
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

Comisia Parlamentar

SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 

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

Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989  nr. 18/5230 din 13.05.2019;

2. Hotărârea Civilă nr. 1637/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr.  5267/109/2016, cu privire la domnul Micuţ Traian;

3. Hotărârea Civilă nr. 4338/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 
nr. 4535/3/2018, cu privire la domnul Dulgheru Florea;

4. Hotărârea Civilă nr. 3899/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosa
nr. 7869/3/2018, cu privire la domnul Gârda Ion;

5. Hotărârea Civilă nr. 5330/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 
nr. 4514/3/2017, cu privire la domnul Tudorache Marin;

6. Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului 
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 
publicată la data de 31.08.2018;

7. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
Suciu Matei, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile
Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai 
A lipsit senator Diaconu Adrian Nicolae.
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 03.06.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 03.06.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

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

1989  nr. 18/5230 din 13.05.2019; 
Hotărârea Civilă nr. 1637/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar

5267/109/2016, cu privire la domnul Micuţ Traian; 
Hotărârea Civilă nr. 4338/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 
nr. 4535/3/2018, cu privire la domnul Dulgheru Florea; 
Hotărârea Civilă nr. 3899/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosa
nr. 7869/3/2018, cu privire la domnul Gârda Ion; 
Hotărârea Civilă nr. 5330/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 
nr. 4514/3/2017, cu privire la domnul Tudorache Marin; 
Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului 
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 10 parlamentari din totalul de 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 

secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracota Iancu, 
senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian 
senator Ruse Mihai şi senator Smarandache Miron

A lipsit senator Diaconu Adrian Nicolae. 

ionarilor din Decembrie 1989 

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

Hotărârea Civilă nr. 1637/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

Hotărârea Civilă nr. 4338/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

Hotărârea Civilă nr. 3899/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

Hotărârea Civilă nr. 5330/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

1989  nr. 129/13.08.2018, 

e 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

senator Caracota Iancu, deputat 
Rădulescu Cătălin Marian deputat 

şi senator Smarandache Miron Alexandru. 
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La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut adresa Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989  nr. 18/5230 din 13.05.2019. 

 Prin această adresă se solicită avizul CPRD 1989 în vederea acordării titlului de 
Luptător cu Rol Determinant, ca urmare a unor hotărâri civile rămase definitive după 
cum urmează: 

 1. Ştefan Ion – Decizia Civilă nr. 5518/2018, pronunţată de Curtea de Apel 
Bucureşti în dosar nr. 38301/3/2016. Prin această decizie civilă, curtea obligă SSPR 
să emită reclamantului un nou certificat prin care să i se atribuie titlul de Luptător 
pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol 
Determinant. 

 Avizul, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 5518/2018, 
pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 38301/3/2016, a fost acordat 
cu unanimitate de voturi. 

 
 2. Marinescu Dan Mihnea - Decizia Civilă nr. 5650/2018, pronunţată de 

Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 2898/3/2017. Prin această decizie civilă curtea 
obligă SSPR şi CPRD 1989 să emită certificatul de revoluţionar cu rol determinant. 

 Avizul, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 5650/2018, 
pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 2898/3/2017, a fost acordat 
cu unanimitate de voturi. 

 
 3. Sturz Mihai – Sentinţa Civilă nr. 1323/2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 6075/3/2017. Prin această hotărâre civilă Secretariatul de stat 
şi CPRD 1989 sunt obligate să îi recunoască reclamantului calitatea de Luptător cu 
Rol Determinant. 

Avizul, în vederea punerii în executare a Hotărârii Civile nr. 1323/2018, 
pronunţată de Tribunalului Bucureşti în dosar nr. 6075/3/2017, a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 

  
 4. Frăteanu Adriana – Sentinţa Civilă nr. 1880/2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 6055/3/2017*. Prin această hotărâre civilă instanţa anulează 
Decizia de respingere a Secretariatului de stat, respectiv Hotărârea CPRD 1989 de 
respingere a contestaţiei din data de 06.09.2016. 

