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Comisia a lucrat în plen în ziua de 26.03.2018 ora 1300. 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Soluţionarea contestaţiilor pentru neacordarea titlului de Luptător cu 
Rol Determinant. 

2. Hotărârea Civilă nr. 160/2018 a Tribunalului Argeş pronunţată în dosar 
nr. 7655/109/2017. 

3. Hotărârea Civilă nr. 7433/2017 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în 
dosar nr. 18278/3/2017. 

4. Diverse. 
 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 11 
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Caracotă Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, senator Ilea Vasile, 
deputat Rădulescu Cătălin Marian, senator Ruse Mihai şi senator 
Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat Firczak Iulius Marian şi 
deputat Roman Florin Claudiu. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, a fost supusă dezbaterii soluţionarea unui 

număr de 7 contestaţii pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant.  

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George 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 dobândire 
a 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 preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus analizei 

îndividual fiecare contestaţie în parte după cum urmează: 
  
1. Contestaţia domnului Mitran Luchian, dosar nr. 6455. 
Contestaţia a fost respinsă cu 7 voturi pentru respingere şi o abţinere. 
 
2. Contestaţia domnului Toth Ianoş, dosar nr. 12592. 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Enache Ion, dosar nr. 8983. 
Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
4. Contestaţia domnului Petrescu Ion, dosar nr. 15183, în aplicarea 

Hotărârii Civile nr.  1270/2017 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosar nr. 
1146/46/2016. 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
5. Contestaţia domnului Cazan Gabriel, dosar nr. 1057, în aplicarea 

Hotărârii Civile nr.  1270/2017 pronunţată de Tribunalul Argeş în dosar nr. 
1146/46/2016. 

S-a decis audierea contestatarului cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Contestaţia domnului Zamfir Ion  dosar nr. 16443. 
Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
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7. Contestaţia domnului Apostol Marian  dosar nr. 3021. 
S-a decis audierea contestatarului cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 160/2018 a 
Tribunalului Argeş pronunţată în dosar nr. 7655/109/2017. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată să elibereze 
reclamanţilor: Duminica Vasile, Iordake Camelia (fostă Voiculescu), 
Paraschiv Marian şi intervenientului Cazan Gabriel, certificatul de Luptător 
cu Rol Determinant. 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a propus ca CPRD 

1989 să ia act de Hotărârea Civilă şi să acorde avizul pentru punerea în 
aplicare de către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989, cu precizarea inexistenţei atributului CPRD 1989 de a elibera 
certificatul de Luptător cu Rol Determinant. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 3 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 7433/2017 a 
Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 18278/3/2017. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Năsaru Gheorghe în sensul atribuirii Titlului de  
Luptător cu Rol Determinant. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a propus ca CPRD 
1989 să ia act de Hotărârea Civilă şi să acorde avizul pentru punerea în 
aplicare de către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Neexistând propuneri la punctul 4 al ordinii de zi – diverse, domnul 

preşedinte deputat Sefer Cristian George a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian-George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 


