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P A R L A M E N T U L     R O M Â N I E I 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

              
 

SINTEZA 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25.06.2008 

 

 

Comisia a lucrat în plen în zilele de miercuri 25.06.2008, ora 14.00:  

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.  Discutarea propunerilor Subcomisiei C.P.R.D. 1989 din data de   

    19.06.2008 şi 23.06.2008; 

2. Discutarea petiţiilor şi contestaţiilor depuse la Comisia    

     Parlamentră a Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 
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3. Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11 membrii ai Comisiei, astfel: 

Preşedintele Comisiei Deputat Emilian Vasile Cutean, Vicepreşedintele Senator Mihail Lupoi, Secretarul Comisiei 

Deputat Niculae Mircovici, Deputat Gheorghe Firczak, Deputat Petru Tărniceru, Deputat Ioan Ţundrea, iar absenţi 

au fost: Senator Vasile Ion, Senator David Gheorghe, Senator Ilie Petrescu, Senator Doru Ioan Tărăcilă, Deputat 

Anca Constantinescu. 

Având în vedere că nu mai sunt alte subiecte pentru a fi introduse pe ordinea de zi, Preşedintele 

Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat ordinea de zi şi a supus-o la vot. S-a votat în 

unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, Preşedintele C.P.R.D. 89 a prezentat propunerile Subcomisiei C.P.R.D. 

1989.  

În şedinţa din data de 19.06.2008, Subcomisia CPRD 89 a  verificat un număr de 8 dosare pentru care 

se fac următoarele propuneri: 

Subcomisia CPRD 89, în urma verificării, a constatat că un număr de 4 dosare ale domnilor DINESCU 

CONSTANTIN OVIDIU (dosar nr. 508), BUZATU MARIA (dosar nr. 1126), FOCŞA FLORIN (dosar nr. 

8109) şi ŞERBAN SILVIA GOLDENBREG (dosar nr. 11003) sunt complete din punct de vedere al dispoziţiilor 

Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi propune aviz favorabil.  

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  
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                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului TEODORESCU VALENTIN (dosar nr. 4703), Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- tabelul aflat la dosar nr. 145/15.01.1990 nu este legalizat; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului TEODORESCU VALENTIN, întrucât 

se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului doamnei ENĂCHESCU CARMEN RALUCA  (dosar nr. 3883), 

Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- declaraţiile depuse sunt contradictorii; 
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Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al doamnei ENĂCHESCU CARMEN RALUCA, 

întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului  FRUNZĂ NICOLAE (dosar nr. 9048), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului FRUNZĂ NICOLAE, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

                  Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat în unanimitate.   

În urma verificării dosarului domnului NEACŞU TEODOR (dosar nr. 9877), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 
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- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

CPRD89 recomandă SSPR să solicite originalul documentului aflat la dosar nr. 33/30.08.1992. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului NEACŞU TEODOR, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În şedinţa din data de 23.06.2008, Subcomisia CPRD 89 a  verificat un număr de 19 dosare pentru 

care se fac următoarele propuneri: 

Subcomisia CPRD 89, în urma verificării, a constatat că un număr de 3 dosare ale domnilor POPESCU 

VASILE FLORIN (dosar nr. 1464), ILIE CRISTIAN (dosar nr. 2339, NEDEA CONSTANTIN (dosar nr. 

11892) şi  TOMOPOLO CONSTANTIN (dosar nr. 9021)  sunt complete din punct de vedere al dispoziţiilor Legii 

nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi propune aviz favorabil, cu 

menţiunea că domnul NEDEA CONSTANTIN în mod greşit a fost transmis de SSPR pentru a fi avizat cu 

calitatea de Remarcat, întrucât acesta deţine calitatea de Participant. 
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Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarelor domnilor VÂRTOSU DAN  (dosar nr. 13341), NAGY IOSIF (dosar nr. 

5781), DULGHERU GHEORGHE (dosar nr. 6479), DUMITRU PAVEL (dosar nr. 18826), ŞTEFAN CICILIA 

CORNELIA (dosar nr. 4365), ALEXANDRU POPA PAUL (dosar nr. 2237), CRISTOCEA MARIA (dosar nr. 

2376) şi IACOB PETRUŞ (dosar nr. 20051, Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarele respective nu conţin elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  documentele depuse la dosar nu scot în evidenţă acţiuni conform criteriilor pentru care se acordă 

calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizelor de preschimbare 

pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale persoanelor menţionate mai sus, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

                  Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat în unanimitate. 

