat la locul de muncă la 
programul normal, revenind la domiciliul său în jurul orei 23.00. În data de 
23.12.1989, în jurul orei 14.00 s-a prezentat la locul de muncă, unde din iniţiativă 
proprie s-a prezentat la gărzile patriotice ale întreprinderii, a primit armă şi muniţie 
şi a fost repartizat pentru paza Palatului Comunal, unde a ajuns în jurul orei 17.00. A 
efectuat activităţi de pază înarmată până a doua zi în jurul orei 16.00 – 17.00, când a 
primit dispoziţie să se întoarcă la întreprindere. În timpul activităţii de pază a 
constatat faptul că s-a executat foc de armă asupra obiectivului pe care îl apăra. S-a 
reîntors la întreprindere unde a efectuat activităţi de pază până în data de 
26.12.1989. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Nica Viorel s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 2. Contestaţia domnului Necula Ion – Dosar nr. 17294, contestaţie depusă la 

Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1696/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1689/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 248/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6658/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Necula Ion în dimineaţa zilei de 23.12.1989, prezentându-se la locul de muncă şi 
cunoscând evenimentele din ţară, s-a alăturat grupelor de gărzi patriotice care s-au 
constituit în cadrul intreprinderii unde lucra. Grupa în cadrul căreia a activat s-a 
deplasat la Palatul Comunal unde a desfăşurat activităţi de pază înarmată începând 
cu data de 23.12.1989 ora 12.00, până în data de 26.12.1989. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Necula Ion s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 3. Contestaţia domnului Neagu Ghiocel – Dosar nr. 17320, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1709/19.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1697/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 247/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6657/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
03.04.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Neagu Ghiocel în data de 
22.12.1989 se afla la locul de muncă având funcţia de pompier civil în cadrul 
Întreprinderii de Prelucrare a Maselor Plastice Buzău. Începând cu ora 07.00 şi până 
la ora 12.00 - 12.30 şi-a desfăşurat programul obișnuit de muncă. După întoarcerea 
din rondul efectuat în cadrul întreprinderii a aflat de la colegi de fuga soţilor 
Ceauşescu. Ulterior a ajutat la distribuirea muniţiei şi armamentului gărzilor 
patriotice din întreprindrea şi a intervenit pentru stingerea incendiului declanşat la 
Tribunalul Buzău. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Neagu Ghiocel s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 4. Contestaţia domnului Minoiu Ion (Ioan, conform contestaţiei) – Dosar nr. 

19101, contestaţie depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
1703/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1703/23.04.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 245/14.03.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6655/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Minoiu Ion în perioada 23.12.1989 – 27.12.1989 s-a alăturat în mod voluntar 
plutoanelor de gărzi patriotice constituite la nivelul întreprinderii ITU Buzău unde 
lucra. În această perioadă acesta a aprovizionat, cu autoturismul ARO al 
întreprinderii, cu muniţie plutoanele de gărzi patriotice care erau repartizate la 
Palatul Comunal, Fabrica de Oxigen şi Spitalul Judeţean.   

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Minoiu Ion (Ioan, conform contestaţiei) s-a desfăşurat 

după fuga dictatorului şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 5. Contestaţia domnului Marinescu Cristian – Dosar nr. 17738, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1692/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1694/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 242/11.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6652/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Marinescu Cristian în data de 22.12.1989 se afla la locul de muncă ITU Buzău unde 
urmărea împreună cu colegii de muncă ceea ce se petrecea în Bucureşti şi Timişoara. 
Ulterior au hotărât împreună să se deplaseze în centru oraşului, în faţa Palatului 
Comunal şi să manifeste acolo alături de ceilalţi oameni ieşiţi în stradă. Aici a 
constatat faptul că o parte din rândul manifestanţilor a pătruns în sediul conducerii 
locale a PCR şi că aceştia aruncau pe fereastră şi de la balcon portetele lui Nicolae şi 
Elena Ceauşescu. A doua zi s-a alăturat în mod voluntar plutonului echipat în 
uniforme de gărzi patriotice constituit la nivelul întreprinderii unde lucra, pluton 
care s-a deplasat la Palatul Comunal unde a desfăşurat activităţi de pază până în 
data de 06.01.1990. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Marinescu Cristian s-a desfăşurat după fuga dictatorului 

şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 6. Contestaţia domnului Mincă Vasile – Dosar nr. 19225, contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1691/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1693/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 241/11.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6651/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Minică Vasile în data de 23.12.1989  se afla la domiciliu şi constatând că a început să 
se tragă şi în Buzău a luat decizia să meargă la detaşamentul de gărzi patriotice al 
întreprinderii unde lucra. Aici a primit uniformă de gărzi patriotice şi armament, 
ulterior efectuând acţiuni de pază la Poarta 2 ISPS, Bazinul de apă potabilă Drăgaica, 
Direcţia Apelor Buzău şi Palatul Comunal. 

