
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

Comisia Parlamentar

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 
Determinant; 

3. Diverse. 
 

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

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi

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

 
1.  Hotărârea Civilă nr. 1456/2019

dosar nr. 40999/3/2017*. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Georoceanu Victor Ion 
3307/02.09.2015.  
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 21.10.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 21.10.2019, 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 Luptător cu Rol 

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

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

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

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

, după cum urmează: 

Hotărârea Civilă nr. 1456/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
mantului Georoceanu Victor Ion înregistrată sub nr. 

ionarilor din Decembrie 1989 

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

Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Luptător cu Rol 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

Adrian Nicolae, deputat 
senator Smarandache Miron Alexandru. 

Rădulescu Cătălin Marian, 

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 
înregistrată sub nr. 
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 CPRD 1989 a respins la data de 28.09.2016 contestaţia nr. 3307/02.09.2015 
(1473/10.09.2015 la CPRD198) a domnului Georoceanu Victor Ion , aspect nereţinut 
de instanţa de judecată. 

 
 Având în vedere faptul că pe rolul Curţii de Apel Bucureşti se află judecarea 

recursului împotriva Hotărârii Civile nr. 8693/2018 (Dosar nr. 6442/3/2018) prin 

care se constată rolul determinant al domnului Georoceanu Victor Ion s-a propus 

amânarea resoluţionării contestaţiei până la finalizarea acţiunii civile din dosar nr. 

6442/3/2018.  

Amânarea soluţionării a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

   
 2.  Hotărârea Civilă nr. 2181/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 28442/3/2016. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Bosun Mihai  înregistrată sub nr. 4967/24.11.2015.  
 La data de 22.06.2016 CPRD 1989 a soluţionat contestaţia domnului Bosun 

Mihai depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 4967/24.11.2015 
(2457/08.12.2015 la CPRD 1989), aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 3835/2018 a Tribunalului 
Bucureşti s-a propus resoluţionarea contestaţiei domnului Bosun Mihai înregistrată 
sub nr. 49676/24.11.2015 (2457/08.12.2015 la CPRD 1989). 

 În conformitate cu memoriul personal aflat în dosarul administrativ nr. 
12159/2004, domnul Bosun Mihai, în data de 19.12.1989, a fost chemat şi i s-a 
ordonat să însoţească gărzile patriotice din Craiova trimise să înăbuşe manifestaţiile 
din Timişoara. Ajuns în gara din Timişoara, aflând de la localnicii din zonă ce se 
întâmplă de fapt, a hotărât să nu părăsească trenul. S-au întors la Craiova iar pe 
drum au stabilit ce să facă în cursul zilei de 21.12.1989. Arată faptul că în dimineața 
zilei de 21.12.1989 a aşteptat la locul de muncă sosirea manifestanţilor care au 
pornit din zona industrială a oraşului. Arată faptul că a pătruns în clădirea Prefecturii 
în jurul orei 11,00. 

 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 Bosun Mihai în vederea 

clarificării activităţii revoluţionare. 

 Propunerea de audiere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 3.  Hotărârea Civilă nr. 2513/2017 pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosar 
nr. 961/62/2017. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să resoluţioneze 
contestaţia reclamantului Miron Constantin  înregistrată sub nr. 4739/17.11.2015.  

