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Comisia a lucrat în plen în ziua de 24.06.2019, ora 13
00

. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Punere în aplicare a hotărârilor civile prin care CPRD 1989 este obligată să 

ioneze contestații, îndreptate împotriva soluției Secretariatului de 

Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 de respingere a 

cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, contesta

ionate anterior hotărârilor civile; 

țiilor privind acordarea titlurilor de Luptător Remarcat 

 

ionarea contestațiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 

Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, 

publicată la data de 31.08.2018; 

au participat 9 parlamentari din totalul de 
 deputat Sefer Cristian George, vicepreședinte

secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracota Iancu, 
deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile
senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit 

senator Ruse Mihai. 

din Decembrie 1989 

Punere în aplicare a hotărârilor civile prin care CPRD 1989 este obligată să 

iei Secretariatului de 

terea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

1989 de respingere a 

cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, contestații 

iilor privind acordarea titlurilor de Luptător Remarcat 

iilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 

terea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

1989  nr. 129/13.08.2018, 

ari din totalul de 11 membri ai 
edinte deputat 

senator Caracota Iancu, senator 
senator Ilea Vasile, deputat 

Au lipsit deputat 
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La punctul 1 al ordinii de zi au fost puse în aplicare hotărârile civile prin care 
CPRD 1989 este obligată să soluționeze/resoluționeze contestații, îndreptate 
împotriva soluției Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, 
contestații soluționate anterior hotărârilor civile. 

În vederea soluționării contestațiilor s-a solicitat din nou de la Secretariatul de 
stat dosarele administrative ale contestatarilor, depuse în baza Legii nr. 341/2004, 
dosare constituite în vederea dobândirii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite. Dosarul conține un memoriu personal care descrie faptele 
contestatarului din perioada Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și 
declarații de martor cu privire la acest aspect. 

A fost specificată semnificația votului dat în soluționarea contestației, după 
cum urmează: 

Admiterea contestației – membrii CPRD 1989, deputați și senatori aflați în 
exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu și 
declarațiile de martor, au avut un rol determinant în declanșarea și victoria 
Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestației – membrii CPRD 1989, deputați și senatori aflați în 
exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu și 
declarațiile de martor, nu au avut un rol determinant în declanșarea și victoria 
Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Audierea contestatarului - membrii CPRD 1989, deputați și senatori aflați în 
exercitarea mandatului, consideră că descrierea faptelor din memoriu și declarațiile 
de martor nu sunt lămuritoare cu privire la rolul determinant avut de contestatar în 
declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

 
Au fost puse la dispoziția membrilor CPRD 1989 dosarele administrative ale 

contestatarilor, dosare constituite în vederea dobândirii titlului de Luptător 
Remarcat prin Fapte Deosebite ale contestatarilor, respectiv raportul cu privire la 
fiecare hotărâre civilă, precum și sinteza conținutului dosarului administrativ. 

A fost supusă analizei și votului individual fiecare contestație, după cum 
urmează: 

 
 

1. Hotărârea Civilă nr. 6933/2017, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 29680/3/2017 – Matei Ion. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

nr. 4208/10.11.2015. 
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Deși instanța de judecată reține faptul că domnul Matei Ion a înregistrat 

contestația nr. 4208/10.11.2015 acest aspect nu se confirmă nici la Registratura 

Camerei Deputaților nici în registrul intrări – ieșiri al CPRD 1989. 

În vederea soluționării contestației prezumat depuse s-a solicitat de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Matei Ion nr. 

13545/09.11.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

13545/09.11.2004 domnul Matei Ion a avut activitate revoluționară după fuga 

soților Ceaușescu în localitatea Găiești.  

 

Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Matei Ion, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a titlului 

de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/ 4208/06.05.2015. 

Contestația domnului Matei Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi, 

având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989. 

 

 

2. Hotărârea Civilă nr. 530/2018, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 26063/3/2017 – Moise Gheorghe. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

nr. 4138/02.09.2016. 

Deși instanța de judecată reține faptul că solicitarea de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5976/12.05.2015 a domnului Moise 

Gheorghe a fost respinsă de către Secretariatul de stat prin Decizia nr. 114/ 

04.01.2016, acest aspect nu se confirmă. În fapt, solicitarea domnului Moise 

Gheorghe nr. 18/LRD/5976/12.05.2015 a fost respinsă de către Secretariatul de stat 

prin Decizia nr. 106/06.11.2015, decizie contestată de domnul Moise Gheorghe prin 

contestația nr. 2217/21.04.2016 (1119/2016 la CPRD 1989) și nu prin contestația nr. 

4138/02.09.2016 cum eronat a reținut instanța de judecată. Contestația domnului 

Moise Gheorghe a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 01.11.2016, aspect 

nereținut de instanța de judecată. 