 
 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Minică Vasile s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 7. Contestaţia domnului Mănăilă Alexandru – Dosar nr. 18005, contestaţie 
transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1866/08.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
240/11.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6650/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
19.04.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Mănăilă Alexandru în decembrie 
1989 era cadru activ al armatei. În conformitate cu ordinul primit, începând cu data 
de 18 sau 19.12.1989 a asigurat paza Statului Major Judeţean constituit în Cadrul 
Palatului Comunal. În data de 22.12.1989 nu s-a opus pătrudereii manifestanţilor în 
Palatul Comunal coalizând cu aceştia. A rămas în Palatul Comunal până în data de 
05.01.1990, asigurând paza acestuia. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Mănăilă Alexandru s-a desfăşurat după fuga dictatorului 

şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 8. Contestaţia domnului Minea George – Dosar nr. 17260, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1702/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1686/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 239/11.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6649/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
02.04.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Minea George în data de 
22.12.1989, se afla la locul de muncă unde a aflat de la radio despre fuga soţilor 
Ceauşescu. A ieşit în curtea întreprinderii unde s-a alăturat mai multor colegi, 
ulterior deplasându-se în Piaţa Dacia. Aici s-a alăturat mulţimii care deja se afla în 
piaţă scandând lozinci anticomuniste. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă unde 
s-a alăturat pe bază de voluntariat plutoanelor de gărzi patriotice, primind uniformă 
de gărzi patriotice, ziua de 23.12.1989 petrecându-şi-o în cadrul întreprinderii. Pe 
data de 24.12.1989 plutonul acestuia a fost repartizat pentru paza Palatului 
Comunal, aici primind armament şi muniţie. A asigurat paza Palatului Comunal până 
în data de 04.01.1990, precizând faptul că până în data de 27.12.1989 asupra 
Palatului Comunal au fost trase focuri de armă dinspre blocurile de vizavi. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Minea George s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 9. Contestaţia domnului Minică Grigore Dorinel – Dosar nr. 19230, 
contestaţie depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1699/16.04.2019 şi 
înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1683/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei 
Secretariatului de stat nr. 238/11.03.2019 de respingere a cererii de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6648/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
13.04.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Minică Grigore Dorinel în data de 
22.12.1989, se afla la domiciliul fratelui său unde a văzut la televizor ştirea prin care 
se anunţa fuga soţilor Ceauşescu, ulterior împreună cu fratele său deplasându-se în 
Piaţa Dacia pentru a vedea ce se întâmplă, aici constatând că platoul din faţa 
Palatului Comunal era plin de manifestanţi. A rămas în piaţă aproximativ o oră după 
care s-a deplasat la locul de muncă, urmând să între în schimbul 2. A rămas în 
întreprindere până a doua zi când s-a alăturat plutoanelor de gărzi patriotice 
constituite la nivelul întreprinderii primind uniformă, armament şi muniţie de război. 
A efectuat activităţi de pază în cadrul întreprinderii şi ulterior la Sediul Direcţiei 
Apelor. Pe data de 27.12.1989 a predat arma. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Minică Grigore Dorinel s-a desfăşurat după fuga 