 Deşi dispozitivul hotărârii civile nu prevede în mod expres obligaţia acordării 
titlului în motivarea hotărârii instanţa constată faptul că doamna Frăteanu Adriana 
îndeplineşte condiţiile impuse de art. 3 din Legea nr. 341/2004. 

 Avizul în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant, în 
considerarea aspectelor reţinute de  Hotărârea Civilă nr. 1880/2018, pronunţată 
de Tribunalului Bucureşti în dosar nr. 6055/3/2017*, precum şi a studierii 
dosarului administrativ nr. 2882/2004, a fost acordat cu unanimitate de voturi. 
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 5. Pascariu Cristian - Decizia Civilă nr. 6288/2018, pronunţată de Curtea de 
Apel Bucureşti în dosar nr. 8171/3/2017. Prin această decizie civilă curtea obligă 
SSPR şi CPRD 1989 să elibereze reclamatului certificatul privind acordarea titlului de 
luptător pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol 
Determinant. 

 Avizul, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 6288/2018, 
pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosar nr. 8171/3/2017, a fost acordat 
cu unanimitate de voturi. 

 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 1637/2017, 

pronunţată de Tribunalul Argeş în dosar nr. 5267/109/2016, cu privire la domnul 
Micuţ Traian. 

 Prin Hotărârea Civilă nr. 1637/2017 se anulează în parte Sinteza lucrărilor 
CPRD 1989 din data de 06.09.2016, poziţia 33, şi se dispune reanalizarea contestaţiei 
domnului Micuţ Traian. 

 În vederea resoluţionării contestaţiei domnului Micuţ Traian, împotriva 
respingerii cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/4034/06.05.2015, s-a solicitat de la Secretariatul de stat dosarul 
administrativ al domnului  Micuţ Traian nr. 12002/05.11.2004. 

 În conformitate cu memoriul personal al domnului Micuţ Traian din dosarul 
administrativ nr. 12002/05.11.2004, acesta, în data de 22.12.2019, a desfăşurat 
activitate revoluţionară pe raza comunei Domneşti, judeţul Argeş, unde după aflarea 
de la televizor a faptului că soţii Ceauşescu au fugit, împreună cu tatăl său şi cu mai 
multe persoane s-a deplasat la primărie pentru a constata modul în care vechea 
conducere percepe evenimentele revoluţionare de la TV. Aici au înlăturat vechea 
conducere şi au organizat un comitet revoluţionar. Ulterior a avut activităţi de pază 
înarmată a comunei şi a localităţilor învecinate. În data de 23.12.1989, împreună cu 
mai multe persoane, s-au deplasat la Bucureşti, cu maşinile personale pentru a 
transporta alimente şi îmbrăcăminte pentru persoanele care luptau la televiziune. La 
Televiziunea Bucureşti au fost supuşi focului de armă motiv pentru care s-au ascuns, 
iar la încetarea focului s-au întors în localitatea Domneşti unde a continuat 
activitatea revoluţionară până în data de 01.01.1990.     

 Contestaţia domnului Micuţ Traian a fost respinsă cu unanimitate de voturi 
pentru lipsa rolului determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 
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 La punctul 3 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 4338/2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 4535/3/2018, cu privire la domnul 
Dulgheru Florea. 

 Prin Hotărârea Civilă nr. 4338/2018 instanţa obligă CPRD 1989 să soluţioneze 
contestaţia înregistrată de reclamant sub nr. 1137/19.02.2016. 

 Contestaţia precizată în Hotărârea Civilă nr. 4338/2018 nu corespunde 
realităţii, în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 numărul 1137 corespunde datei 
de 10.05.2016, figurând alt petent, iar la relaţiile solicitate Registratura Camerei 
Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1137/2016 figurează alt petent. 

 În fapt, domnul Dulgeru Florea a înregistrat la Registratura Camerei 
Deputaţilor contestaţia nr. 4759/17.11.2015 (2300/26.11.2015 la CPRD 1989), 
contestaţie respinsă de CPRD 1989 la data de 17.09.2016.   