În vederea soluționării contestației prezumat depuse, specificată în Hotărârea 

Civilă nr. 530/2018, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Moise Gheorghe nr. 
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18174/20.01.2005, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

18174/20.01.2005, domnul Moise Gheorghe a participat în data de 21.12.1989 la 

manifestația organizată în fața Comitetului Central, iar spre seară s-a întors la 

domiciliu. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă, de unde împreună cu alți colegi 

au pornit în coloană pentru a protesta în fața Comitetului Central împotriva 

regimului comunist. Pe drum au aflat despre comunicatul conform căruia trădătorul 

Milea s-a sinucis. La un moment dat a văzut elicopterul decolând de pe sediul 

Comitetului Central. 

 

Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Moise Gheorghe, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5976/12.05.2015. 

Contestația domnului Moise Gheorghe a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria 

Revoluției Române din Decembrie 1989. 

 

3. Hotărârea Civilă nr. 2098/2017, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 27237/3/2016 – Fica George. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

nr. 5231/03.12.2015. 

CPRD 1989 a soluționat prin respingere contestația domnului Fica George la 

data de 22.06.2016, aspect nereținut de instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației nr. 5231/03.12.2015 (2772/2015 la CPRD 1989). 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

2098/2017, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Fica George nr. 

4684/21.10.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

4684/21.10.2004, domnul Fica George a participat în dimineața zilei de 22.12.1989 

la mitingul anticomunist din fața sediului Comitetului Județean Craiova, fără a 

pătrunde în clădire, unde a stat până în jurul orei 14.00, oră la care s-a retras la Gara 

Craiova în vederea constituirii detașamentelor de apărare a obiectivelor. 
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Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Fica George, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4008/06.05.2015. 

Contestația domnului Fica George a fost respinsă cu unanimitate de voturi, 

având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989. 

 

 
4. Hotărârea Civilă nr. 5608/2018, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 7948/3/2018 – Peiu Victor Mihai. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

formulată de reclamant împotriva Deciziei nr. 90/13.10.2015 înregistrată sub nr. 

6075/22.12.2015 . 

CPRD 1989 a soluționat prin respingere contestația domnului Peiu Victor 

Mihai la data de 06.09.2016, aspect nereținut de instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației nr. 6075/22.12.2015 (2903/2015 la CPRD 1989). 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

2098/2017, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Peiu Victor Mihai nr. 

8096/01.11.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

8096/01.11.2004, domnul Peiu Victor Mihai, în ziua de 22.12.1989 în jurul orei 

13.30, împreună cu mai multe persoane, a pătruns în sediul primăriei municipiului 

Bârlad pentru înlăturarea celor care se aflau la conducerea municipiului Bârlad. 

 

Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Peiu Victor Mihai, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4449/07.05.2015. 

Contestația domnului Peiu Victor Mihai a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria 

Revoluției Române din Decembrie 1989. 
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5. Hotărârea Civilă nr. 433/2018, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 36654/3/2017 – Fedor Ioan. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

înregistrată sub nr. 5673/10.12.2015 și nr. 6017/08.12.2016. 

CPRD 1989 a soluționat prin respingere contestația domnului Fedor Ioan la 

data de 06.09.2016, aspect nereținut de instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației nr. 5673/10.12.2015 (2831/2015 la CPRD 1989). 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

433/2018, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Fedor Ioan nr. 

9664/03.11.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

9664/03.11.2004 domnul Fedor Ioan a participat în seara zilei de 21.12.1989 la 

manifestațiile anticomuniste din Piața Universității. 

 

Având în vedere necesitatea clarificării activității revoluționare a domnului 

Fedor Ioan s-a propus audierea contestatarului. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

6. Hotărârea Civilă nr. 1729/2017, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 649/3/2016 – Marin Ion. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

domnului Marin Ion împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 58/21.07.2015 . 

CPRD 1989 a soluționat prin respingere contestația domnului Marin Ion la 

data de 10.05.2016, aspect nereținut de instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației domnului Marin Ion nr. 3673/24.09.2015 (1766/2015 la CPRD 1989). 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

1729/2017, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Marin Ion nr. 

11196/03.11.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 
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În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

11196/03.11.2004, domnul Marin Ion a participat în data de 21.12.1989 la 

manifestațiile anticomuniste din Piața Universității. 

 

Având în vedere necesitatea clarificării activității revoluționare a domnului 

Marin Ion s-a propus audierea contestatarului. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

7. Hotărârea Civilă nr. 3049/2017, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 2195/3/2017 – Panait Gabriel. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

formulată de reclamant înregistrată sub nr. 3166/14.06.2016 . 

CPRD 1989 a soluționat la data de 08.11.2016 prin respingere contestația nr. 

699/01.02.2016 (514/2016 la CPRD 1989) a domnului Panait Gabriel, împotriva 

Deciziei Secretariatului de stat nr. 105/05.11.2015, prin care a fost respinsă cererea 

de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5895/11.05.2015, 

aspect nereținut de instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 105/05.11.2015, prin care a 

fost respinsă cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/5895/11.05.2015. 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

3049/2017, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Panait Gabriel nr. 

