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Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Adresa Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 

Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 –
avizul favorabil în 
Determinant domnului Micu Gabriel, în baza Hotărârii Civile nr. 
192/2017, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în dosar nr. 
2193/54/2016. 

2. Punere în aplicare a hotărârilor civile prin care CPRD 1989 este 
obligată să resoluţioneze contestaţii, îndreptate împotriva soluţiei 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 
– 1989 de respingere a cererii de acordare a titlului de Lu
Rol Determinant, contestaţii soluţionate anterior hotărârilor civile.

3. Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România 
– 1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018

4. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 
membri ai CPRD 1989, 
vicepreşedinte deputat Pau
senator Caracota Iancu, 
Iulius Marian, deputat Roman Florin Claudiu
Alexandru. Au lipsit senator Ilea Vasile
senator Ruse Mihai Alexandru
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 18.02.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 18.02.2019 ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Adresa Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 

– 1989 nr. 18/1449/07.02.2019, prin care se cere 
avizul favorabil în vedere acordării titlului de Luptător cu Rol 
Determinant domnului Micu Gabriel, în baza Hotărârii Civile nr. 
192/2017, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în dosar nr. 

Punere în aplicare a hotărârilor civile prin care CPRD 1989 este 
ă să resoluţioneze contestaţii, îndreptate împotriva soluţiei 

Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 

1989 de respingere a cererii de acordare a titlului de Lu
Rol Determinant, contestaţii soluţionate anterior hotărârilor civile.
Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 

1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018

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

vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
 senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak 

deputat Roman Florin Claudiu şi senator Smarandache Miron 
senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian

senator Ruse Mihai Alexandru.  

ionarilor din Decembrie 1989 

Adresa Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 

1989 nr. 18/1449/07.02.2019, prin care se cere 
vedere acordării titlului de Luptător cu Rol 

Determinant domnului Micu Gabriel, în baza Hotărârii Civile nr. 
192/2017, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în dosar nr. 

Punere în aplicare a hotărârilor civile prin care CPRD 1989 este 
ă să resoluţioneze contestaţii, îndreptate împotriva soluţiei 

Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 

1989 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant, contestaţii soluţionate anterior hotărârilor civile. 
Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 

în Perioada 1945 
1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018 

ari din totalul de 11 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, 

secretar deputat Lupescu Dumitru, 
deputat Firczak 

şi senator Smarandache Miron 
Cătălin Marian şi 
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George SEFER a prezentat adresa Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nr. 18/1449/07.02.2019, prin 
care se cere avizul favorabil în vedere acordării titlului de Luptător cu Rol 
Determinant domnului Micu Gabriel, în baza Hotărârii Civile nr. 192/2017, 
pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în dosar nr. 2193/54/2016. Prin 
această hotărâre civilă este anulată, în parte, decizia Secretariatului de stat 
de respingere a solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, obligând  Secretariatul de stat şi CPRD 1989 să emită domnului 
Micu Gabriel titlul de Luptător cu Rol Determinant. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George SEFER a propus ca CPRD 
1989 să ia act de Hotărârea Civilă nr. 192/2017, pronunţată de Curtea de 
Apel Craiova, în dosar nr. 2193/54/2016, şi să acorde avizul Secretariatului 
de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 pentru punerea în 
aplicare a acesteia. 

Propunerea de acordare a avizului CPRD 1989 pentru punerea în 

aplicare a Hotărârii Civile nr. 192/2017, pronunţată de Curtea de Apel 

Craiova, în dosar nr. 2193/54/2016, a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi. 

  
 La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte deputat Cristian 

George SEFER a arătat faptul că prin aceste hotărâri civile CPRD 1989 este 
obligată să resoluţioneze contestaţii îndreptate împotriva soluţiei 
Secretariatului de stat de respingere a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant, contestaţii soluţionate anterior de CPRD 1989. 

În vederea soluţionării contestaţiilor s-au resolicitat de la Secretariatul 
de stat dosarele constituite în baza Legii nr. 341/2004, dosare constituite în 
vederea dobândirii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 
Dosarele conţin memoriul 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 specificat 
semnificaţia votului acordat de membrii CPRD 1989, exercitat pentru 
soluţionarea contestaţiei: 

Admiterea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori 
aflaţi în exercitarea mandatului, consideră că faptele descrise în memoriul 
personal 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 descrise în memoriul 
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personal 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 
memoriul personal 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 puse la dispoziţia membrilor CPRD 1989 dosarele constituite în 
baza Legii nr. 341/2004, dosare constituite în vederea dobândirii titlului de 
Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale contestatarilor. 

