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SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 

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

soluționeze contestații pentru care CPRD 1989 s
2. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 

Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptă
Determinant; 

3. Aprobarea scrisorii adresate Preşedintelui României;
4. Adresa Secretariatului de stat nr. 18/9496/11.09.2019 prin care se solicită 

avizul în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru 
domnul Cocolici Ion ca urmar
Curtea de Apel Bucureşti;

5. Adresa Secretariatului de stat nr. 18/9545/13.09.2019 prin care se solicită 
avizul în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru 
domnul Purcaru Mircea ca urmare
pronunţată de Tribunalul Bucureşti;

6. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
Suciu Matei, senator Caracota Iancu, 
Firczak Iulius Marian, deputat 
Claudiu şi senator Smarandache Miron
Dumitru, senator Ilea Vasile şi 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.09.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 23.09.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
ționeze contestații pentru care CPRD 1989 s-a pronunţat anterior;

Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptă

Aprobarea scrisorii adresate Preşedintelui României; 
Adresa Secretariatului de stat nr. 18/9496/11.09.2019 prin care se solicită 
avizul în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru 
domnul Cocolici Ion ca urmare a Deciziei Civile nr. 6587/2018 pronunţată de 
Curtea de Apel Bucureşti; 
Adresa Secretariatului de stat nr. 18/9545/13.09.2019 prin care se solicită 
avizul în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru 
domnul Purcaru Mircea ca urmare a Hotărârii Civile nr. 2099/2018 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti; 

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

senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae,
deputat Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin 

senator Smarandache Miron Alexandru. A lipsit secretar deputat Lupescu 
 senator Ruse Mihai. 

ionarilor din Decembrie 1989 

Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
a pronunţat anterior; 

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

Adresa Secretariatului de stat nr. 18/9496/11.09.2019 prin care se solicită 
avizul în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru 

e a Deciziei Civile nr. 6587/2018 pronunţată de 

Adresa Secretariatului de stat nr. 18/9545/13.09.2019 prin care se solicită 
avizul în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru 

a Hotărârii Civile nr. 2099/2018 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat 
deputat Roman Florin 

secretar deputat Lupescu 
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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 soluționeze contestații pentru care CPRD 
1989 s-a pronunţat anterior, după cum urmează: 

 
1.  Hotărârea Civilă nr. 5830/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 4378/3/2018. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Andriescu Sorin Constantin  înregistrată sub nr. 
6130/28.12.2015.  

 Din verificările efectuate, domnul Andriescu Sorin Constantin nu a depus 
contestaţia sub numărul indicat în hotărârea civilă. În fapt, domnul Andriescu Sorin 
Constantin a depus prin intermediul poştal contestația înregistrată sub nr. 
3101/23.12.2015 prin care acesta contestă Decizia Secretariatului de stat nr. 
87/17.09.2015 prin care i-a fost respinsă cererea de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. CPRD 1989 a respins la data de 06.09.2016 contestaţia 
domnului Andriescu Sorin Constantin, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 5830/2018 a Tribunalului 
Bucureşti, vă propun să resoluţionăm contestaţia domnului Andriescu Sorin 
Constantin înregistrată sub nr. 3101/23.12.2015.  

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la 
data de 27 august 2007 aflată la dosarul administrativ nr. 18178/2004, domnul 
Andriescu Sorin Constantin,  în seara zilei de 21.12.1989, ascultând radio Europa 
Liberă, împreună cu 3 – 4 tineri a mers în Piaţa Victoriei întrucât auzise că s-au strâns 
mai mulţi oameni. A ajuns în jurul orei 22,00 – 23, şi a plecat înspre miezul nopţii. Nu 
îşi poate aminti dacă s-au auzit focuri de armă sau nu. În dimineaţa zilei de 
22.12.1989 a plecat singur în Piaţa CC, aici a constatat faptul că piaţa s-a umplut cu 
persoane, a urmat discursul lui Nicolae Ceauşescu, a auzit o bubuitură urmată de 
alte zgomote puternice. La scurt timp a văzut un elicopter decolând de pe clădirea 
CC. A mai rămas în piaţă aproximativ 1-2 ore după care a plecat la Televiziune, 
ulterior având activităţi revoluţionare în sediul Ministerului de Interne.  

 Din declaraţia de martor şi restul documentelor aflate la dosar nu rezultă 
confruntarea directă a acestuia cu forţele de represiune sau ocuparea unui obiectiv 
de importanţă pentru regimul comunist.  