14527/09.11.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

14527/09.11.2004, domnul Panait Gabriel, în calitate de pilot la Întreprinderea de 

Aviație Utilitară București, începând cu data de 22.12.1989 a desfășurat activități de 

pază înarmată până la data de 24.12.1989. 

 

Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Panait Gabriel, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5895/11.05.2015. 
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Contestația domnului Panait Gabriel a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria 

Revoluției Române din Decembrie 1989. 

 

8. Hotărârea Civilă nr. 7897/2017, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 4516/3/2017 – Cernescu Florea. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

formulată de reclamant înregistrată sub nr. 6140/28.12.2015. 

CPRD 1989 a soluționat la data de 14.09.2016 prin respingere contestația nr. 

6140/28.12.2015 (3359/2015 la CPRD 1989) a domnului Cernescu Florea, împotriva 

Deciziei Secretariatului de stat nr. 94/20.10.2015, prin care a fost respinsă cererea 

de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4856/08.05.2015, 

aspect nereținut de instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 94/20.10.2015, prin care a 

fost respinsă cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/4856/08.05.2015. 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

7897/2017, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Cernescu Florea nr. 

19172/20.01.2005, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

19172/20.01.2005, domnul Cernescu Florea a participat în data de 21.12.1989 la 

mitingul organizat în sprijinul regimului comunist din fața Comitetului Central, până 

la momentul producerii panicii create de zgomotul puternic și  țipete, moment în 

care a început să îl huiduie pe Ceaușescu și a părăsit Piața CC. În zona a găsit o 

geantă de femeie cu acte, constatând faptul că proprietara locuia pe strada 

Metalurgiei pe care a luat-o cu el acasă. Acasă după ce a discutat cu cumnatul său a 

hotărât să ducă geanta proprietarei, iar după ce a returnat geanta proprietarei s-a 

întors acasă unde soția și cumnatul nu l-au lăsat să mai plece. În data de 22.12.1989 

s-a deplasat cu coloana de manifestanți de la IMGB pe traseul Apărătorii Patriei - Big 

Berceni – Tineretului – Piața Unirii – Piața Universității – Piața CC. În jurul orelor 

11.30 – 12.00 a văzut un elicopter decolând de pe CC. 
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Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Cernescu Florea, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4856/08.05.2015. 

Contestația domnului Cernescu Florea a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria 

Revoluției Române din Decembrie 1989. 

 
9. Hotărârea Civilă nr. 1450/2018, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 39510/3/2017 – Dăneț (Dămeț) Eugen. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

formulată de reclamantul Dămeț Eugen înregistrată sub nr. 4401/06.11.2015. În 

conformitate cu contestația nr. 4401/06.11.2015 (2087/2015 la CPRD 1989) numele 

contestatarului este Dăneț Eugen. 

CPRD 1989 a soluționat la data de 08.06.2016 prin respingere contestația nr. 

4401/06.11.2015 (2087/2015 la CPRD 1989) a domnului Dăneț Eugen, împotriva 

Deciziei Secretariatului de stat, prin care a fost respinsă cererea de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3070/28.04.2015, aspect 

nereținut de instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației împotriva Deciziei Secretariatului de stat prin care a fost respinsă 

cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/3070/28.04.2015. 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

1450/2018, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Dăneț Eugen nr. 

1879/12.10.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

1879/12.10.2004, în data de 22.12.1989 domnul Dăneț Eugen s-a deplasat din 

localitatea Filiași în municipiul Craiova în interes de serviciu. În jurul orei 10.00 

auzind comunicatul privind sinuciderea generalului Vasile Milea s-a deplasat 

împreună cu mai mulți colegi în fața Consiliului Județean de Partid Dolj. Aici a 

constatat faptul că mulțimea scanda lozinci anticomuniste. În jurul orei 12.00 a 

constatat faptul că mulțimea a pătruns în sediul Comitetului Județean. Ulterior a 

pătruns și acesta pentru câteva momente în clădire dar a părăsit-o imediat datorită 

numărului mare de manifestanți. De la balconul clădirii s-a adresat mulțimii 



10 
 

generalul Roșu care a îndemnat persoanele prezente să se deplaseze la domiciliu sau 

la unitățile unde lucrează pentru a le apăra. Domnul Dăneț Eugen s-a deplasat la 

Gara Craiova unde a desfășurat activități de pază înarmată până pe data de 

28.12.1989.  

 

Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Dăneț Eugen, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3070/28.04.2015. 

Contestația domnului Dăneț Eugen a fost respinsă cu unanimitate de voturi, 

având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989. 

 
10. Hotărârea Civilă nr. 1622/2018, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 46146/3/2017 – Cazacu Rodica. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

formulată de reclamantă împotriva Deciziei nr. 101/02.11.2015 emisă de 

Secretariatul de stat. 