 
 
Au fost analizate şi soluţionate, în conformitate cu hotărârile civile ale 

instanţelor de judecată, următoarele contestaţii: 
 
1. Hotărârea Civilă nr. 4705/2018, pronunțată de Tribunalul 

București, în dosar nr. 46122/3/2017. Prin această hotărâre civilă CPRD 
1989 este obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Dumitrașcu 
Niculae înregistrată sub nr. 4567/12.11.2015, nr. 2196 din 18.11.2015 la 
CPRD 1989, contestaţie îndreptată împotriva respingerii, de către 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, 
a solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/3116/28.04.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 19.04.2016 contestaţia nr. 
4567/12.11.2015 prin respingere, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestaţiei nr. 4567/12.11.2015. Astfel, a fost resolicitat de 
la Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 16081/10.12.2004 al domnului Dumitrașcu Niculae. 

S-a reţinut faptul că, în conformitate cu memoriul personal şi 
documentele din dosarul administrativ nr. 16081/10.12.2004, domnul 
Dumitrașcu Niculae a participat la mitingul organizat în data de 21.12.1989 
în Piaţa CC – PCR. La momentul producerii busculadei a părăsit piaţa. În 
cursul serii se afla cu maşina proprietate personală pe Bulevardul  Republicii 
de unde a auzit focuri de armă dinspre Piaţa Universităţii. Nu a ajuns în Piaţa 
Universităţii fiind blocat de lucrători de poliţie în Piaţa Rosetti. În data de 
22.12.1989, de la locul de muncă a plecat cu mai mulţi colegi spre centrul 
capitalei. A ajuns în Piaţa CC–PCR în jurul orei 12, moment în care a observat 
fuga soţilor Ceauşescu cu elicopterul. 
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 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
4567/12.11.2015 a domnului Dumitrașcu Niculae pentru lipsa rolului 
determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia nr. 4567/12.11.2015 a domnului Dumitrașcu Niculae a 
fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
2. Hotărârea Civilă nr. 4706/2018, pronunțată de Tribunalul 

București, în dosar nr. 47316/3/2017. Prin această hotărâre civilă CPRD 
1989 este obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Calancea 
Mihaela Laura înregistrată sub nr. 3838/05.10.2015, nr. 1757 din 19.10.2015 
la CPRD 1989, contestaţie îndreptată împotriva respingerii, de către 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, 
a solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/2205/20.04.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 10.05.2016 contestaţia nr. 
3838/05.10.2015 prin respingere, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestaţiei nr. 3838/05.10.2015. Astfel, a fost resolicitat de 
la Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 13493/09.11.2004 al doamnei Calancea Mihaela Laura. 

 S-a reţinut faptul că, în conformitate cu memoriul personal şi 
documentele din dosarul administrativ nr. 13493/09.11.2004, doamna 
Calancea Mihaela Laura, elevă în clasa a XII în decembrie 1989,  în data de 
22.12.1989, împreună cu mai mulţi prieteni, cunoscând evenimentele din 
data de 21.12.1989 de la părinţii acesteia, a fugit de acasă, ajungând în Piaţa 
Universității în faţa Bisericii Colţea. Aici, una din persoanele din grupul 
acesteia a tras clopotele de la biserică. De aici s-a deplasat împreună cu 
mulţimea în Piaţa Palatului, sediul CC-PCR. Când a ajuns în piaţă a observat 
că mulţimea a pătruns în sediul CC-PCR, în acelaşi timp observând un 
elicopter ce se îndepărta.    

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
3838/05.10.2015 a doamnei Calancea Mihaela Laura pentru lipsa rolului 
determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia nr. 3838/05.10.2015 a doamnei Calancea Mihaela Laura a 
fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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3. Hotărârea Civilă nr. 3959/2018, pronunțată de Tribunalul 
București, în dosar nr. 6574/3/2018. Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 
este obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Clapon Didu 
înregistrată sub nr. 6080/22.12.2015, nr. 2908 din 22.12.2015 la CPRD 1989, 
contestaţie îndreptată împotriva respingerii, de către Secretariatului de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a solicitării de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4439/07.05.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 06.09.2016 contestaţia nr. 
6080/22.12.2015 prin respingere, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestaţiei nr. 6080/22.12.2015. Astfel, a fost resolicitat de 
la Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 8117/01.11.2004 al domnului Clapon Didu. 

 S-a reţinut faptul că, în conformitate cu memoriul personal şi 
documentele din dosarul administrativ nr. 8117/01.11.2004, domnul Clapon 
Didu în data de 22.12.1989 la ora 12.30 a intrat în sediul Comitetului 
municipal PCR Bîrlad.  

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
6080/22.12.2015 a domnului Clapon Didu pentru lipsa rolului determinant în 
declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia nr. 6080/22.12.2015 a domnului Clapon Didu a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
4. Hotărârea Civilă nr. 2910/2018, pronunțată de Tribunalul 

București, în dosar nr. 32171/3/2017. Prin această hotărâre civilă CPRD 
1989 este obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Mitroi Nicolae 
înregistrată sub nr. 5041/25.11.2015, nr. 2496/12/8/2015 la CPRD 1989, 
contestaţie îndreptată împotriva respingerii, de către Secretariatului de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a solicitării de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4611/07.05.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 6/8/2016 contestaţia nr. 
5041/25.11.2015 prin respingere, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestaţiei nr. 5041/25.11.2015. Astfel, a fost resolicitat de 
la Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 11966/05.11.2004 al domnului Mitroi Nicolae. 

