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 La punctul 1 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. 

 Astfel, CPRD 1989 este obligată, prin aceste hotărâri ale instanţelor de 
judecată, să soluționeze 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 o 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. 7273/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 30235/3/2016. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze cererea 
reclamantului Vasiloiu Mircea nr. 1111/19.02.2016 împotriva Deciziei nr. 
114/04.01.2016. 

 Deşi instanţa obligă CPRD 1989 să soluţioneze contestaţia domnului Vasiloiu 
Mircea nr. 1111/19.02.2016 împotriva Deciziei nr. 114/04.01.2016 în fapt, această 
contestaţie nu există, din relaţiile solicitate de la Registratura Camerei Deputaţilor la 
nr. 1111/2016 figurând alt petent, iar în registrul de intrare ieşire al CPRD 1989 la nr. 
1111/2016 figurează alt petent. Din consultarea paginii de internet a Secretariatului 
de stat rezultă faptul că Decizia nr. 114/ 04.01.2016 nu îl priveşte pe domnul Vasiloiu 
Mircea. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Vasiloiu 
Mircea 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. 18/11184/04.11.2019 Secretariatul de stat a comunicat faptul 
că: „dl. Vasiloiu Mircea  …(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 94/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.  

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei, specificat ca 
depusă în Hotărârea Civilă nr. 7273 din 04.12.2017, pronunțată de Tribunalul 
București în dosar nr. 30235/3/2016. 

 

Contestaţia specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 7273/2017 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 30235/3/2016 a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 
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 2.  Hotărârea Civilă nr. 1659/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 30722/3/2018. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Dobrescu Constantin împotriva Deciziei nr. 
114/04.01.2015. 

Deşi în motivarea hotărârii civile instanţa face trimitere la contestaţia nr. 
3330/21.06.2017 în fapt, domnul Dobrescu  Constantin a depus adresa înregistrată 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 3291/04.09.2018  (nr. 2601/10.09.2018 
la CPRD 1989) intitulată Contestaţie prin care acesta contestă Decizia 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 
Dobrescu Constantin. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Dobrescu 
Constantin a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/10876/04.11.2019 a arătat 
faptul că: „domnul Dobrescu Constantin …(date de identificare)… nu a depus la 

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

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

Determinant”. 

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Dobrescu Constantin precizată în Hotărârea Civilă nr. 1659/2019 pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 30722/3/2018. 

 
Contestaţia domnului Dobrescu Constantin precizată în Hotărârea Civilă nr. 

1659/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 30722/3/2018 a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 
 3.  Hotărârea Civilă nr. 4239/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 37272/3/2018. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Ursei Țuculanu Mirel înregistrată sub nr. 
4218/01.11.2018. 

 Prin adresa înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
4218/01.11.2018  (nr. 3444/01.11.2018 la CPRD 1989) intitulată Contestaţie, domnul 
Ursei Țuculanu Mirel contestă Decizia 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 Ursei 
Țuculanu Mirel. 
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 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Ursei 
Țuculanu Mirel a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/10871/04.11.2019 a arătat 
faptul că: „domnul Ursei Mirel …(date de identificare)… nu a depus la instituţia 

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

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

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Ursei Țuculanu Mirel nr. 4218/01.11.2018  (nr. 3444/01.11.2018 la CPRD 1989). 

 
Contestaţia domnului Ursei Țuculanu Mirel nr. 4218/01.11.2018 (nr. 

3444/01.11.2018 la CPRD 1989) a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 
 4.  Hotărârea Civilă nr. 6014/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 3231/3/2019. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantei Bratu Maricica înregistrată sub nr. 564/04.02.2019. 
 Prin adresa înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 

564/04.02.2019  (nr. 477/05.02.2019 la CPRD 1989) intitulată Contestaţie, doamna 
Bratu Maricica contestă Decizia 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 o priveşte pe doamna Bratu 
Maricica. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă doamna Bratu 
Maricica a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/11181/04.11.2019 a arătat 
faptul că: „…doamna Bratu Maricica, nu a depus la instituţia noastră, în termenul 

legal prevăzut de Legea 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin OUG 95/2014, 

solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei doamnei 
Bratu Maricica nr. 564/04.02.2019  (nr. 477/05.02.2019 la CPRD 1989). 

  
Contestaţia doamnei Bratu Maricica nr. 564/04.02.2019  (nr. 477/05.02.2019 

la CPRD 1989) a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 5.  Hotărârea Civilă nr. 5515/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 9523/3/2019. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Crețu Gheorghe înregistrată sub nr. 1410/27.03.2019 
împotriva Deciziei nr. 114/04.11.2015. 
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 Prin adresa înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
1410/27.03.2019  (nr. 1366/01.04.2019 la CPRD 1989) intitulată Contestaţie, domnul 
Crețu Gheorghe contestă Decizia 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 Crețu 
Gheorghe. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Crețu 
Gheorghe a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/10439/04.11.2019 a arătat 
faptul că: „…domnul Crețu Gheorghe … (date de identificare) ..., nu a depus la 

instituția noastră, în termenul legal, cerere de preschimbare în baza Legii 341/2004, 

cu modificările și completările ulterioare”. 