CPRD 1989 a soluționat la data de 06.09.2016 prin respingere contestația nr. 

5631/09.12.2015 (3141/2015 la CPRD 1989) a doamnei Cazacu Rodica, împotriva 

Deciziei Secretariatului de stat nr. 101/02.11.2015, prin care a fost respinsă cererea 

de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5583/11.05.2015, 

aspect nereținut de instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației împotriva Deciziei Secretariatului de stat prin care a fost respinsă 

cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/5583/11.05.2015. 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

1622/2018, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al doamnei Cazacu Rodica nr. 

16478/10.01.2005, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

16478/10.01.2005, în data de 21.12.1989 se afla la locul de muncă, Cooperativa 

Igiena, Unitatea nr. 15, de pe strada Miclos Beloianis (actuală Take Ionescu), unde a 

ascultat la radio desfășurarea mitingului organizat de partidul comunist. În jurul orei 

14.00 – 14.30 în unitatea lor au intrat mai multe persoane care prezentau urme de 
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lovituri și julituri cărora le-a acordat îngrijiri medicale. Aceste persoane au informat-

o aspra faptului că în piață s-a produs o busculadă și că participanți la miting s-au 

călcat în picioare, dar nu au informat-o asupra motivului creării busculadei. În jurul 

orei 15.30-10.00 a închis unitatea și s-a deplasat la domiciliu. În data de 22.12.1989, 

în urma discuțiilor cu colegii de la locul de muncă, au hotărât să se alăture 

manifestanților anticomuniști din intersecția Bulevardul Magheru cu strada George 

Enescu. La un moment dat s-a alăturat coloanei de manifestanți care se deplasa 

înspre Televiziunea  Română unde a ajuns în jur de ora 14.33-15.00.  

 

Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

doamnei Cazacu Rodica, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5583/11.05.2015. 

Contestația doamnei Cazacu Rodica a fost respinsă cu unanimitate de voturi, 

având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989. 

 

11. Hotărârea Civilă nr. 5473/2017, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 33231/3/2016 – Stîngă (Stângă) Constantin. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

înregistrată sub nr. 549/25.01.2016 a contestatarului Stângă Constantin. În 

conformitate cu contestația nr. 549/25.01.2016 (371/2016 la CPRD 1989) numele 

contestatarului este Stîngă Constantin. 

CPRD 1989 a soluționat la data de 19.04.2016 prin respingere contestația nr. 

549/25.01.2016 (371/2016 la CPRD 1989) a domnului Stîngă Constantin, împotriva 

Deciziei Secretariatului prin care a fost respinsă cererea de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3542/04.05.2015, aspect nereținut de 

instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației împotriva Deciziei Secretariatului de stat prin care a fost respinsă 

cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/3542/04.05.2015. 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

4725/21.10.2004, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Stîngă Constantin nr. 

16478/10.01.2005, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 
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În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

4725/21.10.2004, în data de 22.12.1989 s-a alăturat manifestanților anticomuniști 

din fața Comitetului Județean de Partid Dolj, în jurul orei 11.00 ocupând sediul  

Comitetului Județean de Partid Dolj. 

 

Având în vedere necesitatea clarificării activității revoluționare a domnului 

Stîngă Constantin s-a propus audierea contestatarului. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

12. Hotărârea Civilă nr. 1761/2018, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 47243/3/2017 – Turcu Dorinel. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

reclamantului Turcu Dorinel. 

CPRD 1989 a soluționat la data de 19.04.2016 prin respingere contestația nr. 

494/21.01.2016 (279/2016 la CPRD 1989) a domnului Turcu Dorinel, împotriva 

Deciziei Secretariatului de stat prin care a fost respinsă cererea de acordare a titlului 

de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5095/08.05.2015, aspect nereținut de 

instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației împotriva Deciziei Secretariatului de stat prin care a fost respinsă 

cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/5095/08.05.2015. 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

1761/2018, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Turcu Dorinel nr. 

4417/20.10.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

4417/20.10.2004, în data de 22.12.1989 se afla pe nava „Mangalia” în funcția de 

radiotelegrafist, urmărind postul de radio și televiziune, fiind interesat de evoluția 

evenimentelor, de aici aflând de moartea generalului Milea și fuga lui Ceaușescu. 

Într-un amestec de bucurie și furie a ieșit pe puntea vaporului și a strigat „Jos 

Ceaușescu, Moarte Criminalului, Jos Comunismul”. Ulterior a avut activități 

revoluționare pe raza municipiului Constanța.   
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Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Turcu Dorinel, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5095/08.05.2015. 

Contestația domnului Turcu Dorinel a fost respinsă cu unanimitate de voturi, 

având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989. 