 În conformitate cu memoriul personal şi documentele din dosarul 
administrativ nr. 11966/05.11.2004, domnul Mitroi Nicolae în data de 
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22.12.1989 s-a deplasat împreună cu mai mulţi colegi de la întreprinderea 
Electroputere înspre piaţa din faţa Consiliului Judeţean PCR Dolj – mun. 
Craiova unde au demonstrat pentru înlăturarea comuniştilor de la putere. A 
sprijinit un grup de manifestaţi să intre în incinta Consiliului Judeţean. Nu a 
pătruns în clădire.  

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
5041/25.11.2015 a domnului Mitroi Nicolae pentru lipsa rolului determinant 
în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia nr. 5041/25.11.2015 a domnului Mitroi Nicolae a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
5. Hotărârea Civilă nr. 2080/2017, pronunțată de Tribunalul Argeș, în 

dosar nr. 5245/109/2016. Prin această hotărâre civilă este anulată poziţia 
62 din Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 06.09.2016 - contestaţie 
1416/08.03.2016, nr. 773/22.03.2016 la CPRD 1989, contestaţie îndreptată 
împotriva respingerii, de către Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989, a solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/4056/06.05.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 06.09.2016 contestația nr. 
1416/08.03.2016 prin respingere, instanța considerând că această 
contestație trebuie reanalizată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestației 1416/08.03.2016. Astfel, a fost resolicitat de la 
Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 15146/12.11.2004 al domnului Trăgaistă Gheorghe. 

 În conformitate cu memoriul personal şi documentele din dosarul 
administrativ nr. 15146/12.11.2004, domnul Trăgaistă Gheorghe cu 
domiciliul în comuna Domneşti – jud Argeş  avea cunoştinţă de evenimentele 
de la Timişoara din emisiunile difuzate de postul Europa Liberă. Până pe data 
de 22.12.1989 a urmărit la televizor evenimentele din Bucureşti şi pe această 
cale a aflat de fuga soţilor Ceauşescu. Ca urmare a apelurilor de la tv a 
organizat un transport de alimente pentru revoluţionarii de la Bucureşti.    

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
1416/08.03.2016 a domnului Trăgaistă Gheorghe pentru lipsa rolului 
determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia nr. 1416/08.03.2016 a domnului Trăgaistă Gheorghe a 
fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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6. Hotărârea Civilă nr. 1689/2017, pronunțată de Tribunalul 
București, în dosar nr. 42630/3/2016. Prin această hotărâre civilă CPRD 
1989 este obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Rădulescu Titu 
înregistrată sub nr. 436/18.01.2016, nr. 266/23.02.2016 la CPRD 1989, 
contestaţie îndreptată împotriva respingerii, de către Secretariatului de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a solicitării de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4432/07.05.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 19.04.2016 contestaţia nr. 
436/18.01.2016 prin respingerea contestaţiei în primă instanţă, domnul 
Rădulescu Titu nesolicitând audierea, aspect nereţinut de instanţa de 
judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a stabilit 
resoluţionarea contestaţiei nr. 436/18.01.2016. Astfel, a fost resolicitat de la 
Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 13746/09.11.2004 al domnului Rădulescu Titu. 

 În conformitate cu memoriul personal şi documentele din dosarul 
administrativ nr. 13746/09.11.2004, domnul Rădulescu Titu a făcut parte din 
grupul de muncitori din întreprinderea Metal Lemn Craiova care s-au 
deplasat la Timișoara în vederea înăbușirii protestelor. Au ajuns în Timișoara 
în cursul nopții de 20 spre 21.12.1989. În ziua de 21.12.1989, în urma 
discuțiilor purtate dimineața cu timișorenii care au venit în gară, s-a hotărât 
ca un grup dintre ei, împreună cu timișorenii veniți să discute cu ei, să se 
deplasase în centrul Timișoarei să afle ce se întâmplă de fapt. În urma celor 
constatate s-a hotărât fraternizarea cu manifestanții din Timișoara și 
reîntoarcerea lor la Craiova. La Craiova au ajuns în noaptea datei de 
21.12.1989 în jurul orei 23,00. În dimineața zilei de 22.12.1989 s-a alăturat 
coloanei de manifestanți care se îndrepta spre centrul Craiovei. În jurul orei 
11,30 a pătruns în sediul Comitetului Județean.     

 Pentru aceste considerente s-a propus audierea domnului Rădulescu 
Titu. 