dictatorului şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 10. Contestaţia domnului Mărgărit Vasile – Dosar nr. 17727, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1695/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1690/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 237/11.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6647/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Mărgărit Vasile în data de 22.12.1989 se afla la locul de muncă unde împreună cu 
colegii de muncă urmăreau relatările din mass-media cu privire la evenimentele din 
Bucureşti şi Timişoara. Împreună cu colegii de muncă au hotărât să se deplaseze în 
Piaţa Dacia din faţa Palatului Comunal. Ajunşi în piaţă, au constatat că piaţa era plină 
de manifestanţi, unii dintre protestatari vorbind de la un microfon aflat în balconul 
Palatului Comunal. Ulterior a participat în mod voluntar în cadrul plutonului 
constituit din gărzile patriotice în cadrul întreprinderii unde lucra, plutonul acestuia 
deplasând-se la Palatul Comunal unde a efectuat misiuni de pază şi patrulă înarmată 
pe străzile din jurul acestuia până în data de 05.01.1990. Arată faptul că misiunea 
acestuia s-a desfăşurat în zone cu risc maxim pe străzi unde se trăgeau focuri de 
armă. 
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 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Mărgărit Vasile s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 11. Contestaţia domnului Hampu Ion – Dosar nr. 19104, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1854/08.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 224/04.03.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6635/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
03.09.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Hampu Ion în data de 22.12.1989 
s-a prezental la locul de muncă la ora 7.00, iar în jurul orei 12.00 – 12.15 a aflat 
despre fuga soţilor Ceauşescu. Ulterior s-a alăturat voluntar grupului de persoane 
care s-a întrunit în sala de mese a cantinei întreprinderii unde a primit uniformă de 
gărzi patriotice, grup care s-a deplasat pe jos la Palatul Comunal. Aici a primit arme 
şi muniţie şi a efectuat misiuni de pază în interiorul clădirii timp de 8 – 9 zile. 

  
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Hampu Ion s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 
 12. Contestaţia domnului Hanganu Spirea – Dosar nr. 17570, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1690/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1695/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 222/04.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6633/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
24.04.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Hanganu Spirea începând cu data 
de 22.12.1989 în timp ce se afla la locul de muncă a aflat de la postul naţional de 
radio despre fuga soţilor Ceauşescu. Ulterior s-a deplasat cu mai mulţi colegi spre 
Piaţa Dacia unde aveau loc de obicei adunările, aici rămânând până în jurul orei 
17.00 – 18.00. În data de 23.12.1989 s-a prezentat la locul de muncă unde s-a 
alăturat voluntat plutonului de gărzi patriotice constituit la nivelul întreprinderii, 
pluton care s-a deplasat la Palatul Comunal unde a efectuat misiuni de pază 
înarmată până la începutul lunii ianuarie 1990.   
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 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Hanganu Spirea s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 13. Contestaţia domnului Ilie Dumitru – Dosar nr. 19235, contestaţie 

transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1710/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
219/04.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6630/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
08.08.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Ilie Dumitru în data de 
23.12.1989 s-a prezentat la locul de muncă, ocazie în care a aflat de la colegi despre 
evenimentele petrecute în ţară şi în Buzău, acesta fiind plecat în concediu într-o 
zonă montană din judeţul Buzău. Ulterior s-a prezentat la sediul gărzilor patriotice 
din fabrică unde a primit ţinută de gărzi patriotice, armă şi muniţie fiind repartizat 
într-un grup de circa 30 angajaţi, care sub comanda unui cadru militar a efectuat 
misiune de filtru şi control la ieşirea din municipiul Buzău înspre Bucureşti. În zilele 
următoare a avut activităţi de pază înarmată în mai multe puncte din municipiul 
Buzău indicând faptul că în acele zone s-au auzit focuri de armă.   

 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Ilie Dumitru s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 14. Contestaţia domnului Enache Adrian – Dosar nr. 17845, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1708/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1698/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 216/28.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6627/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Enache Adrian începând cu data de 22.12.1989 şi până în data de 29.12.1989 a avut 
activităţi de pază înarmată în cadrul întreprinderii unde lucra, paza evectuându-se în 
schiburi de câte 24 ore, în intervalul în care nu se afla în schimb deplasându-se la 
domiciliu. 

 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Enache Adrian s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 15. Contestaţia domnului Ciocan Romulus – Dosar nr. 17532, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1450/03.04.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 200/18.02.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6587/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
26.03.2008 aflată la dosarul administrativ, domnul Ciocan Romulus în data de 
22.12.1989 în timp ce se afla la locul de muncă a aflat de la un coleg de fuga lui 
Ceauşescu. Începând cu data de 23.12.1989 s-a alăturat voluntar plutonului de gărzi 
patriotice din cadrul IUT Buzău, pluton care a desfăşurat misiuni de pază înarmată în 
incinta Palatului Comunal până în data de 06 – 07-01.1990. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Ciocan Romulus s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 16. Contestaţia domnului Boncu Dumitru – Dosar nr. 17276, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1855/08.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 190/18.02.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6597/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Boncu Dumitru în data de 23.12.1989 s-a alăturat în mod voluntar plutonului de 
revoluţionari constituit în cadrul atelierului unde lucra. Plutonul de revoluţionari s-a 
deplasat la Palatul Comunal unde a primit armament şi muniţie de război şi a primit 
misiunea de a evacua acei presupuşi revoluţionari care nu urmăreau decât să 
producă daune materiale şi să-şi însuşească bunurile existente în palat. În data de 
24.12.1989 a efectuat misiune de pază a Palatului Comunal având drept post 
balconul Palatului Comunal unde avea misiunea de a supraveghea cu ajutorul unui 
reflector ce se întâmplă în Piaţa Palatului fiind dotat cu puşcă mitrarieră cu ajutorul 
căreia a făcut faţă atacurilor venite din partea teroriştilor.  