 

13. Hotărârea Civilă nr. 2676/2018, pronunțată de Tribunalul București, în 

dosar nr. 46120/3/2017 – Georgescu Ștefan. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestația 

nr. 1659/23.03.2016 a reclamantului Georgescu Ștefan. 

CPRD 1989 a soluționat la data de 06.09.2016 prin respingere contestația nr. 

1659/23.03.2016 (836/2016 la CPRD 1989) a domnului Georgescu Ștefan, împotriva 

Deciziei Secretariatului de stat prin care a fost respinsă cererea de acordare a titlului 

de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6040/12.05.2015, aspect nereținut de 

instanța de judecată.  

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației împotriva Deciziei Secretariatului de stat prin care a fost respinsă 

cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/6040/12.05.2015. 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

2676/2018, pronunțată de Tribunalul București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Georgescu Ștefan nr. 

13520/09.11.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

13520/09.11.2004, începând cu data de 22.12.1989 domnul Georgescu Ștefan a avut 

activități revoluționare în orașul Găiești, județul Dâmbovița. 

 

Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Georgescu Ștefan, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6040/12.05.2015. 

Contestația domnului Georgescu Ștefan a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria 

Revoluției Române din Decembrie 1989. 
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13. Hotărârea Civilă nr. 4317/2017, pronunțată de Curtea de Apel București, 

în dosar nr. 27618/3/2016 – Brașoveanu Petru. 

Prin această hotărâre civilă a fost anulată Decizia nr. 76/31.08.2015 a 

Secretariatului de stat dispunând pârâtei să soluționeze cererea reclamantului. 

În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a procedat la resoluționarea 

contestației împotriva Deciziei Secretariatului de stat prin care a fost respinsă 

cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/3151/28.04.2015. 

În vederea soluționării contestației specificată în Hotărârea Civilă nr. 

2676/2018, pronunțată de Curtea de Apel București, s-a solicitat din nou de la 

Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului Brașoveanu Petru nr. 

16274/13.12.2004, dosar administrativ care conține memoriul personal cu privire la 

activitatea revoluționară a acestuia, declarații de martor şi alte probe. 

În conformitate cu documentele din dosarul administrativ nr. 

16274/13.12.2004, în dimineața zilei de 22.12.1989 s-a alăturat manifestanților 

anticomuniști din fața sediului Consiliului Județean Galați unde au scandat lozinci 

anticeaușești, antiguvernamentale și anticomuniste. Ulterior, având în vedere 

atitudinea neutră a forțelor armate, a prins curaj și împreună cu mulțimea adunată 

au ocupat sediul Consiliului Județean Galați, determinând pe oficialii de la acea dată 

să fugă. Având în vedere faptul că a aflat că la București, după fuga lui Ceaușescu, se 

duc lupte grele, a organizat grupe pe care le-a condus la gară pentru a pleca urgent 

la București. La București a avut activitate revoluționară la Televiziunea Română, iar 

ulterior în data de 23.12.1989 a avut activitate revoluționară în clădirea Consiliului 

de Stat și Piața Palatului. 

 

Pentru considerentele expuse mai sus s-a propus respingerea contestației 

domnului Brașoveanu Petru, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3151/28.04.2015. 

Contestația domnului Brașoveanu Petru a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, având în vedere lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria 

Revoluției Române din Decembrie 1989. 
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La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut soluționarea contestațiilor privind 
acordarea titlurilor de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru un număr de 
11 persoane. 
 S-a arătat faptul că CPRD 1989 se pronunță cu privire la îndeplinirea 

condițiilor privind activitatea revoluționară, sarcina constatării îndeplinirii condițiilor 

tehnice aparține Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 

Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989. 

 A fost analizată individual fiecare solicitare, după cum urmează: 

 1. Coriteac Iosif – dosar nr. 20893 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Coriteac Iosif în seara zilei de 20.12.1989 s-a alăturat coloanei de manifestanți 

împotriva regimului comunist care se îndrepta spre platforma industrială din 

municipiul Lugoj. Acesta a avut activități de mobilizare a oamenilor pentru alăturare 

la protestele împotriva regimului comunist şi a ocupat Primăria municipiului Lugoj. 

 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Coriteac Iosif în categoria Luptător Remarcat prin Fapte 

Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 2. Lungu Dumitru – dosar nr. 11187 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Lungu Dumitru în data de 20.12.1989 a ocupat Primăria municipiului Lugoj, apoi a 

participat la acțiunile de eliberare a revoluționarilor arestați la Miliția Lugoj, ulterior 

având activități de pază și apărare a obiectivelor importante din oraș. 

 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Lungu Dumitru în categoria Luptător Remarcat prin 

Fapte Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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3. Cocoș Ion – dosar nr. 20577 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Cocoș Ion în perioada 16-18.12.1989 a participat la manifestațiile împotriva 

regimului comunist din municipiul Timișoara. În data de 20.12.1989 a fost printre 

primele persoane care s-au adunat în fața Primăria municipiului Lugoj, ulterior după 

ce aceștia au fost împrăștiași pe forțele de miliție, s-a deplasat la întreprinderea ITL 

Lugoj pentru a mobiliza muncitorii, iar ulterior a avut activități de pază și apărare a 

obiectivelor importante din oraș.    