Audierea domnului Rădulescu Titu a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
7. Hotărârea Civilă nr. 3749/2017, pronunțată de Tribunalul 

București, în dosar nr. 46532/3/2016. Prin această hotărâre civilă CPRD 
1989 este obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Honciu Dumitru 
înregistrată sub nr. 6217/19.12.2016, nr. 2522/28.12.2016 la CPRD 1989, 
contestaţie îndreptată împotriva respingerii, de către Secretariatului de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
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Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a solicitării de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4987/08.05.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 08.11.2016 contestaţia nr. 
6217/19.12.2016 prin respingere, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestaţiei nr. 6217/19.12.2016. Astfel, a fost resolicitat de 
la Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 16098/10.12.2004 al domnului Honciu Dumitru. 

 În conformitate cu memoriul personal şi documentele din dosarul 
administrativ nr. 16098/10.12.2004, domnul Honciu Dumitru lucra la 
Întreprinderea Electromecanica. În data de 21.12.1989 a efectuat programul 
normal de lucru. În data de 22.12.1989 ora 7.00, de la locul de muncă, el 
făcând parte din gărzile patriotice, a fost trimis împreună cu alți colegi să 
asigure paza Primăriei Sector 2. A asigurat paza Primăriei Sector 2 până în 
jurul orei 12 – 13; neexistând evenimente s-a întors la întreprindere cu 
autobuzul fabricii. Aici a aflat de la televizor de fuga soților Ceaușescu.  

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
6217/19.12.2016 a domnului Honciu Dumitru pentru lipsa rolului 
determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia nr. 6217/19.12.2016 a domnului Honciu Dumitru a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
8. Hotărârea Civilă nr. 744/2018, pronunțată de Tribunalul București, 

în dosar nr. 16775/3/2017. Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Nemţeanu Georgică 
înregistrată sub nr. 5126/26.11.2015, nr. 2632/14.12.2015 la CPRD 1989, 
contestaţie îndreptată împotriva respingerii, de către Secretariatului de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a solicitării de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4732/07.05.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 08.06.2016 contestaţia nr. 
5126/26.11.2015 prin respingere, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestaţiei nr. 5126/26.11.2015. Astfel, a fost resolicitat de 
la Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 15430/19.112004 al domnului Nemţeanu Georgică. 

 În conformitate cu memoriul personal şi documentele din dosarul 
administrativ nr. 15430/19.112004, domnul Nemţeanu Georgică în 
decembrie 1989 era elev la Școala de Subofițeri Câmpina. În data de 
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21.12.1989, el împreună cu colegii au fost informați că e posibil să plece în 
misiune la București sau Brașov, iar în cursul zilei, în jur de ora 15, au primit 
armament și muniție de război. În cursul nopții a aflat de la radio Vocea 
Americii că în București s-a tras. În dimineața zilei de 22.12.1989 se stabilise 
personalul care urmează să plece în misiune la București și care la Brașov. 
Domnul Neamțiu Georgică a hotărât să părăsească unitatea și să meargă în 
Piața Universității să anunțe revoluționarii că elevii Școlii din Câmpina sunt 
alături de manifestanți. S-a deplasat la București cu trenul ajungând în 
București în jurul orei 15.00. 

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
5126/26.11.2015 a domnului Nemţeanu Georgică pentru lipsa rolului 
determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia nr. 5126/26.11.2015 a domnului Nemţeanu Georgică a 
fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
9. Hotărârea Civilă nr. 1989/2017, pronunțată de Tribunalul 

București, în dosar nr. 37228/3/2016. Prin această hotărâre civilă CPRD 
1989 este obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Popescu Anton 
înregistrată sub nr. 4995/24.11.2015, nr. 2469/08.12.2015 la CPRD 1989, 
contestaţie îndreptată împotriva respingerii, de către Secretariatului de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a solicitării de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3863/05.05.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 08.06.2016 contestaţia nr. 
4995/24.11.2015 prin respingere, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestaţiei nr. 4995/24.11.2015. Astfel, a fost resolicitat de 
la Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 17948/20.01.2005 al domnului Popescu Anton. 

 În conformitate cu memoriul personal şi documentele din dosarul 
administrativ nr. 17948/20.01.2005, domnul Popescu Anton a făcut parte din 
grupul de muncitori IMGB care a participat la mitingul de susținere a 
regimului din data de 21.12.1989. După spargerea mitingului s-a întors 
acasă. În dimineața zilei de 22.12.1989 s-a alăturat grupului de salariați ai 
Laboratorului de Metrologie împreună deplasându-se în Piața Universității. 
Acolo a văzut cum Ceaușescu împreună cu acoliții săi părăseau clădirea 
îmbarcați într-un elicopter. 

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
4995/24.11.2015 a domnului Popescu Anton pentru lipsa rolului determinant 
în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
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Contestaţia nr. 4995/24.11.2015 a domnului Popescu Anton a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
10. Hotărârea Civilă nr. 2514/2017, pronunțată de Tribunalul Brașov, 

în dosar nr. 962/62/2017. Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia reclamantului Moisă Vasile înregistrată 
sub nr. 4775/18.11.2015, nr. 2283/24.11.2015 la CPRD 1989, contestaţie 
îndreptată împotriva respingerii, de către Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a solicitării de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/2422/22.04.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat la data de 17.05.2016 contestaţia nr. 
4775/18.11.2015 prin respingere, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile s-a hotărât 
resoluţionarea contestaţiei nr. 4775/18.11.2015. Astfel, a fost resolicitat de 
la Secretariatul Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dosarul 
administrativ nr. 5733/21.10.2004 al domnului Moisă Vasile. 

