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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 27.06.2018 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 27.06.2018 ora 1300. 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Soluţionarea contestaţiilor împotriva neacordării titlului de Luptător cu 
Rol Determinant, ca urmare a audierii contestatarilor 

2. Soluţionarea contestaţiilor împotriva neacordării titlului de Luptător cu 
Rol Determinant 

3. Discutarea Hotărârii nr. 3520/2018 din 24.05.2018 a Tribunalului 
Bucureşti pronunţată în Dosar nr. 8057/3/2018 

4. Îndreptarea erorii materiale din Sinteza lucrărilor comisiei din data de 
11.06.2018 

5. Diverse 
 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11 
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin 
Marian, deputat Roman Florin Claudiu. Au lipsit senator Caracotă Iancu, 
senator Diaconu Adrian Nicolae, senator Ruse Mihai Alexandru şi senator 
Smarandache Miron Alexandru. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte deputat Pau 

Radu Adrian, având în vedere continuarea ordinii de zi din data de 
25.06.2018. 
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La punctul 1 al ordinii de zi,  domnul vicepreşedinte deputat Pau 
Radu Adrian a supus dezbaterii soluţionarea unui număr de 14 contestaţii 
pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant, în urma audierii 
contestatarilor din data de  25.06.2018 (13contestaţii),  respectiv o contestaţie 
amânată, audiată în data de 23.04.2018. 

 
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a precizat faptul că 

membrii comisiei au la dispoziţie dosarele constituite în baza Legii nr. 
341/2004,  în care se regăsesc memoriile întocmite de contestatari la 
dobândirea titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite, precum şi 
declaraţiile de martori întocmite la acea dată. De asemenea, membrii comisiei 
au la dispoziţie cele declarate de contestatar cu ocazia audierii.  

 
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a precizat  

semnificaţia votului acordat în sensul în care, dacă membrii CPRD 1989 
opinează că activităţile revoluţionare ale contestatarilor au avut un rol 
determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, sau contestatarul şi-a pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de 
represiune, sau contestatarul a ocupat şi apărat obiective de importanţă 
deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, se acordă vot pentru admiterea 
contestaţiei, documentele care stau la baza admiterii contestaţiei fiind 
memoriile întocmite de contestatari la dobândirea titlului de luptător remarcat 
prin fapte deosebite, precum şi declaraţiile de martori întocmite la acea dată. 

  
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a supus votului 

individual contestaţiile: 
 
Audierile din data de 25.06.2018 
 
Cu privire la contestaţiile domnilor Balcău Ioan  dosar nr. 2007, Miron 

Vasile Remus dosar nr. 2002, Mureşan Viorel dosar nr. 1988 şi Mureşan 
Sorin dosar nr. 2016, domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a 
precizat faptul că, în urma studierii dosarelor şi a celor declarate de 
contestatari în audiere, rezultă faptul că aceștia au avut activitate 
revoluţionară în municipiul Turda din judeţul Cluj. De asemenea, din 
documentele aflate la dosar, rezultă că aceştia au ocupat primăria 
municipiului Turda în data de 22.12.1989, în jurul orei 10:30. Totodată, 
domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, a menţionat că în cadrul 
audierilor s-a solicitat contestatarilor depunerea în copii legalizate a 
documpentelor prezentate în copie.  

 
1. Contestaţia domnului Balcău Ioan  dosar nr. 2007 
S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei până la clarificarea 

încadrării oraşului Turda în prevederile OUG nr. 95/2014 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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2. Contestaţia domnului Miron Vasile Remus dosar nr. 2002 
S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei până la clarificarea 

încadrării oraşului Turda în prevederile OUG nr. 95/2014 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
3. Contestaţia domnului Mureşan Viorel dosar nr. 1988 
S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei până la clarificarea 

încadrării oraşului Turda în prevederile OUG nr. 95/2014 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
4. Contestaţia domnului Mureşan Sorin dosar nr. 2016 
S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei până la clarificarea 

încadrării oraşului Turda în prevederile OUG nr. 95/2014 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
De asemenea, domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a 

propus  înaintarea către Parchetul Militar a unei adrese prin care să se solicite 
confirmarea sau infirmarea documentelor şi susţinerilor contestatarilor privind 
existența confruntărilor cu forțele de represiune în municipiul Turda, respectiv 
ocuparea primăria municipiului Turda în data de 22.12.1989, în jurul orei 
10:30 și înaintarea unei adrese către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945–1989 prin care să solicite luarea unei 
decizii cu privire la încadrarea oraşului Turda în prevederile OUG nr. 95/2014 
privind rolul determinant.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
5. Contestaţia domnului Enache Ion, dosar nr. 8983. 
S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei  
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
6. Contestaţia domnului Stoica Oprea, dosar nr. 6452. 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
 