 
 Pentru aceste motive s-a propus respingerea contestaţiei pentru lipsa rolului 

determinat în declanșarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
 Contestaţia domnului Andriescu Sorin Constantin a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 
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 2.  Hotărârea Civilă nr. 6966/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 25680/3/2018. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Mocanu Constantin împotriva deciziei SSRML nr. 
95/23.10.2015.  

 La data de 14.09.2016 CPRD 1989 a soluţionat contestaţia domnului Mocanu 
Constantin transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată sub nr. 3537/29.12.2015, 
aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 6966/2018 a Tribunalului 
Bucureşti vă propun să resoluţionăm contestaţia domnului Mocanu Constantin  
înregistrată sub nr. 3537/29.12.2015. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar şi a  
memoriului personal din Dosarul nr. 10740/2004, domnul Mocanu Constantin în 
decembrie 1989 lucra la IMGB, iar în ziua de 21.12.1989 a participat la mitingul 
organizat în Piaţa Palatului. La momentul producerii agitaţiei a părăsit Piaţa Palatului 
pe strada Oneşti, deplasându-se spre Piaţa Universităţii. A constatat faptul că în 
dreptul rondului din Piaţa Universităţii s-a format un grup compact de oameni 
alăturându-se acestora. La un moment dat au apărut militari din trupele USLA şi a 
început o confruntare între soldaţi şi grupul din centrul Pieţei Universităţii. A rămas 
în piaţă până s-a întunecat, iar ulterior a revenit la uzină unde a povestit colegilor ce 
s-a întâmplat în Piaţa Universităţii. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă unde 
muncitorii s-au organizat pentru a se deplasa în faţa Comitetului Central. Domnul 
Mocanu Constantin a rămas împreună cu mai mulţi colegi pentru a păzi baza 
materială a intreprinderii. Aici a urmărit la televizor evenimentele din Piaţa CC şi 
fuga soţilor Ceauşescu. Având în vedere informaţiile transmise de colegii care s-au 
întors din piaţa CC, au organizat paza intreprinderii până în ziua de 23.12.1989. În 
data de 24.12.1989 a efectuat activităţi de pază la Facultatea de Electrotehnică. 

 
În vederea clarificării activităţii revoluţionare din data de 21.12.1989 din 

Piaţa Universităţii s-a propus audierea contestatarului.  
 Audierea domnului Mocanu Constantin a fost aprobată 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. 
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Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a artătat 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. 

 
 Au fost analizate un număr de 10 contestaţii după cum urmează: 
 
 1. Contestaţia domnului Baciu Viorel – Dosar nr. 19224, contestaţie transmisă 

prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1294/26.03.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 181/18.02.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6577/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Baciu 
Viorel, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa Consiliului 
Judeţean de Partid Buzău, pătrunzând în sediul acestuia după fuga dictatorului. 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Baciu Viorel s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 
avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Baciu Viorel a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 
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 2. Contestaţia domnului Constantin Eduard Viorel – Dosar nr. 17571, 
contestaţie transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1290/26.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
182/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6606/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Constantin Eduard Viorel, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Consiliului Judeţean de Partid Buzău, pătrunzând în sediul acestuia după fuga 
dictatorului. Ulterior a avut activităţi de pază cu armament şi muniţie 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Constantin Eduard Viorel s-a desfăşurat după fuga 
dictatorului şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Baciu Viorel a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

 
 3. Contestaţia domnului Constantinescu Costel – Dosar nr. 18020, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei deputaţilor sub nr. 1529/03.04.2019 şi înregistrată la 
CPRD 1989 sub nr. 1487/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de 
stat nr. 185/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant nr. 18/LRD/6603/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Constantinescu Costel, în data de 21.12.1989, dimineaţa se afla la Bucureşti la 
mitingul organizat de Ceauşescu, iar după amiază s-a întors în Buzău. În 22.12.1989 
dimineaţa se afla în Galaţi în interes de serviciu. După amiază, a revenit la Buzău 
unde spre seară s-a implicat activ în acţiunile revoluţionare de la Palatul Comunal. 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Constantinescu Costel s-a desfăşurat după fuga 
dictatorului şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Constantinescu Costel a fost respinsă cu unanimitate 
de voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 
 4. Contestaţia domnului Constantin Mărgărit – Dosar nr. 17836, contestaţie 

transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1292/26.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
186/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6602/2019. 
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 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Constantin Mărgărit, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, fără a pătrunde în sediu. 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Constantin Mărgărit s-a desfăşurat după fuga dictatorului 
şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia domnului Constantin Mărgărit a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 
 