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 2513/2017 a Tribunalului 
Braşov s-a propus resoluţionare contestaţiei domnului Miron Constantin,  
înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 4739/17.11.2015 
(2269/24.11.2015 la CPRD 1989), respectiv contestaţia depusă anterior şi 
înregistrată sub nr. 1939/28.10.2015. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la 
data de 17.01.2007 şi memoriul personal aflate în dosarul administrativ nr. 
5286/2004, în decembrie 1989 domnul Miron Constantin lucra la IAR Ghimbav – 
Braşov. În ziua de 21.12.1989 a participat la protestul din cadrul întreprinderii, 
ulterior participând cu colegii de muncă la mitingul desfăşurat pe străzile 
municipiului Braşov. Acesta descrie confruntarea cu forţele de represiune de la 
podul peste Ghimbăşel, dar fără a preciza o confruntare directă dintre acesta şi 
forţele de represiune. Ulterior marşul de protest a ajuns în faţa Consiliului Popular 
unde menționează că a auzit focuri de armă. De aici s-a deplasat împreună cu 
coloana de manifestanţi spre Piaţa Sfatului. Menționează că se afla în primele 
rânduri ale coloanei care a parcurs mai multe străzi în încercarea de a ocoli 
cordoanele forţelor de represiune, pentru a ajunge la Consiliul Popular. Acesta arată 
faptul că în faţa consiliului s-au folosit tunurile de apă, dar că a luat măsuri pentru a 
nu fi prins în plin de jetul de apă. A părăsit piaţa în jurul orei 21.30. În dimineaţa zilei 
de 22.12.1989 s-a prezentat la locul de muncă fiind anunţat că secţia a fost 
inundată. După ce au luat măsurile de remediere a efectelor inundaţiei, împreună cu 
mai mulţi colegi, au dat jos pancartele cu logici comuniste şi au pornit din nou în 
marş de protest către centrul oraşului, aproximativ 8 km. Pe parcursul marşului au 
aflat de fuga cuplului Ceauşescu. A ajuns la Consiliul Popular de acolo plecând la 
securitate. În jurul orei 17.00 a plecat acasă de unde s-a deplasat la locul de muncă, 
unde a desfăşurat activităţi de pază înarmată.  

 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 Miron Constantin în 

vederea clarificării activităţii revoluţionare din data de 21.12.1989. 

 Propunerea de audiere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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4.  Hotărârea Civilă nr. 5671/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 27017/3/2016. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Dumitru Alexa  înregistrată sub nr. 2995/03.06.2016.  

 Prin adresa înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
2995/03.06.2016 (1498/28.06.2019 la CPRD 1989) domnul Dumitru Alexa depune 
contestaţie împotriva refuzului Secretariatului de stat de tipărire, semnare şi 
eliberare a certificatului doveditor al calităţii de Luptător cu Rol Determinant.  

 În fapt, domnul Dumitru Alexa a fost înaintat de Secretariatul de stat în 
vederea obţinerii avizului CPRD 1989 pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant prin adresa nr. 18/9726/14.09.2015. La data de 17.10.2015 s-a acordat 
avizul pentru un număr de 728 din cele 805 persoane propuse, domnul Dumitru 
Alexa figurând la poziţia 717 în anexa 2 – persoane avizate. 

 Prin adresa nr. 18/3392/24.03.2016 Secretariatul de stat a solicitat CPRD 1989 
retragerea avizului pentru domnul Dumitru Alexa în baza art. 3 alin. (6) din Legea nr. 
341/2004 invocându-se faptul că acesta a fost condamnat penal în legătură cu 
aplicarea Legii nr. 304/2004. 

 În contestaţia înregistrată sub nr. 2995/03.06.2016 acesta invocă atât 
reabilitarea din punct de vedere penal cât şi faptul că, condamnarea penală a 
acestuia nu are legătură cu drepturile conferite de Legea nr. 341/2004 sau Legea nr. 
42/1990. 

 
 Pentru aceste motive s-a propus audierea contestatarului, cu menţiunea de 

depunere a Sentinţei penale nr. 1863/2007 pronunţată de Judecătoria Deva în 

dosar nr. 121/221/2005, respectiv Decizia Penală nr. 159/2007 Tribunalului 

Hunedoara pronunţată în acelaşi dosar, respectiv a certificatului de cazier judiciar . 

 Propunerea de audiere 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. 