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Boncu Dumitru s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 17. Contestaţia doamnei Georgescu Vasilica – Dosar nr. 19222, contestaţie 
transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1448/03.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
171/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6585/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
12.03.2008 aflată la dosarul administrativ, doamna Georgescu Vasilica în data de 
22.12.1989 se afla la locul de muncă şi a aflat de la colegi despre fuga soţilor 
Ceauşescu. Arată faptul că a urmat o bucurie generală, fiind distruse materialele de 
propagandă comunistă. Nu a părăsit locul de muncă, aceasta asigurând permanenţa 
la centrala telefonică a întreprinderii. Pe durata evenimentelor din Decembrie 1989 
a asigurat în schimburi de câte 8 – 12 ore permanenţa în centrala telefonică a 
intreprinderii, în afara acestei perioade aflându-se la domiciliu. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a doamnei Georgescu Vasilica s-a desfăşurat după fuga dictatorului 

şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 18. Contestaţia domnului Ghiţă Ion – Dosar nr. 2925, contestaţie transmisă 

prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1447/03.04.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 170/18.02.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6599/2019. 

În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Ghiţă 
Ion în data de 22.12.1989 se afla la locul de muncă, Şcoala Generală nr. 5 Buzău, 
unde dezbătea cu aproximativ 7-8 colegi de muncă incidentele din Timişoara. În 
jurul orei 13.00 a auzit gălăgie în Piaţa Decia şi a observat foarte multe persoane 
care se îndreptau spre piaţă. Când a ajuns în Piaţa Dacia a constatat faptul că aici 
este strânsă o mare mulţime de oameni. A pătruns în sediul judeţean al PCR Buzău, 
ulterior implicându-se profund în mersul Revoluţiei de la Buzău. 

  
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Ghiţă Ion s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 19. Contestaţia domnului Vasile Vasile – Dosar nr. 17724, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1360/01.04.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 156/08.02.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6567/2019. 
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În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Vasile Vasile în data de 23.12.1989 se afla la locul de muncă unde s-a alăturat în mod 
voluntar plutonului de revoluţionari constituit în cadrul întreprinderii cu scopul de a 
se deplasa la Palatul Comunal pentru a-l apăra. În perioada 23.12.1989 – 05.01.1990 
a desfăşurat înarmat misiuni de pază şi control în cadrul Palatului Comunal şi 
misiune de identificare a persoanelor care au incendiat Tribunalul Buzău.  

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Vasile Vasile s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 20. Contestaţia domnului Dascălu Pavel – Dosar nr. 17529, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1449/03.04.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 140/08.02.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6551/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
25.04.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Dascălu Pavel în data de 
22.12.1989 s-a alăturat manifestanţilor din Piaţa Dacia. În timp ce se afla în piaţă a 
aflat despre fuga soţilor Ceauşescu. A rămas în piaţă până în jurul orei 17.00 când s-a 
deplasat la domiciliu. În data de 23.12.1989 s-a alăturat voluntar plutonului de 
luptători constituit la nivelul întreprinderii unde lucra, pluton care s-a deplasat la 
Palatul Comunal unde au primit armamaent şi muniţie. Până în cursul serii a avut 
activităţi specifice în clădirea Palatului Comunal, ulterior au fost oganizaţi în 
schimburi, acesta efectuând serviciu de pază în zilele de 24 şi 30.12.1989, respectiv 
02 şi 05.01.1990 fără a raporta evenimente deosebite.   

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Dascălu Pavel s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 

 
Neexistând propuneri la punctul 3 al ordinii de zi – Diverse, constatând 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte deputat Cristian George 

SEFER a declarat închise lucrările ședinței. 
 
 

PREŞEDINTE 

Deputat  Sefer Cristian George 

 