 5. Contestaţia domnului Constantin Petre – Dosar nr. 17821, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1528/03.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1486/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 187/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6601/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Constantin Petre, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, iar după ora 12.30 a pătruns în clădire unde a fost 
dotat cu armament şi muniţie. 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Constantin Petre s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 
nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Constantin Petre a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 
 6. Contestaţia domnului Constantin Niculai – Dosar nr. 17296, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1303/20.03.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1276/25.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 188/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6600/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Constantin Niculai, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, iar după ora 12.30 a pătruns în clădire unde a stat 
până în jurul orei 17.00. 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Constantin Niculai s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 
nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
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Contestaţia domnului Constantin Niculai a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 
 7. Contestaţia domnului Bolocan Daniel Georgel – Dosar nr. 17580, 

contestaţie depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1520/03.04.2019 şi 
înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1494/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei 
Secretariatului de stat nr. 189/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6598/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Bolocan Daniel Georgel, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, fără a pătrunde în clădire. 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Bolocan Daniel Georgel s-a desfăşurat după fuga 
dictatorului şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Bolocan Daniel Georgel a fost respinsă cu unanimitate 
de voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 
 8. Contestaţia domnului Burducea Gheorghe – Dosar nr. 19741, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1305/20.03.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1279/25.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 192/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6595/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Burducea Gheorghe, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, iar după ora 12.30 a pătruns în clădire.  

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Burducea Gheorghe s-a desfăşurat după fuga dictatorului 
şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia domnului Burducea Gheorghe a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 
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 9. Contestaţia domnului Chircă Dumitru – Dosar nr. 17286, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1518/03.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1493/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 196/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6591/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Chircă Dumitru, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa Palatului 
Comunal din Buzău, fără a pătrunde în clădire.  

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Chircă Dumitru s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 
a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Chircă Dumitru a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 
 10. Contestaţia domnului Ciurea Dumitru – Dosar nr. 17295, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1301/20.03.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1276/25.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 197/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6590/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Ciurea Dumitru, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa Palatului 
Comunal din Buzău, iar după ora 12.30 a pătruns în clădire unde a fost dotat cu 
armament şi muniţie pentru paza clădirii.  

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Ciurea Dumitru s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 
a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Ciurea Dumitru a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 
 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost supusă aprobării scrisoarea adresată 
domnului Klaus Werner Iohannis - Preşedinte al României. 
 
 În şedinţa anterioară, la propunerea Biroul comisiei, s-a hotărât ca pentru 
prima şedinţă a CPRD 1989 să se elaboreze o scrisoare adresată Preşedintelui 
României, prin care să se adreseze rugămintea găsirii de soluţii în vederea emiterii 
decretelor prezidenţiale de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, 
propuse de Secretariatul de Stat şi avizate de CPRD 1989, comunicate în cursul 
acestui an, având în vederea împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia Română din 
Decembrie 1989. 
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 Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a prezentat textul propus 
pentru a fi înaintat domnului Preşedinte al României. 
 Textul scrisorii a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost dezbătută adresa Secretariatului de stat nr. 
18/9496/11.09.2019 prin care se solicită avizul în vederea acordării titlului de 
Luptător cu Rol Determinant pentru domnul Cocolici Ion ca urmare a Deciziei Civile 
nr. 6587/2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti. 
 
 Prin această decizie civilă CPRD 1989 este obligată la emiterea avizului 
favorabil pentru obţinerea titlului de Luptător cu Rol Determinant şi pe Secretariatul 
de stat la transmiterea către instituţia Preşedintelui României a informaţiilor 
necesare pentru publicarea în Monitorul  Oficial a titlului  şi eliberarea certificatului 
care atestă titlu. 
 
 S-a propus ca CPRD 1989 să ia act de decizia civilă şi să acorde avizul 
Secretariatului de stat în vederea punerii în aplicare a Deciziei Civile nr. 6587/2018 
pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosar 10701/3/2017*. 
 Acordarea avizului în vederea punerii în aplicare a Deciziei Civile nr. 
6587/2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
  
 
 La punctul 5 al ordinii de zi a fost dezbătută adresa Secretariatului de stat nr. 
18/9545/13.09.2019 prin care se solicită avizul în vederea acordării titlului de 
Luptător cu Rol Determinant pentru domnul Purcaru Mircea ca urmare a Hotărârii 
Civile nr. 2099/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. 
  
 Prin această decizie civilă CPRD 1989 şi Secretariatul de stat sunt obligate să 
admită cererea nr. 18/LRD/3145/28.04.2015 de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. 
 
 S-a propus ca CPRD 1989 să ia act de hotărârea civilă şi să acorde avizul 
Secretariatului de stat în vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 
2099/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 39293/3/2017. 
 
 Acordarea avizului în vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 
2099/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
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Neexistând propuneri la punctul 6 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      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 

 