 
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a arătat că la dispoziţia 

membrilor CPRD 1989 se află dosarele contestatarilor, dosare depuse în baza Legii 
nr. 341/2004 şi care au fost constituite în vederea dobândirii titlului de Luptător 
Remarcat prin Fapte Deosebite. Dosarul conţine un memoriu personal care descrie 
faptele contestatarului din perioada Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
precum şi declaraţii de martor cu privire la acest aspect. 
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 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. Vereş Şandor – Dosar nr. 10063, contestaţie transmisă prin poştă şi 

înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1867/08.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei 
Secretariatului de stat nr. 278/20.03.2019 de respingere a cererii de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6701/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procuratului militar la 
data de 14.03.2007 şi declaraţiile de martor din dosarul administrativ, domnul Vereş  
Şandor s-a alăturat manifestanţilor, care în seara zilei de 21.12.1989 au ieşit pe 
străzile municipiului Alba Iulia, participând activ la mobilizarea locuitorilor 
municipiului. În conformitate cu declaraţiile de martor acesta s-a aflat în punctele 
fierbinţi ale manifestaţiilor din data de 21.12.1989. A participat la manifestaţia din 
data de 22.12.1989 din faţa Consiliului Județean, iar ulterior a avut activități de pază 
înarmată a clădirii Securităţii din localitate. 

 
S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că, domnul Vereş 

Şandor a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române în municipiul 

Alba Iulia în data de 21.12.1989. 

Admiterea contestaţiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
 2. Contestaţia domnului Calafus Sorin – Dosar nr. 4099, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1853/19.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 290/03.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6704/2019. 
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 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Calafus Sorin în data de 22.12.1989, după ce a auzit la radio de fuga dictatorilor, a 
plecat spre centrul oraşului Constanţa împreună cu soţia, unde a ajuns în jurul orei 
18,00. A avut activităţi revoluţionare în clădirea Consiliului Judeţean PCR Constanţa 
(Casa Albă). 

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

revoluţionară a domnului Calafus Sorin s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

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

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

 3. Contestaţia domnului Corbu Toni – Dosar nr. 17725, contestaţie transmisă 
prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1851/19.03.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 311/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6723/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Corbu Toni a ajuns în centrul oraşului Buzău după ce a auzit la radio de fuga 
dictatorilor, aici intrând în clădirea Palatului Comunal. Ulterior a avut activităţi 
revoluţionare în mai multe puncte din oraş. 

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

revoluţionară a domnului Corbu Toni s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

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

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 4. Contestaţia domnului Duican Gheorghe – Dosar nr. 1835, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2058/17.05.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1965/20.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 310/15.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6724/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Duican Gheorghe în decembrie 1989 era adjunct al şefului miliţiei judeţene Buzău. În 
noaptea de 21-22.12.1989, în jurul orei 3 dimineaţa a primit ordin de la Col. Vişoiu 
(inspector şef al IJMI Buzău) să întărească paza din centrul oraşului şi de la clădirea 
Comitetului Judeţean. A refuzat să execute ordinele, la fel cum a făcut şi Boloagă 
Gheorghe, comandantul trupelor de pompieri. La fel s-a întâmplat şi mai târziu, în 
jurul orei 9, când a fost solicitat să păzească aceeaşi clădire. Din nou a refuzat să 
execute ordinul primit. În momentul în care au apărut la TV grupurile de 
revoluţionari care anunţau fuga dictatorilor a ordonat subalternilor să depună 
armamentul din dotare şi muniţia. A făcut parte din Comitetul FSN şi s-a pus la 
dispoziţia revoluţionarilor până în data de 25.12.1989.  
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 S-a propus respingerea contestaţiei constatând-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Duican Gheorghe s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

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

1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 5. Contestaţia domnului Miţu George – Dosar nr. 19089, contestaţie depusă 

la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2029/15.05.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1966/20.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 307/03.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6717/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Miţu 
George a avut acţiuni revoluţionare în oraşul Buzău începând cu data de 23.12.1989. 
A făcut parte din gărzile patriotice. 

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

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

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

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 6. Contestaţia domnului Stancu Tudor – Dosar nr. 19220, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1850/13.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 302/03.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6686/2019. 

În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Stancu Tudor s-a pus la dispoziţia revoluţionarilor din oraşul Buzău începând cu data 
de 23.12.1989, sub forma patrulelor mixte, împreună cu militari şi angajaţi MI, 
pentru a face acţiuni de pază şi control în diferite locuri din oraş. Din declaraţiile 
martorilor rezultă că a fost împreună cu aceştia în Piaţa Dacia, pentru a manifesta 
împotriva regimului comunist, iar în jurul orei 12.30 a intrat în clădirea Palatul 
Comunal.    