 În conformitate cu memoriul personal şi documentele din dosarul 
administrativ nr. 5733/21.10.2004, domnul Moisă Vasile, în data de 
21.12.1989 și 22.12.1989 s-a alăturat mulțimii care manifesta în fața 
Consiliului Județean Brașov.  

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea contestaţiei nr. 
4775/18.11.2015 a domnului Moisă Vasile pentru lipsa rolului determinant în 
declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia nr. 4775/18.11.2015 a domnului Moisă Vasile a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 3 al ordinii de zi au fost soluţionate un număr de 43 de 

contestaţii, îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, publicată 
la data de 31.08.2018. 

Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a arătat faptul că la 
data de 15.10.2018 CPRD 1989 a decis admiterea în principiu a contestaţiilor 
depuse împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018. 

 Admiterea în principiu a contestaţiilor împotriva Deciziei 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989  
nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018, a avut la bază reţinerile 
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eronate ale Secretariatului de stat din Procesul Verbal nr. 
18/COMISIE/3/13.08.2018 avut în vedere la emiterea Deciziei nr. 
129/13.08.2018. 

 
S-au reţinut următoarele: 
Procesul Verbal nr. 18/COMISIE/3/13.08.2018 are următoarele reţineri 

eronate:  
 A - O pretinsă neîndeplinire, de către CPRD 1989, a obligaţiilor 

prevăzute de art. 213 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 99/2015 (în fapt 
art. 21 indice 3 alin. 4 din H.G. nr. 1412/2004, H.G. nr. 99/2015 fiind de 
modificare a H.G. nr. 1412/2004), aspect care nu se confirmă din 
următoarele considerente: ca urmare a admiteri contestaţilor îndreptate 
împotriva respingerilor, de către SSRML, a cererilor de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant CPRD 1989 a efectuat, respectiv comunicat, 
Secretariatului de stat următoarele: 

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a 
Sintezei Lucrărilor CPRD 1989 în care se regăsesc admiterea 
contestaţiilor; 

- Restituirea Secretariatului de stat a dosarelor  administrative 
constituite în baza Legii nr. 341/2004, pentru obţinerea 
titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite, dosar care 
cuprinde un memoriu personal al solicitantului în care a 
descris faptele acestuia din perioada Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, documente doveditoare avute în vedere de 
CPRD 1989 la admiterea contestaţiei; 

- Comunicarea periodică către Secretariatul de stat a adreselor 
cuprinzând centralizarea contestaţiilor soluţionate cu 
rezoluţie de admitere; 

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 
6c din 1 martie 2018, a Sintezei lucrărilor din data de 
10.10.2017, în care ca urmare a adreselor SSRML  nr. 
4660/29.06.2017, respectiv nr. 6466/27.09.2017, CPRD 1989 
a arătat procedura şi documentele avute în vedere la 
soluţionarea contestaţiilor; 

- Comunicarea Secretariatului de stat a adresei nr. 4c-22/1196 
din 06.06.2018, prin care Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a răspuns adresei 
Secretariatului de stat nr. 18/3698 din 11.05.2018, arătând 
modul de soluţionare şi documentele avute în vedere la 
soluţionarea contestaţiilor. 
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 B – O pretinsă neobligativitate a soluţiilor emise de CPRD 1989 în 
soluţionarea  contestaţiilor, Secretariatul de stat invocând faptul că 
legiuitorul conferă SSRML atributul reanalizării în cazul emiterii de către 
CPRD 1989 a unei soluţii opuse decât cea iniţiale a SSRML, aspect ce nu se 
confirmă pentru următoarele considerente: 

- La adoptarea H.G. nr. 99/2015, de modificare a H.G. nr. 
1412/2004, Guvernul României nu are atributul de legiuitor, 
aşa cum greşit indică departamentul juridic al Secretariatului 
de stat, acesta având atributul de legiuitor doar în adoptarea 
Ordonanţelor de Guvern respectiv a Ordonanţelor de 
Urgenţă a Guvernului;  

- Reanalizarea prevăzută în art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 (şi 
nu H.G. nr 99/2015 cum greşit e indicat în Procesul Verbal nr. 
18/COMISIE/3/13.08.2018) vizează reanalizarea solicitării de 
acordare a titlului sub aspectele tehnice şi nicidecum nu dă 
un caracter neobligatoriu al constatările CPRD 1989 cu privire 
la rolul determinat în declanşarea şi victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989. 
 

