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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. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
senator Diaconu Adrian Nicolae,
deputat Rădulescu Cătălin Marian
Smarandache Miron Alexandru
secretar deputat Lupescu Dumitru

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi

civile prin care CPRD 1989 este obligată să solu
1989 s-a pronunţat anterior, după cum urmează:

 
1.  Hotărârea Civilă nr. 7035/2018

dosar nr. 10430/3/2018. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Fratea Mihail Cornel  înregistrată sub nr. 454/18.01.2016 
împotriva Deciziei nr. 114 din 04.01.20

1 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 07.10.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 07.10.2019, 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

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

senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile
Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu

Alexandru. Au lipsit vicepreşedinte deputat Suciu Matei,
ecretar deputat Lupescu Dumitru şi senator Ruse Mihai. 

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

, după cum urmează: 

Hotărârea Civilă nr. 7035/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Fratea Mihail Cornel  înregistrată sub nr. 454/18.01.2016 
împotriva Deciziei nr. 114 din 04.01.2016.  

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 

ari din totalul de 11 membri ai 
senator Caracota Iancu, 

senator Ilea Vasile, 
deputat Roman Florin Claudiu şi senator 

vicepreşedinte deputat Suciu Matei, 

dezbătut punerea în aplicare a hotărârilor 
ționeze contestații pentru care CPRD 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Fratea Mihail Cornel  înregistrată sub nr. 454/18.01.2016 
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 Din verificările efectuate domnul Fratea Mihail Cornel nu a depus contestaţia 
înregistrată sub nr. 454/18.01.2016, iar Decizia nr. 114 din 04.01.2016 nu îl priveşte 
pe domnul Fratea Mihail Cornel. În fapt, domnul Fratea Mihail Cornel a depus la 
Registratura Camerei Deputaţilor adresa înregistrată sub nr. 5750/11.12.2015 
(3362/28.12.2015 la CPRD 1989) prin care acesta contestă Decizia Secretariatului de 
stat prin care i-a fost respinsă cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant înregistrată sub nr. 18/LRD/4787/07.05.2015. CPRD 1989 a respins la 
data de 14.09.2016 contestaţia domnului Fratea Mihail Cornel, aspect nereţinut de 
instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 7035/2018 a Tribunalului 
Bucureşti vă propun să resoluţionăm contestaţia domnului Fratea Mihail Cornel  
înregistrată sub nr. 5750/11.12.2015 (3362/28.12.2015 la CPRD 1989).  

 În conformitate cu memoriul personal aflată la dosarul administrativ nr. 
12789/2004, domnul Fratea Mihail Cornel,  în ziua de 21.12.1989, se afla la locul de 
muncă, Aeroportul Băneasa, unde a fost convocat în sala de şedinţe pentru a urmării 
mitingul din Piaţa Comitetului Central. La 15 minute după ce emisia s-a întrerupt 
brusc a fost anunţat că poate pleca acasă. După ce a ajuns acasă, împreună cu mai 
mulţi prieteni, s-a deplasat în Piaţa Universităţii. Din declaraţie rezultă ca a ajuns 
după ce s-a deschis focul asupra manifestanților.     

 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 audierea domnului Fratea Mihail Cornel în 

vederea clarificării activităţii revoluţionare din data de 21.12.1989. 

 Propunerea de audiere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 2.  Hotărârea Civilă nr. 5603/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 27679/3/2017. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia formulată de către reclamant Savin Gheorghe  împotriva Deciziei nr. 
111/17.11.2015 emisă de Secretariatul de stat şi înregistrată sub nr. 
5204/01.11.2016 .  

 Adresa domnului Savin Gheorghe înregistrată la Registratura Camerei 
Deputaţilor sub nr. 5204/01.11.2016 (2260/01.11.2016 la CPRD 1989) a fost 
clasificată drept memoriu. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 5603/2018 a Tribunalului 
Bucureşti vă propun să clasificăm memoriul domnului Savin Gheorghe drept 
contestaţie împotriva respingerii cererii de acordare a titlului de  Luptător cu Rol 
Determinant. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar în 
data de 12.10.2006 aflată în din dosarul administrativ nr. 2281/2004, domnul Savin 
Gheorghe arată faptul că nu a participat la mitingul organizat în data de 21.12.1989 
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fiind în vizită la sora dânsului. În data 22.12.1989, după ce a luat la cunoştinţă 
despre fuga soţilor Ceauşescu cu elicopterul de pe acoperişul sediului CC al PCR, 
împreună cu mai mulţi colegi de serviciu au decis să se deplaseze la sediul 
Comitetului Central pentru a vedea ce se întâmplă. A ajuns la sediul Comitetului 
Central în jurul orei 16,45. Ulterior a desfăşurat diverse activități revoluţionare în 
sediul Comitetului Central, Direcţia a 5-a Securităţii şi la Televiziunea Română.  