7. Contestaţia domnului Iordache Gabriel, dosar nr. 2518 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi 
 
8. Contestaţia domnului Pariş Aurel, dosar nr. 2395 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
 
9. Contestaţia domnului Cosma Ştefan, dosar nr. 7090 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
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10. Contestaţia domnului Filipoiu Ion, dosar nr. 2824 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
 
11. Contestaţia domnului Sima Costică, dosar nr. 12266 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
 
12. Contestaţia domnului Iliovici Jan Emil, dosar nr. 21426 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
 
13. Audierea doamnei Jeleboglu Badiu Petrica, dosar nr. 3172 
Aceasta s-a prezentat în faţa comisiei şi a susţinut faptul că din motive 

medicale nu a putut depune în termenul stabilit de OUG nr. 95/2014 
solicitarea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

Din analiza documentelor prezentate precum şi a susţinerilor din faţa 
membrilor CPRD 1989, prezenţi la audiere, rezultă că activitatea acesteia se 
încadrează în cerinţele prevăzute pentru titlul de Luptător cu Rol Determinant. 

S-a propus înaintarea unei adrese Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945–1989 prin care să se transmită 
documentele depuse de doamna Jeleboglu Badiu Petrica, cu solicitarea de 
analizare a posibilităţilor legale de repunere în termen pentru depunerea 
solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Audienţa acordată domnilor Niculescu Sorin Ioan, Marian 

Alexandru şi Ioni ţă Cătălin din municipiul Ploie şti. 
 
Aceștia au solicitat includerea municipiului Ploieşti în categoria 

localităţilor în care în urma acţiunilor şi confruntărilor cu forţele de represiune 
au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului. 
Aceştia au arătat faptul că activităţile revoluţionare au început la primele ore 
ale dimineţii zilei de 22.12.1989,  în cadrul Uzinei 1 Mai din Ploieşti, când au 
forţat plecarea în coloană către Casa Albă (sediul Comitetului Judeţean de 
Partid) clădire ocupată înainte de fuga dictatorului.  

Având în vedere faptul că prin OUG nr. 95/2004 CPRD 1989 nu a fost 
abilitat să stabilească localităţilor în care în urma acţiunilor şi confruntărilor 
cu forţele de represiune au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la 
fuga dictatorului, s-a propus  înaintarea  documentaţiei către Secretariatul de 
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945–1989, cu solicitarea de 
analizare a posibilităţilor legale de includere a municipiului Ploieşti în 
categoria  localităţilor în care în urma acţiunilor şi confruntărilor cu forţele de 
represiune au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga 
dictatorului. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Audierile din data de 23.04.2018 
 
1. Contestaţia domnului Joiţa Ion, dosar nr. 7083. 
 
Domnul secretar deputat Lupescu Dumitru a precizat faptul că 

domnul Joița Ion a depus la data de 08.12.2015 contestația înregistrată sub nr. 
2489, contestație soluționată la data de 08.06.2016, în urma studierii dosarului 
7083, prin respingere. La data de 06.10.2016 acesta a fost audiat, iar la data 
de 11.10.2016 CPRD 1989 a menținut soluția de respingere. 

La data de 23.04.2018 domnul Joița Ion a fost reaudiat, având în vedere 
actele procedurale din dosarul nr. 7083/01.11.2004. 

 În urma dezbaterii s-a propus respingerea contestației din data de 
25.10.2016 a domnului Joița Ion, respectiv înaintarea copiei după dosarul 
nr. 7083/01.11.2004 al domnului Joița Ion la dosarul de instanță nr. 
2114/120/2017. 

Propunerea de respingere a contestației domnului Joița Ion din 
data de 25.10.2016 a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, a fost supusă dezbaterii soluţionarea unui 

număr de 9 contestaţii pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant.  

Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a precizat faptul că 
la dispoziţia membrilor CPRD 1989 sunt dosarele constituite în baza Legii nr. 
341/2004, în care se regăsesc memoriile întocmite de contestatari la 
dobândirea titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite, precum şi 
declaraţiile de martori întocmite la acea dată. De asemenea, la dispoziţia 
membrilor CPRD 1989 se află şi sinteza memoriului personal din dosar, 
realizată de personalul tehnic al comisiei.  

S-a făcut precizarea semnificaţiei votului, în sensul în care, dacă 
parlamentarii membri ai CPRD 1989, opinează că activităţile revoluţionare 
ale contestatarilor au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau contestatarul şi-a pus viaţa în 
pericol în confruntările cu forţele de represiune, sau contestatarul a ocupat şi 
apărat obiective de importanţă deosebită care au aparţinut regimului totalitar, 
se va vota pentru admiterea contestaţiei, în caz contrar se va respinge 
contestaţia.  