 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Cocoș Ion în categoria Luptător Remarcat prin Fapte 

Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

4. Hagen Ioan – dosar nr. 21577 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Hagen Ioan în data de 17.12.1989 a participat la manifestările împotriva regimului 

comunist din municipiul Timișoara fiind în zona Piața 700 când s-a tras asupra 

manifestanților. Ulterior s-a deplasat la Gara Timișoara unde s-a întâlnit cu mai mulți 

locuitori din municipiul Lugoj, hotărând să organizeze manifestații anticomuniste și 

la ei în oraș. La întoarcerea acasă a scris pe digul Timişului sloganuri anticomuniste. 

În zilele următoare a avut activități de mobilizare a muncitorilor din întreprinderile 

din municipiul Lugoj participând la manifestațiile din fața Primăriei Lugoj. A 

participat la acțiunile de eliberare a persoanelor arestate. În dimineața zilei de 

22.12.1989 a făcut parte din delegația care s-a deplasat la unitatea militară din 

municipiul Lugoj pentru a solicita ca armata să treacă de partea manifestanților.     

 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Hagen Ioan în categoria Luptător Remarcat prin Fapte 

Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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5. Nacu Dorel – dosar nr. 20574 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Nacu Dorel în decembrie 1989 era încadrat la Miliția municipiului Lugoj, iar începând 

cu 20.12.1989 s-a alăturat manifestațiilor anticomuniști din municipiul Lugoj. În data 

de 21.12.1989 a declarat din balconul Primăriei municipiului Lugoj că el alături de 

unii colegi ai săi din cadrul Miliției Lugoj sunt de partea revoluționarilor. A făcut 

parte din Frontul Democratic constituit în Primăria Lugoj. 

 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Nacu Dorel în categoria Luptător Remarcat prin Fapte 

Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

6. Țepeneag Ioan – dosar nr. 11180 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Țepeneag Ioan în data de 20.12.1989 a participat activ la manifestațiile 

anticomuniste din fața Primăriei Municipiului Lugoj. În data de 21.12.1989 a făcut 

parte dintre manifestanții din fața Miliției Lugoj unde s-a solicitat eliberarea 

revoluționarilor arestați. Începând cu data de 22.12.1989 a fost responsabilul 

filtrului de control constituit pe strada Caransebeșului.   

 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Țepeneag Ioan în categoria Luptător Remarcat prin 

Fapte Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

7. Pădurean Marius Ionel – dosar nr. 11131 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Țepeneag Ioan în data de 20.12.1989 a participat activ la manifestațiile 

anticomuniste din municipiul Lugoj. Începând cu data de  21.12.1989 a făcut parte 

din grupurile de revoluționari care au apărat obiectivele importante din municipiul 

Lugoj.   
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 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Pădurean Marius Ionel în categoria Luptător Remarcat 

prin Fapte Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

8. Gaidoș Eugenia – dosar nr. 18865 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, doamna 

Gaidoș Eugenia în data de 20.12.1989 s-a alăturat manifestanților care se aflau în 

fața Primăriei Lugoj. A avut activități de mobilizare a medicilor din municipiul Lugoj   

pentru a se alătura manifestațiilor anticomuniste. În data de 21.12.1989 a făcut 

parte dintre manifestanții din fața Miliției Lugoj unde s-a solicitat eliberarea 

revoluționarilor arestați. A făcut parte din delegația care s-a deplasat la unitatea 

militară din municipiul Lugoj pentru a solicita ca armata să treacă de partea 

manifestanților 

 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a doamnei Gaidoș Eugenia în categoria Luptător Remarcat prin 

Fapte Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

9. Isfănescu Ioan Gigel – dosar nr. 21573 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Isfănescu Ioan Gigel începând cu data de 19.12.1989 a manifestat pe străzile 

municipiului Lugoj împotriva regimului comunist încercând să mobilizeze oamenii pe 

care îi întâlnea să se alăture demersurilor grupului din care făcea parte. În data de 

20.12.1989 a condus un grup mare de persoane manifestând împotriva regimului 

comunist în fața sediului Miliției Lugoj, apoi Gara Lugoj, oprindu-se în fața Primăriei 

Lugoj. A pătruns în Primăria Lugoj distrugând însemnele comuniste. În data de 

22.12.1989 a continuat manifestările anticomuniste în mai multe zone ale 

municipiului Lugoj. Începând cu data de 22.12.1989 a participat la constituirea 

barajelor la intrarea în municipiul Lugoj pentru a împiedica forțele antirevoluționare 

să pătrundă în oraș. 
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 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Isfănescu Ioan Gigel în categoria Luptător Remarcat prin 

Fapte Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

10. Constantin Vasile – dosar nr. 20576 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Constantin Vasile în data de 20.12.1989 se afla în centrul municipiului Lugoj, unde la 

un moment dat o persoană necunoscută a împrăștiat manifeste anticomuniste. 