S-a propus resoluţionarea contestaţiei domnului Dulgheru Florea. În vederea 
resoluţionării contestaţiei domnului Dulgheru Florea, împotriva respingerii cererii de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3586/04.05.2015, s-a 
solicitat de la Secretariatul de stat dosarul administrativ al domnului  Dulgheru 
Florea nr. 8589/01.11.2004. 

 În conformitate cu memoriul personal al domnului Dulgheru Florea din 
dosarul administrativ nr. 8589/01.11.2004, acesta, începând cu data de 23.12.1989, 
s-a alăturat plutoanelor de pază constituite la nivelul IMGB efectuând pază înarmată 
la: depozitul de carburanţi Jilava, incinta IMGB, fabrica de oxigen, staţia de metrou 
IMGB.  

 Contestaţia domnului Dulgheru Florea a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 3899/2018, 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 7869/3/2018, cu privire la domnul 
Gârda Ion. 

 Prin Hotărârea Civilă nr. 3899/2018 CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia formulată de reclamantul Gârda Ion împotriva deciziei emise de 
Secretariatul de stat privind cererea acestuia de preschimbare certificat. 

 În vederea soluţionării contestaţiei domnului Gârda Ion s-a solicitat de la 
Secretariatul de stat dosarul domnului Gârda Ion constituit în vederea preschimbării 
titlului deţinut în baza Legii nr. 42/1990. 

 S-a constatat existenţa, în dosarul nr. 20866/2015, a următoarelor 
documente: 

 - copie legalizată Certificat deţinut în baza Legii nr. 42/1990 – Luptător 
Remarcat prin Fapte Deosebite 

 - copie legalizată după decret emis de Preşedintele României 
 - declaraţie de martor (3) 
 - memoriu personal 
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 În conformitate cu memoriul personal al domnului Gârda Ion din dosarul 
administrativ nr. 20866/2015, acesta, în data de 21.12.1989, s-a alăturat coloanei de 
manifestanţi care venea dinspre Gara Cluj-Napoca şi se îndrepta spre Piaţa Libertăţii. 
Au întâlnit trupe înarmate la podul peste râul Someş lângă magazinul de prezentare 
Farmec. Aici a manifestat alături de ceilalţi participanţi scandând lozinci 
anticomuniste, continuând protestul şi atunci când au fost trase focuri de 
avertisment şi foc direct asupra manifestanţilor. A doua zi a participat la 
manifestaţia din Piaţa Victoriei – Lenin asistând la ocuparea sediului judeţean de 
partid în jurul orelor 11 – 11:30’. Ulterior s-a deplasat la Inspectoratul Judeţean de 
Miliţie participând la ocuparea acestuia rămânând în sediul acestuia până în data de 
26.12.1989. 

 
Admiterea contestaţiei şi acordarea avizului pentru preschimbarea 

certificatului deţinut în baza Legii nr. 42/1990 cu titlu de Luptător Remarcat prin 
Fapte Deosebite, au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 5330/2017, 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 4514/3/2017, cu privire la domnul 
Tudorache Marin. 

 Prin Hotărârea Civilă nr. 5330/2017 instanţa obligă CPRD 1989 să soluţioneze 
contestaţia înregistrată de reclamant sub nr. 3374/07.09.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat contestaţia domnului Tudorache Marian înregistrată 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 3374/07.09.2015 (1551/15.09.2015 la 
CPRD 1989). La data de 01.03.2016, ca urmare a audierii domnului Tudorache Marin 
în data de 25.02.2016 CPRD 1989 a respins contestaţia acestuia, aspect nereţinut de 
instanţa de judecată. 

 Având în vedere hotărârea civilă s-a propus resoluţionarea contestaţiei 
domnului Tudorache Marin. În vederea resoluţionării contestaţiei domnului 
Tudorache Marin, împotriva respingerii cererii de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant nr. 18/LRD/2024/14.05.2015, s-a solicitat de la Secretariatul de stat 
dosarul administrativ al domnului  Tudorache Marin nr. 4979/21.10.2004. 