 C – O pretinsă existenţă a autorităţii de lucru judecat, indicându-se 
Hotărârea Civilă nr. 1074/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 
nr. 21493/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să comunice 
documente doveditoare depuse conform art. 213 din H.G. nr. 99/2015 (H.G. 
nr. 1412/2004) care au stat la baza admiterii contestaţiei, aspect ce nu se 
confirmă pentru următoarele considerente: 

- Hotărârea Civilă nr. 1074/2018 se referă la un caz concret, 
fără aplicabilitate cu caracter general, şi a survenit ca urmare 
a invocării de către Secretariatului de stat a netransmiterii de 
către CPRD 1989 a niciunui document, nici măcar a soluţiei 
adoptate. CPRD 1989 nu a formulat apărării în acest dosar 
din lipsa personalului de specialitate şi a numărului mare de 
dosare în care CPRD 1989 este parte; 

- Alin. (4) al art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 nu trasează în 
sarcina CPRD 1989 obligativitatea probării şi motivarea 
deciziei de admitere, ci doar în cazul în care a avut în vedere 
alte documente la luarea deciziei, decât cele existente în 
dosarul administrativ constituit pentru obţinerea titlului de 
luptător remarcat prin fapte deosebite, să le transmită 
Secretariatului de stat.  
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 De asemenea, au fost avute în vedere concluziile regăsite în Raportul 
final al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii 
a Senatului României, privind verificarea legalităţii emiterii de către SSRLM a 
Deciziei nr. 129/13.08.2018, care având în vedere raportul de control privind 
verificările efectuate la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989, înregistrat cu nr. 1272/68/15.11.2018, a recomandat anularea 
Deciziei nr. 129/13.08.2018. 

 
 Pentru aceste considerente s-a propus admiterea celor  43 de 

contestaţii individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 
129/13.08.2018, prevăzute în anexa la prezenta. 

 
 În raport sunt prevăzute: 

- numărul şi data contestaţiei individuale îndreptată împotriva 
Deciziei SSRLM nr. 129/13.08.2018; 

- numele şi prenumele contestatarului ; 
- numărul cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant; 
- numărul şi data dosarului administrativ care cuprinde 

documentele avute în vedere la admiterea contestaţiei; 
- data soluţionării prin admitere de către CPRD 1989 a 

contestației iniţiale; 
- numărul şi data adresei de restituire a dosarului administrativ 

care cuprinde documentele avute în vedere la admiterea 
contestaţiei; 

- numărul şi data adresei cuprinzând centralizarea 
contestaţiilor admise. 
 

Cele 43 de contestaţii individuale, îndreptate împotriva Deciziei 
SSRLM nr. 129/13.08.2018, prevăzute în anexa la prezenta, au fost admise 
cu unanimitate de voturi. 

  
Neexistând propuneri la punctul 4 al ordinii de zi – diverse, constatând 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 
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Anexă la Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 18.02.2019 
Contestaţii împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România 

în Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, soluţionate cu admitere în Şedinţa CPRD 1989 din data de 18.02.2019 

Nr. 
crt. 

Nr. 
cont. 
Dec. 
129 

Data cont. 
Dec. 129 

Nume Prenume 
Număr şi data solicitare 

titlu Lptător Rol Det. 
Dosar 

administrativ 

Poziţia 
din 

Dec. 
129 

Data 
soluţionare 

I 
Rezoluţie 

Data 
audiere 

Data 
soluţionare 

II 
Rezoluţie Nr. şi data restituire dosar 

Nr. şi data comunicării 
centralizate admiteri 

1 3907 18.10.2018 AVASILCĂI NELU 18/LRD/6448/12.05.2015 10838/03.11.2004 18 05.04.2016 admiterea cu pct. de vedere SSPR       4c-22/1426/06.06.2016 p. 154 4c-22/2342/15.11.2016 p. 500 

2 3910 18.10.2018 KISS 
LILIANA 

MARILENA 
18/LRD/6416/12.05.2015 10852/03.11.2004 115 05.04.2016 admiterea cu pct. de vedere SSPR       4c-22/1426/06.06.2016 p. 156 4c-22/2342/15.11.2016 p. 503 

3 3146 22.10.2018 LĂPĂDAT IOAN ALEXE 18/1456/30.03.2015 12286/09.11.2004 119 19.11.2015 admiterea       4c-22/1247/18.05.2016 p. 32 4c-22/2342/15.11.2016 p. 144 

4 3144 22.15.2018 FLOCA VALERIU 18/1457/30.03.2015 11918/04.11.2004 84 19.11.2015 admiterea       4c-22/1247/18.05.2016 p. 33 4c-22/2342/15.11.2016 p. 140 

5 3876 18.10.2018 DAVIŢOIU ION 18/LRD/2663/23.04.2015 4647/20.10.2004 67 19.11.2015 admiterea       4c-22/1247/18.05.2016 p. 37 4c-22/2342/15.11.2016 p. 138 

6 3149 22.10.2018 CORNEA 
GHEORGHE 

DANIEL 
18/LRD/3943/05.05.2015 11886/04.11.2004 60 23.03.2016 admiterea       4c-22/1426/06.06.2016 p. 63 4c-22/2342/15.11.2016 p. 401 