În urma verificării dosarului domnului MITRAN LUCHIAN (dosar nr. 6455), Subcomisia CPRD 89 a 

constatat următoarele: 
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- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  din dosar reiese faptul că acesta a retras trupele din strada în data de 22.12.1989 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului MITRAN LUCHIAN, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În urma verificării dosarelor domnilor CORNEA GHEORGHE DANIEL (dosar nr. 8938) şi 

PESTREANU VASILE FLORIN (dosar nr. 4739),  Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarele respective nu conţin elementele necesare preschimbării certificatelor pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- nu au făcut dovada publucării în vreun Decret Prezidenţial; 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatele de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale persoanelor menţionate mai sus, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 
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Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În   urma   verificării   dosarului   domnului BROASCĂ MARIAN  (dosar nr. 3403), Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- are aviz de la o asociaţie care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 341/2004, fiind înfiinţată legal 

după data de 31.12.1992. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului BROASCĂ MARIAN, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

                  S-a votat  în unanimitate. 

În   urma   verificării   dosarului   domnului APOSTOL COSTIN FLORIN  (dosar nr. 18584), 

Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele: 
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- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CPRD89 recomandă SSPR să solicite fişa de cameră legalizată. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului APOSTOL COSTIN FLORIN, întrucât 

se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În   urma   verificării   dosarului   domnului SAMOILA LIVIU  (dosar nr. 2530), Subcomisia CPRD 

89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- a acţionat în cadrul Muzeului Marinei Militare; 
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Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului SAMOILA LIVIU, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 

În   urma   verificării   dosarului   domnului IONESCU VICTOR (dosar nr. 15246), Subcomisia 

CPRD 89 a constatat următoarele: 

- dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea 

solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

CPRD89 recomandă SSPR să solicite Primăriei din Topoloveni documentele la care se face referire în 

adeverinţa eliberată de aceasta. 

Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare 

pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului IONESCU VICTOR, întrucât se 

consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia. 

Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.  

                  S-a votat  în unanimitate. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, Biroul Tehnic a informat membrii comisiei faptul că pentru domnul  

SPIRIDON IONEL (dosar nr. 20846) , pentru care a fost amânat avizul întrucât nu se regăsea în baza de date, în 

urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că acesta figurează în Monitorul Oficial nr. 46/1996 - D.L. 

400/1995 şi deţine în baza Legii nr. 42/1990, certificat de Reţinut  nr. 4543.  

Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 propune avizarea favorabilă a 

domnului SPIRIDON IONEL. 

Se supune la vot. S-a votat în unanimitate. 

Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat adresa transmisă şi 

înregistrată  la C.P.R.D. 1989 sub nr. 42/320 din 07.04.2008, prin care SSPR aduce la cunoştinţă faptul că domnul 

MARGINE GHEORGHE (dosar nr. 4905), pentru care a fost amânată acordarea avizului  

 

de către CPRD 1989 întrucât nu figura în baza de date,  deţine în baza Legii nr. 42/1990  certificat de Luptător 

Remarcat prin Fapte Deosebite seria FD nr. 12058, figurează în M.O. 100 bis/2000 şi solicită avizarea favorabilă a 

acestuia.  

Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 supune la vot avizarea favorabilă a 

domnului MARGINE GHEORGHE. 

S-a votat în unanimitate.   
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Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat adresa transmisă şi 

înregistrată  la C.P.R.D. 1989 sub nr. 42/473 din 15.05.2008, prin care SSPR aduce la cunoştinţă faptul că domnul 

ŞANDRU DORU (dosar nr. 19540), pentru care a fost amânată acordarea avizului de către CPRD 1989 întrucât în 

baza de date figura cu calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, iar în lista transmisă de SSPR, acesta 

este propus pentru preschimbarea certificatului de Rănit, acesta deţine în baza Legii nr. 42/1990  certificat de 

Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite seria FD nr. 00167şi figurează în M.O. 100 bis/2000.  

SSPR precizează că dintr-o eroare, acesta a fost propus în vederea preschimbării calităţii de Luptător 

Rănit şi solicită avizarea favorabilă a doamnului ŞANDRU DORU pentru calitatea de Luptător Remarcat prin 

Fapte Deosebite . 

Având în vedere că eroarea a fost îndreptată, Preşedintele CPRD 1989 supune la vot avizarea 

favorabilă a domnului ŞANDRU DORU. 

S-a votat în unanimitate.   

De asemenea, Preşedintele comisiei a prezentat adresa transmisă şi înregistrată  la C.P.R.D. 1989 sub 

nr. 42/281 din 18.03.2008, prin care SSPR aduce la cunoştinţă faptul că domnul MATEI NICULAE (dosar nr. 

15281), pentru care a fost amânată acordarea avizului de către CPRD 1989 întrucât nu figura în baza de date,  

deţine în baza Legii nr. 42/1990  certificat de Rănit şi Reţinut nr. 2302, figurează în M.O. 41/1993 -  D.L. 