 
Domnul domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a supus 

analizei îndividual fiecare contestaţie în parte după cum urmează: 
 
1. Contestaţia domnului Hrimiuc Dumitru, dosar nr. 5487. 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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2. Contestaţia domnului Cugler Dan, dosar nr. 77. 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Şotropa Iulian, dosar nr. 17050. 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
4. Contestaţia domnului Şotropa Mihai, dosar nr. 17051. 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
5. Contestaţia domnului Zaharia Ioan, dosar nr. 19140. 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
6. Contestaţia domnului Barbu Gheorghe, dosar nr. 4880. 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
7. Contestaţia domnului Giurescu Valeriu, dosar nr. 13294. 
Contestația a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
8. Contestaţia domnului Niculescu Marius, dosar nr. 2039. 
S-a propus audierea contestatarului 
Audierea contestatarului a fost aprobată cu unanimitate de voturi  
 
9. Contestaţia domnului Vîrje Marcel, dosar nr. 4981. 
S-a propus audierea contestatarului 
Audierea contestatarului a fost aprobată cu unanimitate de voturi  
 

 
La punctul 3 al ordinii de zi domnul vicepreşedinte deputat Pau 

Radu Adrian a supus dezbaterii Hotărârea  nr. 3520/2018  din 24.05.2018 a 
Tribunalului Bucureşti, pronunţată în Dosar nr. 8057/3/2018. Prin această 
hotărâre CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia domnului Tală 
Constantin înregistrată sub nr. 587/08.02.2018. 

Din analiza contestaţiei rezultă faptul că domnul Tală Constantin, cu 
activitate revoluţionară în municipiul Constanţa, a depus cerere de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant la  Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945–1989. 

Prin adresa nr. 18/15.01.2018, Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945–1989 i-a comunicat domnului Tală 
Constantin faptul că cererile trebuiau depuse până la data de 12.05.2015 (90 
zile de la apariţia OUG nr. 95/2015), motiv pentru care cererea lui este 
decăzută din termen. 
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Domnul Tală Constantin a arat faptul că acesta s-a încadrat în termenul 
de 90 de zile, acesta considerând că cele 90 de zile curg de la data includeri 
municipiului Constanţa în  categoria  localităţilor în care în urma acţiunilor şi 
confruntărilor cu forţele de represiune au rezultat persoane ucise, rănite sau 
reţinute, până la fuga dictatorului. Acesta susţine faptul că municipiul 
Constanţa a fost introdus prin Decizia nr. 74/27.08.2015, decizie publicată la 
data de 13.10.2015. 

Având în vedere hotărârile instanţelor de judecată care stabilesc faptul 
că termenul de 90 de zile începe să curgă de la data în care localităţile au fost 
incluse în categoria localităţilor în care în urma acţiunilor şi confruntărilor cu 
forţele de represiune au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la 
fuga dictatorului, domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a propus 
înaintarea contestaţiei domnului Tală Constantin, Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945–1989, în vederea pronunţării cu privire 
la repunerea în termen a solicitării domnului Tală Constantin de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 4 al ordinii de zi domnul vicepreşedinte deputat Pau 

Radu Adrian a supus dezbaterii îndreptarea erorii materiale din Sinteza 
lucrărilor CPRD 1989 din data de 11.06.2018. 

Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian a supus votului 
îndreptarea erorii materiale din Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 
11.06.2018 - punctul 2 al ordinii de zi - poziţia 7, în sensul în care în loc de 
Niţă se va citi Niţu. 

Îndreptarea erorii material a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 5 – Diverse  domnul secretar deputat  Lupescu Dumitru a 

prezentat situația domnului Tănase Marcel din Târgoviște. 
La data de 23.04.2018 acesta a susținut, în fața membrilor CPRD 1989, 

faptul că a depus în conformitate cu Legea nr. 42/1990 în anul 1996 
solicitarea de acordare a titlului de luptător cu merite deosebite, prezentând în 
aces sens bonul cu nr. 12563/1996 , respectiv faptul că a depus și solicitarea 
de preschimbare a titlului în baza Legii nr. 341/2004. 

Pentru soluționarea cererii domnului Tănase Marcel, CPRD 1989 a 
solicitat Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945–1989 
înaintarea dosarului nr. 12563/1996, solicitare rămasă fără răspuns. 
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Domnul secretar Deputat  Lupescu Dumitru, considerând că din 
documentele prezentate de domnul Tănase Marcel rezultă activitatea 
revoluționară a acestuia, a solicitat transmiterea documentației  Secretariatul 
de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945–1989, în vederea clarificării 
situației cu privire la persoana titulară a dosarului nr. 12563/1996 și dacă 
acesta a depus cerere de preschimbare în baza Legii nr. 341/2004.  

 
 

 
 
 
PREŞEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 