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Crețu Gheorghe nr. 1410/27.03.2019  (nr. 1366/01.04.2019 la CPRD 1989). 

 
Contestaţia domnului Crețu Gheorghe nr. 1410/27.03.2019 (nr. 

1366/01.04.2019 la CPRD 1989) a fost respinsă 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 
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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. 

 
 Au fost analizate un număr de 7 contestaţii după cum urmează: 
 
1. Contestaţia domnului Ancuţa Ovidiu – Dosar nr. 9099, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 2016/23.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 324/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Ancuţa Ovidiu la ora 12,30 împreună cu mai mulţi cunoscuţi a pătruns în clădirea 
Comitetului Judeţean de Partid, unde a preluat conducerea întregului sediu. Apoi s-a 
deplasat la unitatea militară din localitate pentru a purta discuţii pentru 
fraternizarea armatei cu revoluţionarii. Ulterior a avut activităţi de coordonare şi 
control a misiunilor de pază în diferite puncte importante pe raza municipiului, 
activităţi desfăşurate până în data de 25.12.1989. 

 Din analiza documentelor din dosarul administrativ s-a constatat faptul că 
activitatea domnului Ancuţa Ovidiu s-a desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea de 

clarificări din partea Secretariatului de stat cu privire la situaţia încadrării 

municipiului Piatra Neamţ în condiţiile art. 1
2 

alin (4) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 341/2004. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 2. Contestaţia domnului Gălbează Alecu – Dosar nr. 9124, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 2017/23.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 324/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Gălbează Alecu în data de 22.12.1989 se afla la locul de muncă, unde a auzit la 
postul de radio faptul că generalul Milea s-a sinucis. Acesta a părăsit locul de muncă 
în jurul orei 12,00 deplasându-se în oraş cu un mijloc de transport în comun. A 
coborât în jurul orei 13,30 în staţia Cinematograful Pietricica unde a observat un 
grup de tineri care încercau să dea jos o pancartă cu însemne comuniste. Au stabilit 
să se deplaseze la Comitetul Judeţean al PCR, pe drum aflând că soţii Ceauşescu au 
fugit cu elicopterul de pe sediul CC al PCR. A pătruns în sediu unde s-a deplasat la 
etajul 1 în biroul Primului-secretar, găsind-o pe aceasta împreună cu mai mulţi 
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revoluţionari, aceasta fiind într-o stare de panică. Apoi s-a deplasat la sediul Miliţiei, 
unde a participat la închiderea şi sigilarea armamentului din sediul Miliţiei Judeţene. 
Ulterior a avut mai multe activităţi de pază şi control pe raza municipiului şi a 
judeţului Neamţ. 

 Din analiza documentelor din dosarul administrativ s-a constatat faptul că 
activitatea domnului Gălbează Alecu s-a desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 
 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea de 

clarificări din partea Secretariatului de stat cu privire la situaţia încadrării 

municipiului Piatra Neamţ în condiţiile art. 1
2 

alin (4) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 341/2004. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 3. Contestaţia domnului Jugaru Ştefan – Dosar nr. 9143, contestaţie 
transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1857/19.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 324/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la 
data de 15.04.2006, domnul Jugaru Ştefan se afla la data de 22.12.1989 la locul de 
muncă. Ulterior anunţului de la postul de radio privind sinuciderea generalului Milea 
a hotărât împreună cu mai mulţi colegi să se deplaseze la sediul Consiliului Judeţean.  
Ajungând în faţa sediului Consiliului Judeţean a constatat faptul că aici erau adunate 
grupuri mari de oameni. Arată faptul că după fuga soţilor Ceauşescu a pătruns cu 
mulţimea în sediul Consiliului Judeţean, unde a luat măsuri de pază a bunurilor şi de 
evacuare a unor demonstraţi care au început să distrugă bunurile din clădire. 
Ulterior s-a implicat în organizarea pazei la unele obiective economice din oraş. 