226/1992 şi solicită avizarea favorabilă a acestuia.  
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Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 supune la vot avizarea favorabilă a 

domnului MATEI NICULAE în vederea preschimbării calităţii de Luptător Rănit şi Reţinut. 

S-a votat în unanimitate.  

Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat adresa transmisă şi 

înregistrată  la C.P.R.D. 1989 sub nr. 42/362 din 15.04.2008, prin care SSPR aduce la cunoştinţă faptul că domnul 

MIHALACHE ION (dosar nr. 5566), pentru care a fost amânată acordarea avizului de către CPRD 1989 întrucât 

nu figura în baza de date,  deţine în baza Legii nr. 42/1990  certificat de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite 

seria FD nr. 17285, figurează în M.O. 100 bis/2000 şi solicită avizarea favorabilă a acestuia.  

Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 supune la vot avizarea favorabilă a 

domnului MIHALACHE ION. 

S-a votat în unanimitate.   

Preşedintele comisiei, domnul deputat Emilian Vasile Cutean a prezentat adresa transmisă şi 

înregistrată  la C.P.R.D. 1989 sub nr. 42/354 din 11.04.2008, prin care SSPR aduce la cunoştinţă faptul că domnul 

SÂRBU GRIGORE (dosar nr. 4943), pentru care a fost amânată acordarea avizului de către CPRD 1989 întrucât 

nu figura în baza de date,  deţine în baza Legii nr. 42/1990  certificat de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite 

seria FD nr. 11919, figurează în M.O. 100 bis/2000 şi solicită avizarea favorabilă a acestuia.  

Având în vedere această situaţie, Preşedintele CPRD 1989 supune la vot avizarea favorabilă a 

domnului SÂRBU GRIGORE. 
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S-a votat în unanimitate.   

La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele CPRD89 domnul deputat Emilian Vasile Cutean a adus la 

cunoştinţă membrilor comisiei faptul că pe rolul Curţii de Apel Bucureşti se află Dosarul nr. 4700/2/2007,  prin 

care CPRD 89 a fost chemată în judecată de către Liga Naţională a Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei 

 Române din Decembrie 1989 şi a Cinstirii Eroilor Martiri – România pentru a i se recunoaşte dreptul de a 

acorda avize în baza Legii nr. 341/2004.  

Preşedintele comisiei a precizat faptul că prin Încheierea din data de 07.05.2008 pronunţată în Dosar nr. 

4700/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea reclamatei de sesizare a Curţii Constituţionale cu 

soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate privind prevederile art. 11 şi art. 5 alin. 5 din Legea nr. 341/2004 şi 

a suspendat soluţionarea cauzei pe perioda soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate conform art. 29 al. 5 din 

Legea nr. 47/1992.    

De asemenea, preşedintele CPRD 89 a informat membrii comisiei faptul că Biroul Tehnic a verificat 

5365 de Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 cuprinşi în listele transmise şi 

înregistrate la CPRD 89 sub nr. 42/343/09.04.2008, prin care SSPR solicită acordarea avizului conform art. 9 alin. 

6  din Legea nr. 341/2004, în vederea acordării titlurilor de  către Administraţia Prezidenţială şi a constatat 

următoarele : 

- un număr de 5 persoane au avizul amânat de către CPRD 89 până la verificarea dosarelor de către 

membrii acesteia; 
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- unui număr de 25 persoane li s-a acordat titlul prin Decret Prezidenţial, conform Monitorului Oficial nr. 

7/2005; 

- un număr de 25 persoane nu au fost încă propuse de către SSPR în vederea obţinerii avizului pentru 

preschimbarea certificatului doveditor al calităţii solicitate; 

- pentru un număr de 488 persoane, SSPR nu a transmis noul tip de certificat în vederea semnării 

acestuia de către Preşedintele CPRD 89;  

- la un număr de 28 persoane  au fost găsite erori de nume, prenume, calitate, etc.; 

- un număr de 967 de persoane sunt repropuse de către SSPR în vederea obţinerii avizului menţionat 

maia sus, dintre care un număr de 461 de persoane nu au intrat încă în posesia noului tip de certificat; 

Biroul Tehnic a precizat faptul că CPRD 89 a avizat, iar preşedintele acesteia a semnat o listă cu 1246 de 

persoane care a fost transmisă către SSPR cu adresa nr. 42/10793/11.12.2006, în vederea emiterii titlului, conform 

art. 9 alin. 6 din Legea nr. 341/2004, iar persoanele repropuse fac parte din această listă deja semnată.  