7 3852 18.10.2018 CATRINA MARIN 18/LRD/5249/08.05.2015 14747/09.11.2004 274 06.09.2016 respingerea 27.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 27 4c-22/120/15.01.2018 p. 56 

8 3906 18.10.2018 BURETE GHEORGHE 18/LRD/6254/12.05.2015 18975/20.01.2005 41 26.04.2016 admiterea       4c-22/1426/06.06.2016 p. 215 4c-22/2342/15.11.2016 p. 572 

9 3909 18.10.2018 BUDA GABRIEL 18/LRD/6436/12.05.2015 7408/01.11.2004 268 01.03.2016 amânare - punct de vedere SSPR 13.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 6 4c-22/120/15.01.2018 p. 16 

10 3911 18.10.2018 BOLDAN 
ȘTEFAN 
ADRIAN 

18/LRD/5513/11.05.2015 5441/21.10.2004 380 19.04.2016 respingerea 25.08.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 111 4c-22/2283/03.11.2016 p. 243 

11 3153 22.10.2018 COMĂNEANU NICOLAIE 18/LRD/5948/12.05.2015 6208/22.10.2004 279 19.04.2016 respingerea 27.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 14 4c-22/120/15.01.2018 p. 55 

12 3172 bis 23.10.2018 BLEDEA VASILE 18/LRD/749/13.03.2015 12662/09.11.2004 33 12.04.2016 admiterea       4c-22/1372/31.05.2016 p. 32 4c-22/2342/15.11.2016 p. 510 

13 3879 18.10.2018 NEGOIȚĂ  
GEORGE 
FILION 

18/LRD/2723/23.04.2015 15695/26.11.2004 153 03.12.2015 admiterea       4c-22/1270/25.05.2016 p. 15 4c-22/2342/15.11.2016 p. 210 

14 3880 18.10.2018 ȚENE ADRIAN 18/LRD/2721/23.04.2015 15950/08.12.2004 238 03.12.2015 admiterea       4c-22/1270/25.05.2016 p. 14 4c-22/2342/15.11.2016 p. 220 

15 3878 18.10.2018 TURCU DOREL 18/LRD/2701/23.04.2015 15949/08.12.2004 236 19.11.2015 admiterea       4c-22/1247/18.05.2016 p. 44 4c-22/2342/15.11.2016 p. 154 

16 3874 18.10.2018 TUDOSĂ GICU 18/LRD/2718/23.04.2015 2234/14.10.2004 235 03.12.2015 admiterea       4c-22/1270/25.05.2016 p. 11 4c-22/2342/15.11.2016 p. 219 

17 3908 18.10.2018 TODORAN MARIA 18/LRD/5850/11.05.2015 5544/21.10.2004 611 11.10.2016 admiterea       4c-22/2284/03.11.2016 p. 91 4c-22/2283/03.11.2016 p. 223 

18 3137 22.10.2018 TODICĂ 
DĂNUŢ-
VALER 

18/LRD/5020/08.05.2015 5408/21.10.2004 610 11.10.2016 admiterea       4c-22/2284/03.11.2016 p. 90 4c-22/2283/03.11.2016 p. 222 

19 3853 18.10.2018 ȘTEFAN ILIE 18/LRD/6257/12.05.2015 11258/03.11.2004 595 28.09.2016 admiterea       4c-22/2284/03.11.2016 p. 70 4c-22/2283/03.11.2016 p. 202 

20 3172 23.10.2018 BLEANDĂ VALERIU 18/LRD/2405/21.04.2015 20779/03.01.2007 264 28.09.2016 respingerea 03.11.2016 08.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 67 4c-22/120/15.01.2018 p. 88 

21 3137 22.10.2018 CAPRĂ 
SILVIU-
TIBERIU 

18/LRD/6383/12.05.2015 13873/09.11.2004 272 01.11.2016 admiterea       4c-22/326/07.02.2018 p. 174 4c-22/120/15.01.2018 p. 7 

22 3155 22.10.2018 GOMBOȘ ERSILIA 18/LRD/679/12.03.2015 6321/25.10.2004 93 03.11.2015 admiterea       4c-22/1247/18.05.2016 p. 6 4c-22/2342/15.11.2016 p. 101 

23 3135 22.10.2018 BUTUCEA  ION 18/LRD/4440/07.05.2015 10937/03.11.2004 43 09.02.2016 admiterea       4c-22/1372/31.05.2016 p. 6 4c-22/2342/15.11.2016 p. 286 
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24 3138 22.10.2018 IVAȘCU ALEXANDRA 18/LRD/3177/28.04.2015 14322/09.11.2004 113 12.04.2016 respingerea 28.04.2016 10.05.2016 admiterea 4c-22/1372/31.05.2016 p. 33 4c-22/2342/15.11.2016 p. 666 