 Din analiza documentelor din dosarul administrativ s-a constatat faptul că 
activitatea domnului Jugaru Ştefan s-a desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 
 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea de 

clarificări din partea Secretariatului de stat cu privire la situaţia încadrării 

municipiului Piatra Neamţ în condiţiile art. 1
2 

alin (4) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 341/2004. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 4. Contestaţia domnului Moşu Ioan – Dosar nr. 9146, contestaţie transmisă 
prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 2018/23.05.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 324/15.04.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la 
data de 17.04.2006, domnul Moşu Ioan în data de 21.12.1989 se afla în interes de 
serviciu în municipiul Bucureşti, la Ministerul Cooperaţiei. Cu această ocazie a 
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observat evenimentele desfăşurate între orele 9,00 şi 11,00 în zona Piaţa Romană – 
Piaţa Universităţii, fără a se implica activ în desfăşurarea evenimentelor, constatând 
doar apariţia trupelor de securitate şi faptul că acestea bruscau grupurile de oameni 
care s-au adunat în zonă. S-a întors în municipiul Piatra Neamţ cu trenul de la ora 
15,00 în aceeaşi zi. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă unde a informat 
conducerea întreprinderii despre demersurile întreprinse de acesta la Bucureşti. 
Ulterior, a părăsit locul de muncă deplasându-se în Piaţa Consiliului Judeţean unde a 
ajuns în jurul orei 10,30. A rămas în piaţă unde s-au adunat în jur de 100 persoane 
care în jurul orei 10,45 – 11,00 au pătruns în sediul Consiliului Judeţean pătrunzând 
în biroul primului- secretar pe care au determinat-o să părăsească clădirea. Ulterior, 
a făcut parte din primul Comitet Provizoriu, în perioada următoare desfăşurând mai 
multe activităţi din însărcinarea acestuia. 

 Din analiza documentelor din dosarul administrativ s-a constatat faptul că 
activitatea domnului Moşu Ioan s-a desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 
 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea de 

clarificări din partea Secretariatului de stat cu privire la situaţia încadrării 

municipiului Piatra Neamţ în condiţiile art. 1
2 

alin (4) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 341/2004. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 5. Contestaţia domnului Munteanu Costache – Dosar nr. 9140, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1859/13.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 324/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la 
data de 18.04.2006, domnul Munteanu Costache în data de 22.12.1989 se afla la 
locul de muncă unde a văzut comunicatul privind sinuciderea generalului Milea, iar 
apoi a văzut comunicatul transmis de Mircea Dinescu şi Ion Caramitru care anunţau 
fuga soţilor Ceauşescu. Ulterior, s-a deplasat la sediul Consiliului Judeţean unde a 
ajuns în jurul orei 15,00, constatând faptul că în piaţă erau adunate circa 1000 – 
1500 de persoane. A pătruns în sediul Consiliului Judeţean unde a fost solicitat să se 
adreseze mulţimii, lucru pe care l-a făcut împreună cu preotu Constantin Ţuţuianu. A 
fost desemnat să conducă primăria Piatra Neamţ, îndeplinind funcţia de preşedinte 
CPUN Piatra Neamţ.  

 Din analiza documentelor din dosarul administrativ s-a constatat faptul că 
activitatea domnului Munteanu Costache s-a desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea de 

clarificări din partea Secretariatului de stat cu privire la situaţia încadrării 

municipiului Piatra Neamţ în condiţiile art. 1
2 

alin (4) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 341/2004. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 6. Contestaţia domnului Nicolau Viorel – Dosar nr. 9150, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 2015/23.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 324/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Nicolau Viorel în data de 22.12.1989 se afla la locul de muncă pe care l-a părăsit în 
jurul orei 11,30 deplasându-se la sediul CJ PCR în care a pătruns în jurul orei 12.30, 
luând decizia de a o proteja pe doamna prim-secretar de furia mulţimii. Ulterior, a 
luat măsuri pentru împiedicarea distrugerii bunurilor din clădirea Comitetului 
Judeţean. A înfinţat comisia de tineret pe care a condus-o. 

 Din analiza documentelor din dosarul administrativ s-a constatat faptul că 
activitatea domnului Nicolau Viorel s-a desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 
 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea de 

clarificări din partea Secretariatului de stat cu privire la situaţia încadrării 

municipiului Piatra Neamţ în condiţiile art. 1
2 

alin (4) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 341/2004. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 7. Contestaţia domnului David Adrian – Dosar nr. 12539, contestaţie 
înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1968/20.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei 
Secretariatului de stat nr. 321/15.04.2019 de respingere a cererii de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6733/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
David Adrian în decembrie 1989 îndeplinea funcţia de comandant al poliţiei oraşului 
Odobeşti, judeţ Vrancea. Acesta arată că s-a solidarizat cu revoluţionarii care au 
venit la sediul poliţiei în data de 22.12.1989 în jurul orelor 13, neexistând contestaţii 
nici cu privire la persoana acestuia, nici cu privire la subordonaţii acestuia. A 
menţionat faptul că atât în oraşul Odobeşti, cât şi în comunele arondate nu au avut 
loc evenimente deosebite şi nu s-au înregistrat victime.  

S-a propus respingerea contestaţiei constatând faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului David Adrian s-a desfăşurat după fuga dictatorului, şi nu a 
avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
respectiv localitatea Odobeşti nu se încadrează în prevederile art. 12 alin (4) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004. 

 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 Neexistând propuneri la punctul 3 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  Rădulescu Dan Răzvan 