De asemenea, SSPR a transmis prin aceeaşi adresă, un număr de 172 de eroi-martiri pentru acordarea 

avizului în vederea obţinerii titlului conform art. 9 alin. 6 din Legea nr. 341/2004 şi în urma verificării acesteia, 

Biroul Tehnic a constatat următoarele: 

- la poziţia 4, 10, 93 se regăsesc persoane care au avizul amânat de către CPRD 89 până la clarificarea 

situaţiei acestora.  
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Urmare celor constatate, membrii comisiei au hotărât restituirea listelor către SSPR în vederea corectării 

acestora şi atragerea atenţiei domnului Secretar de Stat al SSPR ca, înaite de a transmite la comisia parlamentară 

astfel de documente, de o importanţă deosebită pentru cei care au redat libertatea poporului român, să fie verificate 

şi analizate cu mai mare responsabilitate, pentru a evita, pe viitor, întârzierea acordării avizelor pentru acordare de 

către Preşedintele României a Decretului Prezidenţial, conform art. 9 alin. 6 din Legea nr. 341/2004.  

               Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele Comisiei domnul deputat Emilian Vasile Cutean a 

solicitat Secretarului Comisiei să anunţe data şi ora, precum şi ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a 

C.P.R.D.89. 

Secretarul Comisiei domnul deputat Niculae Mircovici a dat citire proiectului ordinii de zi pentru 

şedinţa de marţi 01.07.2008, ora 14,00: 

La punctul 1 – Avizarea listelor. 

La punctul 2. -  Discutarea petiţiilor. 

La punctul 3. -  Diverse. 

 

P R E Ş E D I N T E 

Deputat Emilian Vasile Cutean 
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      TABEL     
cu persoanele avizate de catre Comisia Parlamentara a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, in vederea   

 preschimbarii Certificatelor doveditoare a calitatii de Luptatori in Revoluţia Română din Decembrie 1989, conform   
prevederilor Legii 341/ 2204  

NR. 
CRT. 

Nr. 
Dosar NUMELE PRENUMELE DATA NASTERII TATĂL MAMA LOCUL 

NAŞTERII Aviz Asociatie CALITATEA 

1 1464 POPESCU VASILE FLORIN 
7 decembrie 

1955 NICOLAE VIORICA ORŞ.NEHOIU REMARCAT ASOCIATIA 22 DECEMBRIE CALARASI 

2 11892 NEDEA CONSTANTIN 21 mai 1936 MARIN ANGHELINA CRAIOVA Participant 
ASOCIAŢIA UMANITARĂ 22 DECEMBRIE 1989-

DOLJ 

3 2339 ILIE CRISTIAN 
26 noiembrie 

1959 IOAN EUGENIA ALEXANDRIA REMARCAT 
ASOCIAŢIA "22 DECEMBRIE 1989" TELEORMAN 

4 
9021 TOMPOLO CONSTANTIN 7 iunie 1954 ARISTOFANI ANETA BRĂILA REMARCAT 

AS. TINERII EROI AI REVOLUŢIEI DIN 22 DEC 
1989 GALAŢI 

5 508 DINESCU 
CONSTANTIN-
OVIDIU 

30 noiembrie 
1952 PETRE ELENA SLOZOBIA REMARCAT 

ASOCIAŢIA REVOLUŢIONARĂ CLUB 
TELEVIZIUNE 22 

6 1126 BUZATU MARIA   13 iunie 1949 GHEORGHE PARASCHIVA BREZOI REMARCAT AS. TELECOM DECEMBRIE 89 BUCUREŞTI 

7 8109 FOCȘA FLORIN 26 aprilie 1964 DUMITRU VERONICA BÂRLAD REMARCAT LIGA NAȚIONALĂ A LUPTĂTORILOR DIN 
DECEMBRIE 1989 

8 11003 GOLDENBERG-
ŞERBAN   SILVIA ILARIU ROZALIA 4 august 1935 CLUJ NAPOCA REMARCAT ASOC JILAVA 89 - RĂNIŢI ŞI REŢINUŢI 

9 20846 SPIRIDON IONEL 19 martie 1950 TOADER IONEL COM.TÎMBOEŞTI REŢINUT FECC TIMIŞOARA 

10 4905 MARGINE GHEORGHE GHEORGHE CONSTANTINA 2 ianuarie 1954 COM. 
TĂTULEŞTI REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV DECEMBRIE 1989 

11 19540 ŞANDRU DORU EREMIA ILINCA 14 martie 1970 SIBIU REMARCAT   

12 15281 MATEI NICULAE 11 februarie 
1952 NICULAE ELENA BUCUREŞTI RĂNIT ŞI 

REŢINUT ASOCIAŢIA JILAVA `89 - RĂNIŢI ŞI REŢINUŢI 

13 5566 MIHALACHE ION GHEORGHE VENA 4 august 1966 SAT. CÂNDEŞTI REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV DECEMBRIE 1989 

14 4943 SÂRBU GRIGORE SANDU IOANA 
20 octombrie 

1949 COM.VIDRA REMARCAT ASOCIAŢIA BRAŞOV DECEMBRIE 1989 
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