 În conformitate cu memoriul personal al domnului Tudorache Marin din 
dosarul administrativ nr. 4979/21.10.2004 acesta s-a alăturat manifestanţilor 
anticomunişti din Piaţa Universităţi Bucureşti. A doua zi la locul de muncă a discutat 
cu colegii de la locul de muncă cu privire la faptul că manifestanţii au fost bătuţi, 
loviţi, maltrataţi, arestaţi. În data de 22.12.1989 a participat la constituirea barajelor 
şi filtrelor de control utilizând autoturismele şi utilajele grele de la locul de muncă.  

 
 Pentru clarificarea întregii activităţi revoluţionare a domnului Tudorache 

Marin s-a propus audierea contestatarului. Audierea contestatarului a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 6 al ordinii de zi au fost soluţionate un număr de 10 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 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. 213 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 admiterii 
contestaţiilor 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 regăseşte 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; 
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- 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. 

 
 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 iniţială 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 ale 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 constatărilor 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 apărări în acest dosar din lipsa personalului de specialitate 
şi a numărului mare de dosare în care CPRD 1989 este parte; 
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- 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.  

 
 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 10 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 10 de contestaţii individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 
129/13.08.2018, prevăzute în anexa la prezenta, au fost admise cu unanimitate de 
voturi. 
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 Neexistând propuneri la punctul 7 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 03.06.2019 

 
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 

 

Nr. 
crt. 

Nr. cont. 
Dec. 129 

Data cont. 
Dec. 129 Nume Prenume 

Număr şi data solicitare 
titlu Lupt ător Rol 

Determinant 
Dosar administrativ 

Poziţia din 
Dec. 129 

Data 
soluţionare I Rezoluţie Data audiere 

Data 
soluţionare II  Rezoluţie Nr. şi data restituire dosar Nr. şi data com. centr. admiteri 

1 2193 27.05.2019 JALIA FLORIAN 18/LRD/640/12.03.2015 14843/09.11.2004 114 13.10.2015 admiterea 
   

4c-22/1084/03.05.2016 p. 8 4c-25/2342/15.11.2006 p. 50 

2 2062 30.05.2019 BIRTON IOSIF 18/LRD/3923/05.05.2015 10930/03.11.2004 375 28.06.2016 amânarea soluţionării 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2006 p. 100 4c-25/2283/03.11.2006 p. 232 

3 2082 03.06.2019 BOBOC ION 18/4557/07.05.2015 20657/17.07.2006 378 22.06.2016 amânarea soluţionării 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2006 p. 95 4c-25/2283/03.11.2006 p. 227 

4 1367 01.04.2019 MOTOI PETRE 18/4505/07.05.2015 12162/08.11.2004 316 08.11.2016 admiterea 
   

4c-22/326/07.02.2018 p. 226 4c-25/120/15.01.2018 p. 68 

5 2174 22.05.2019 CHIOVEANU VASILE 18/LRD/5614/11.05.2015 14490/09.11.2004 47 15.12.2015 admiterea 
   

4c-22/1270/25.05.2016 p. 56 4c-25/2342/15.11.2006 p. 252 

6 2113 20.05.2019 SOARE VASILE 18/LRD/6173/12.05.2015 14576/09.11.2004 199 10.05.2016 admiterea    4c-22/1426/06.06.2016 p. 268 4c-25/2342/15.11.2006 p. 649 

7 1890 07.05.2019 GRIGORESCU SORIN 18/LRD/5034/08.05.2015 16096/10.12.2004 94 19.04.2016 admiterea 
   

4c-22/1372/31.05.2016 p. 34 4c-25/2342/15.11.2006 p. 526 

8 1805 24.04.2019 IONIŢĂ IONEL 18/LRD/6186/12.05.2015 14441/09.11.2004 465 14.09.2016 respingerea 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2006 p. 139 4c-25/2283/03.11.2006 p. 271 

9 1956 20.05.2019 TĂTUCU 
NICOLAE 
CAROL 

18/1409/27.03.2015 15462/19.11.2004 223 10.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 245 4c-25/2342/15.11.2006 p. 650 

10 2022 23.05.2019 POPA DORIN 18/LRD/5679/11.05.2015 15072/12.11.2004 6 26.06.2017 audierea 26.02.2018 05.03.2018 admiterea 4c-25/777/21.02.2019 4c.22/776/27.03.2018 p. 2 

 