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

revoluţionară a domnului Stancu Tudor s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

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

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

 7. Contestaţia domnului Radu Sandu – Dosar nr. 17841, contestaţie depusă la 
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2030/15.05.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1966b/20.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
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nr. 301/03.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6718/2019. 

 
 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Radu 

Sandu a avut acţiuni revoluţionare începând cu data de 23.12.1989. A făcut parte 
din rândul gărzilor patriotice. 

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

revoluţionară a domnului Radu Sandu s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

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

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 8. Contestaţia domnului Radu Aurelian – Dosar nr. 188, contestaţie transmisă 

prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1967/20.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 296/03.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6710/2019. 

În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Radu 
Aurelian era în decembrie 1989 şef de stat major al Gărzilor patriotice Buzău. Din 
declaraţiile personale rezultă că se afla în sediul Palatului Comunal încă din data de 
17.12.1989, când a fost convocat la o şedinţă împreună cu ceilalţi şefi ai organelor 
de represiune. În data de 19.12.1989 a primit ordin de a înarma pe cei care făceau 
parte din gărzile patriotice şi de a îi aşeza în dispozitiv. În data de 22.12.1989, în jurul 
orei 12, a deschis uşa de la Palatul Comunal revoluţionarilor care se aflau în Piaţa 
Dacia. A făcut parte din primele comitete provizorii ale revoluţionarilor. A fost numit 
prefect al judeţului Buzău până în aprilie 1990. Martorii din dosar nu dau multe 
amănunte privind activitatea revoluţionară a domnului Radu Aurelian, cu excepţia 
momentului când l-au întâlnit în Palatul Comunal, atunci când revoluţionarii au 
intrat cu forţa, aşa cum declară ei.  

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

revoluţionară a domnului Radu Aurelian s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

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

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 9. Contestaţia domnului Boloangă Gheorghe – Dosar nr. 2924, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1961/20.05.2019 respectiv 
nr. 2513/04.07.2019, îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
295/03.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6709/2019. 

În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ domnul 
Boloangă Gheorghe era în decembrie 1989 comandantul trupelor de pompieri. Din 
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declaraţiile personale rezultă că pe data de 21.12.1989, în jurul orei 9, a fost 
convocat la o şedinţă împreună cu ceilalţi comandanţi ai organelor de represiune. 
Este aceeaşi şedinţă la care a participat Duican Gheorghe, analizat mai sus. 
Declaraţiile din dosar confirmă cele menţionate şi de Duican Gheorghe şi refuzul lor 
de a executa ordinele. S-a întors la unitate şi a cerut subalternilor să nu execute 
niciun ordin venit din partea altor organe fără ca el să ştie şi să nu părăsească 
unitatea. În zilele următoare s-a pus la dispoziţia revoluţionarilor.  

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

revoluţionară a domnului Boloangă Gheorghe s-a desfăşurat după fuga 

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

Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 10. Contestaţia domnului Rădulescu Gheorghe – Dosar nr. 6541, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1959/20.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 292/03.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6706/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Rădulescu Gheorghe, după ce s-a întors în data de 21.12.1989 din Bucureşti de unde 
a transportat o persoană bolnavă, s-a deplasat în localitatea Berca, judeţul Buzău, 
unde lucra. După ce s-a anunţat la radio faptul că Ceauşescu a fugit s-a întors în 
municipiul Buzău deplasându-se la sediul miliţiei unde s-a înplicat activ în 
restabilirea ordinii. Ulterior s-a deplasat la clădirea Palatului Comunal unde a făcut 
parte de Consiliul de conducere nou constituit, activând aici până în data de 
25.12.1989. 

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

revoluţionară a domnului Rădulescu Gheorghe s-a desfăşurat după fuga 

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

Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

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

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

SEFER a declarat închise lucrările ședinței. 
 
 PREŞEDINTE 
 Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 