 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 Savin Gheorghe a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 
 3.  Hotărârea Civilă nr. 1668/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 22577/3/2017. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia formulată de reclamant Grosu Petru Călin împotriva soluţiei dată de 
Secretariatul de stat la cererea privind acordarea certificatului de Luptător cu Rol 
Determinant. 

 CPRD 1989 a respins la data de 06.09.2016 contestaţia domnului Grosu Petru 
Călin, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 1668/2018 a Tribunalului 
Bucureşti vă propun să resoluţionăm contestaţia domnului Grosu Petru Călin 
înregistrată sub nr. 6073/22.12.2015 (2901/22.12.2015 la CPRD 1989).  

 În conformitate cu memoriul personal aflat la dosarul administrativ nr. 
8945/2004, domnul Grosu Petru Călin, în dimineaţa zilei de  21.12.1989, ştiind 
despre evenimentele de la Timişoara, s-a deplasat în oraş la Roşiori, apoi cu maşina 
proprietate la Alexandria. Aici a participat în primele rânduri la mitingul din faţa 
Casei de Cultură, pătrunzând ulterior în clădirea Prefecturii unde s-a constituit un 
consiliu provizoriu. Aici a constituit un grup care să se deplaseze să verifice dacă apa 
este otrăvită. Ulterior a avut diverse activităţi revoluţionare pe raza municipiului 
Alexandria. 

 Din memoriul personal şi restul documentelor aflate la dosar nu rezultă 
confruntarea directă a acestuia cu forţele de represiune.  

 Pentru aceste motive s-a propus respingerea contestaţiei constatând faptul 

că domnul Grosu Petru Călin nu îndeplineşte condiţia cu privire la localitate. 

 Contestaţia domnului Grosu Petru Călin a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 
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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 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. Iancu Gheorghe – Dosar nr. 19218, contestaţie depusă la Registratura 

Camerei Deputaţilor sub nr. 1523/03.04.2019 şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1497/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
221/04.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6632/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Iancu 
Gheorghe, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa Palatului 
Comunal din Buzău, pătrunzând în sediul acestuia după fuga dictatorului. Ulterior a 
avut diverse acţiuni de pază înarmată în municipiul Buzău. 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Iancu Gheorghe 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 Iancu Gheorghe a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 

 2. Contestaţia domnului Chircu Vasile – Dosar nr. 17347, contestaţie 
transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1288/26.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
137/08.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6548/2019. 

În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar în 
data de 26.04.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Chircu Vasile, în data de 
22.12.1989, se afla la locul de muncă unde a auzit la radio despre fuga soţilor 
Ceauşescu. A întrerupt activitatea şi s-a deplasat spre Piaţa Dacia unde s-a alăturat 
manifestanţilor din faţa Palatului Comunal din Buzău şi unde a rămas până în jurul 
orei 18,00. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă unde avut acţiuni de pază 
înarmată a intreprinderii. 

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

Contestaţia domnului Chircu Vasile a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989.  

 

 3. Contestaţia domnului Leşu Nicolae – Dosar nr. 17347, contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1517/03.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1491/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 229/04.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6640/2019. 

În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar în 
data de 27.03.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Leşu Nicolae, în data de 
22.12.1989, se afla la locul de muncă unde a auzit la radio despre fuga soţilor 
Ceauşescu. A întrerupt activitatea şi s-a deplasat spre Piaţa Dacia unde s-a alăturat 
manifestanţilor din faţa Palatului Comunal din Buzău şi a pătruns în clădire fără să 
întâmpine rezistenţă. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă unde a primit 
uniformă, ulterior deplasându-se la Palatul Judeţean unde a desfăşurat activităţi de 
pază înarmată. 

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

Contestaţia domnului Leşu Nicolae a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 
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 4. Contestaţia domnului Ghiţă Nicolae – Dosar nr. 17293, contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1524/19.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1488/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 211/25.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6622/2019. 

În conformitate cu memoriul personal şi documentele aflate la dosarul 
administrativ, domnul Ghiţă Nicolae, în data de 22.12.1989, se afla la locul de muncă 
unde a auzit la radio despre fuga soţilor Ceauşescu. A întrerupt activitatea şi s-a 
deplasat spre Piaţa Dacia unde s-a alăturat manifestanţilor din faţa Palatului 
Comunal din Buzău. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă unde a primit 
uniformă, ulterior deplasându-se la Palatul Comunal unde a desfăşurat activităţi de 
pază înarmată. 

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

Contestaţia domnului Ghiţă Nicolae a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 

 5. Contestaţia domnului Giurgea Gheorghe – Dosar nr. 17676, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1522/03.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1496/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 210/25.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6621/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal şi documentele aflate la dosarul 
administrativ, domnul Giurgea Gheorghe, în data de 22.12.1989, se afla la locul de 
muncă unde a auzit la radio despre fuga soţilor Ceauşescu. A întrerupt activitatea şi 
s-a deplasat spre Piaţa Dacia unde s-a alăturat manifestanţilor din faţa Palatului 
Comunal din Buzău. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă unde a primit 
uniformă, armă şi muniţie, ulterior desfăşurat activităţi de pază înarmată în puncte 
din municipiul Buzău. 