Împreună cu mai multe persoane, s-a alăturat acestei persoane s-au deplasat în fața 

sediului Miliției Lugoj, ulterior în fața librăriei Ion Vidu, care a fost spartă participând 

la distrugerea cărților de sorginte comunistă. A manifestat în fața sediului Miliției 

Lugoj ripostând cu pietre la focul deschis din sediul Miliției Lugoj, ulterior seara s-a 

aflat printre primele persoane care au pătruns în sediul Primăriei Lugoj distrugând 

însemnele comuniste. În zilele următoare a avut activități de pază a obiectivelor 

importante din oraș. 

 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Constantin Vasile în categoria Luptător Remarcat prin 

Fapte Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

11. Țubrea Dorel Ioan  – dosar nr. 20894 

 Conform memoriului personal și a declarațiilor de martor din dosar, domnul 

Țubrea Dorel Ioan în data de 20.12.1989 începând cu ora 18 s-a alăturat grupului de 

oameni care manifestau în zona Unic, ulterior deplasându-se cu aceștia în zona 

industrială și în fața unității militare de unde s-a deschis focul asupra lor. Seara a 

manifestat în fața Primăriei municipiului Lugoj, făcând parte dintre persoanele care 

au pătruns în primărie și au distrus însemnele comuniste. A doua zi a mobilizat 

colegii de la locul de muncă și a participat la manifestările anticomuniste din oraș şi 

a urcat în balconul primăriei alături de alți manifestanți. 
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 S-a propus admiterea solicitării constatându-se încadrarea activității 

revoluționare a domnului Țubrea Dorel Ioan  în categoria Luptător Remarcat prin 

Fapte Deosebite. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 
 
 

 
 

La punctul 3 al ordinii de zi au fost soluționate un număr de 2 de contestații 
îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018. 

 
Domnul Președinte deputat Cristian George SEFER a arătat faptul că la data 

de 15.10.2018, CPRD 1989 a decis admiterea în principiu a contestațiilor depuse 
împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018. 

 Admiterea în principiu a contestațiilor împotriva Deciziei Secretariatului de 
Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data 
de 31.08.2018, a avut la bază reținerile eronate ale Secretariatului de stat din 
Procesul Verbal nr. 18/COMISIE/3/13.08.2018 avut în vedere la emiterea Deciziei nr. 
129/13.08.2018. 

 
S-au reținut următoarele: 
Procesul Verbal nr. 18/COMISIE/3/13.08.2018 are următoarele rețineri 

eronate:  
 A - O pretinsă neîndeplinire, de către CPRD 1989, a obligațiilor prevăzute de 

art. 213 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 99/2015 (în fapt art. 213 alin. 4 din H.G. 
nr. 1412/2004, H.G. nr. 99/2015 fiind de modificare a H.G. nr. 1412/2004), aspect 
care nu se confirmă din următoarele considerente: ca urmare a admiterii 
contestațiilor îndreptate împotriva respingerilor, de către SSRML, a cererilor de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, CPRD 1989 a efectuat, respectiv 
comunicat, Secretariatului de stat următoarele: 
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- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a Sintezei 
lucrărilor CPRD 1989 în care se regăsește admiterea contestațiilor; 

- Restituirea Secretariatului de stat a dosarelor  administrative 
constituite în baza Legii nr. 341/2004, pentru obținerea titlului de 
Luptător remarcat prin fapte deosebite, dosar care cuprinde un 
memoriu personal al solicitantului în care a descris faptele acestuia 
din perioada Revoluției Române din Decembrie 1989, documente 
doveditoare avute în vedere de CPRD 1989 la admiterea contestației; 

- Comunicarea periodică către Secretariatul de stat a adreselor 
cuprinzând centralizarea contestațiilor soluționate cu rezoluție de 
admitere; 

 
 

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 6c din 1 
martie 2018, a Sintezei lucrărilor din data de 10.10.2017, în care ca 
urmare a adreselor SSRML  nr. 4660/29.06.2017, respectiv nr. 
6466/27.09.2017, CPRD 1989 a arătat procedura și documentele 
avute în vedere la soluționarea contestațiilor; 

- Comunicarea Secretariatului de stat a adresei nr. 4c-22/1196 din 
06.06.2018, prin care Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din 
Decembrie 1989 a răspuns adresei Secretariatului de stat nr. 
18/3698 din 11.05.2018, arătând modul de soluționare și 
documentele avute în vedere la soluționarea contestațiilor. 