25 3216 23.10.2018 ANGHEL VIRGIL ION 18/LRD/1690/03.04.2015 20184/09.11.2005 356 16.06.2016 admiterea       4c-22/1562/28.07.2016 p. 64 4c-22/2283/03.11.2016 p. 59 

26 3175 23.10.2018 CĂRĂGUI 
CRISTIAN 
DUMITRU 

18/LRD/3836/05.05.2015 18261/20.01.2005 398 12.04.2016 audierea 25.08.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 101 4c-22/2283/03.11.2016 p. 233 

27 3160 22.10.2018 IANCU VIOREL  18/LRD/910/18.03.2015 21387/11.09.2008 101 03.11.2015 admiterea       4c-22/1247/18.05.2016 p. 10 4c-22/2342/15.11.2016 p. 103 

28 3998 22.10.2018 BALICA GELU 18/1351/26.03.2015 12675/09.11.2004 260 28.09.2016 respingerea 27.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 43 4c-22/120/15.01.2018 p. 62 

29 2175 23.10.2018 BARBU 
OCTAVIAN 

SORIN 
18/LRD/3919/05.05.2015 3007/20.10.2004 368 22.06.2016 amânarea soluţionării 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 94 4c-22/2283/03.11.2016 p. 226 

30 3178 23.10.2018 BĂTRÂNU ALEXANDRU 18/LRD/6403/12.05.2015 10833/03.11.2004 370 08.06.2016 admiterea cu pct. de vedere SSPR       4c-22/1562/28.07.2016 p. 43 4c-22/2283/03.11.2016 p. 44 

31 3150 22.10.2018 MAN SORIN CĂLIN 18/LRD/2253/20.04.2015 2041/13.10.2004 481 06.09.2016 admiterea       4c-22/2284/03.11.2016 p. 17 4c-22/2283/03.11.2016 p. 149 

32 3161 22.10.2018 GIUCA 
VOICU 

MARIAN 
18/LRD/3930/05.05.2015 12698/09.11.2004 292 28.06.2016 respingerea 03.11.2016 08.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 61 4c-22/120/15.01.2018 p. 84 

33 3131 22.10.2018 CONSTANTINESCU IONEL 18/ LRD/4370/07.05.2015 3260/20.10.2004 416 06.09.2016 respingerea 22.09.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 128 4c-22/2283/03.11.2016 p. 260 

34 3953 22.10.2018 BRÂNZEI IOAN 18/LRD/2051/16.04.2015 9315/03.11.2004 38 27.10.2015 admiterea       4c-22/1085/03.05.2016 p. 34 4c-22/2342/15.11.2016 p. 72 

35 3174 23.10.2018 MATEESCU ION 18/LRD/3918/05.05.2015 3047/20.10.2004 485 06.09.2016 respingerea 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 131 4c-22/2283/03.11.2016 p. 263 

36 3954 22.10.2018 SPĂTARU ROMICĂ 18/LRD/377/05.03.2015 12190.08.11.2004 202 29.09.2015 respingerea 12.11.2015 19.11.2015 admiterea 4c-22/1078/26.04.2016 p. 53 4c-22/2342/15.11.2016 p. 165 

37 3177 23.10.2018 RUS MIHAI 18/LRD/1064/23.03.2015 6556/29.10.2004 335 28.09.2016 respingerea 27.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 47 4c-22/120/15.01.2018 p. 59 

38 3130 22.10.2018 STOICA IACOB 18/LRD/999/20.03.2015 1689/11.10.2004 587 14.09.2016 respingerea 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 146 4c-22/2283/03.11.2016 p. 278 

39 3152 23.10.2018 ȘTEFAN MARIN 18/LRD/5644/11.05.2015 6110/22.10.2004 597 06.09.2016 admiterea       4c-22/2284/03.11.2016 p. 33 4c-22/2283/03.11.2016 p. 165 

40 3151 22.10.2018 MANDA FLORIN 18/LRD/6345/12.05.2015 6232/22.10.2004 311 08.11.2016 admiterea       4c-22/326/07.02.2018 p. 221 4c-22/120/15.01.2018 p. 78 

41 3094 18.10.2018 ANDRONE GHEORGHE 18/LRD/4995/08.05.2015 16733/17.01.2005 14 05.04.2016 admiterea       4c-22/1426/06.06.2016 p. 144 4c-22/2342/15.11.2016 p. 465 

42 3397 30.10.2018 RĂDUŢĂ ION-VALERIU 18/LRD/4495/07.05..2015 13344/09.11.2004 329 30.06.2016 audierea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 26 4c-22/120/15.01.2018 p. 38 

43 Hot. Civ. 900/2019 GIURĂSCU CONSTANTIN 18/LRD/5191/08.05.2015 11243/03.11.2004 92 15.12.2015 admiterea       4c-22/1270/25.05.2017 p. 55 4c-22/2342/15.11.2016 p. 255 

 
Secretar CPRD 1989 
Deputat Lupescu Dumitru 

Preşedinte CPRD 1989 
Deputat Sefer Cristian George 