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

Contestaţia domnului Giurgea Gheorghe a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 
 6. Contestaţia domnului Dragu Dumitru – Dosar nr. 17345, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1516/03.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1498/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
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de stat nr. 209/25.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6615/2019. 

În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar în 
data de 27.03.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Dragu Dumitru, în data 
de 22.12.1989, se afla la locul de muncă unde a auzit la radio despre fuga soţilor 
Ceauşescu. A întrerupt activitatea şi s-a deplasat spre Piaţa Dacia unde s-a alăturat 
manifestanţilor din faţa Palatului Comunal din Buzău şi a pătruns în clădire fără să 
întâmpine rezistenţă. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă unde a primit 
uniformă, ulterior deplasându-se la Palatul Judeţean unde a desfăşurat activităţi de 
pază înarmată. 

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

Contestaţia domnului Dragu Dumitru a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 

 7. Contestaţia domnului Dragomir Marian – Dosar nr. 17307, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1521/03.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1495/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 207/25.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6617/2019. 

În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar în 
data de 18.04.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Dragomir Marian, în data 
de 22.12.1989, se afla la locul de muncă unde a auzit la radio despre fuga soţilor 
Ceauşescu. A întrerupt activitatea şi s-a deplasat spre Piaţa Dacia unde s-a alăturat 
manifestanţilor din faţa Palatului Comunal din Buzău. A doua zi s-a prezentat la locul 
de muncă unde a primit uniformă fiind planificat pentru următoarea zi să efectueze 
serviciul de pază. În data de 24.12.1989, conform planificării, a desfăşurat activităţi 
de pază înarmată la Palatul Comunal. 

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

Contestaţia domnului Dragomir Marian a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 
8. Contestaţia domnului Coşconel Ion – Dosar nr. 17300, contestaţie depusă 

la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1525/03.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1489/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 203/25.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6614/2019. 
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În conformitate cu memoriul personal aflat la dosarul administrativ, domnul 
Coşconel Ion, în dimineaţa zilei de 22.12.1989 a părăsit locul de muncă, lucrând în 
schimbul 3. S-a alăturat manifestanţilor din Piaţa Dacia arătând faptul că în jurul orei 
12 a forţat intrarea în Palatul Comunal. Aici a fost bruscat de un civil încadrat de doi 
militari şi i s-a luat aparatul de fotografiat pe care l-a folosit să facă poze în piaţă. 

S-a propus audierea domnului Cocoşel Ion în vederea stabilirii momentului 
pătrunderii în clădirea Palatului Comunal. 

Propunerea de audiere a domnului Coşconel Ion a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 9. Contestaţia domnului Bostan Traian – Dosar nr. 17567, contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1526/03.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1490/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 201/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6586/2019. 

 În conformitate memoriul personal şi documentele aflate la dosarul 
administrativ, domnul Bostan Traian, în data de 22.12.1989, se afla la locul de 
muncă unde a auzit la radio despre fuga soţilor Ceauşescu. A întrerupt activitatea şi 
s-a deplasat spre Piaţa Dacia unde s-a alăturat manifestanţilor din faţa Palatului 
Comunal din Buzău. A pătruns în clădirea Palatului Comunal. A doua zi s-a prezentat 
la locul de muncă unde s-au organizat în grupe deplasându-se la Palatul Comunal. A 
primit uniformă, armă şi muniţie, ulterior desfăşurat activităţi de pază înarmată. 

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

Contestaţia domnului Bostan Traian 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 – Diverse, domnul președinte deputat Cristian 

George SEFER a prezentat petiţia domnului Iscu Florentin, adresată domnului 
deputat Cătălin Marian Rădulescu, prin care acesta semnalează faptul că în 
momentul de faţă nu sunt puse în aplicare prevederile art. 5 lit. g şi h din Legea nr. 
341/2004, în sensul în care deţinătorii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite nu beneficiază, aşa cum prevede Legea nr. 341/2004, de acces gratuit la 
tratamente şi medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament şi unităţile 
din staţiuni balneoclimaterice aparţinând Ministerului Sănătăţii, Ministerului 
Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, cheltuielile urmând a fi 
suportate din bugetele ministerelor respective şi din Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, respectiv acces gratuit la toate medicamentele, prin 
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medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate. 

 S-a propus ca CPRD 1989 să solicite Secretariatului de stat să verifice cele 

semnalate şi în cazul în care se confirmă acest aspect să demareze acţiunile 

necesare în vederea remedierii situaţiei. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 

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 

 