 
 B – O pretinsă neobligativitate a soluțiilor emise de CPRD 1989 în soluționarea 

contestațiilor, Secretariatul de stat invocând faptul că legiuitorul conferă SSRML 
atributul reanalizării în cazul emiterii de către CPRD 1989 a unei soluții opuse decât 
cea inițială a SSRML, aspect ce nu se confirmă pentru următoarele considerente: 

 
 

- La adoptarea H.G. nr. 99/2015, de modificare a H.G. nr. 1412/2004, 
Guvernul României nu are atributul de legiuitor, așa cum greșit 
indică departamentul juridic al Secretariatului de stat, acesta având 
atributul de legiuitor doar în adoptarea Ordonanțelor de Guvern, 
respectiv a Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului;  

- Reanalizarea prevăzută în art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 (și nu H.G. 
nr 99/2015 cum greșit e indicat în Procesul Verbal nr. 
18/COMISIE/3/13.08.2018) vizează reanalizarea solicitării de 
acordare a titlului sub aspectele tehnice și nicidecum nu dă un 
caracter neobligatoriu al constatărilor CPRD 1989 cu privire la rolul 
determinat în declanșarea și victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989. 
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 C – O pretinsă existență a autorității de lucru judecat, indicându-se Hotărârea 

Civilă nr. 1074/2018, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 21493/3/2017, 
prin care CPRD 1989 este obligată să comunice documente doveditoare depuse 
conform art. 213 din H.G. nr. 99/2015 (H.G. nr. 1412/2004) care au stat la baza 
admiterii contestației, aspect ce nu se confirmă pentru următoarele considerente: 

 
- Hotărârea Civilă nr. 1074/2018 se referă la un caz concret, fără 

aplicabilitate cu caracter general, și a survenit ca urmare a invocării 
de către Secretariatului de stat a netransmiterii de către CPRD 1989 
a niciunui document, nici măcar a soluției adoptate. CPRD 1989 nu a 
formulat apărări în acest dosar din lipsa personalului de specialitate 
și a numărului mare de dosare în care CPRD 1989 este parte; 

- Alin. (4) al art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 nu trasează în sarcina CPRD 
1989 obligativitatea probării și motivarea deciziei de admitere, ci 
doar în cazul în care a avut în vedere alte documente la luarea 
deciziei decât cele existente în dosarul administrativ constituit 
pentru obținerea titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite, 
să le transmită Secretariatului de stat.  

 
 De asemenea, au fost avute în vedere concluziile regăsite în Raportul final al 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului 
României, privind verificarea legalității emiterii de către SSRLM a Deciziei nr. 
129/13.08.2018, care având în vedere raportul de control privind verificările 
efectuate la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, 
înregistrat cu nr. 1272/68/15.11.2018, a recomandat anularea Deciziei nr. 
129/13.08.2018. 

 
 Pentru aceste considerente s-a propus admiterea celor 2 de contestații 

individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 129/13.08.2018, prevăzute în 
anexa la prezenta. 

 
 În raport sunt prevăzute: 

- numărul și data contestației individuale îndreptată împotriva Deciziei 
SSRLM nr. 129/13.08.2018; 

- numele și prenumele contestatarului ; 
- numărul cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant; 
- numărul și data dosarului administrativ care cuprinde documentele 

avute în vedere la admiterea contestației; 
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- data soluționării prin admitere de către CPRD 1989 a contestației 
inițiale; 

- numărul și data adresei de restituire a dosarului administrativ care 
cuprinde documentele avute în vedere la admiterea contestației; 

- numărul și data adresei cuprinzând centralizarea contestațiilor 
admise. 
 

Cele 2 de contestații individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 
129/13.08.2018, prevăzute în anexa la prezenta, au fost admise cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
 Neexistând propuneri la punctul 4 al ordinii de zi – Diverse, constatând 

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

Sefer a declarat închise lucrările ședinței. 
 
 
 
PREȘEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 
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Anexă la Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 24.06.2019 
Contestaţii împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 

Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, soluţionate cu admitere în Şedinţa CPRD 1989 din data de 24.06.2019 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
cont. 
Dec. 
129 

Data cont. 
Dec. 129 Nume Prenume 

Număr şi data solicitare 
titlu Luptător Rol 

Determinant 

Dosar 
administrativ 

Poziţia 
din 
Dec. 
129 

Data 
soluţionare 

I 
Rezoluţie 

Data 
audiere 

Data 
soluţionare 

II 
Rezoluţie Nr. şi data restituire dosar 

Nr. şi data comunicare 
centralizată admiteri 

1 2440 18.06.2019 DONESCU BOGDAN 18/LRD/6082/12.05.2015 3624/20.10.2004 437 22.06.2016 admiterea    4c-22/1362/28.07.2016 p. 83 4c-22/2283/03.11.2018 

2 2347 22.06.2019 PANTEA IOAN 18/1589/02.04.2015 1724/11.10.2004 232 16.06.2016 respingerea 27.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 22 4c-22/120/15.01.2018 

 
 
 


