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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 11.06.2018 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 11.06.2018 ora 1300. 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Adresa nr. 18/3916 din 21.05.2018 a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945–1989, solicitare aviz în vederea 
punerii în aplicare a două sentinţe judecătoreşti. 

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

3. Soluţionarea contestaţiilor împotriva neacordării titlului de Luptător cu 
Rol determinant, ca urmare a audierii contestatarilor în data de 
10.11.2016. 

4. Adresa Domnului Năşărău Gheorghe prin care solicită îndreptarea 
erorii materiale din sinteza lucrărilor CPRD din 26.03.2018 

5. Hotărârea Civilă nr. 1074 din 21 februarie 2018 a Tribunalului 
Bucureşti pronunţată în dosar nr. 21493/3/2017 

6. 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, deputat Firczak 
Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian, deputat 
Roman Florin Claudiu. Au lipsit senator Ruse Mihai Alexandru şi senator 
Smarandache Miron Alexandru. 

Din partea Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945–1989 a fost invitat şi a participat domnul secretar de stat Sorin Vintilă 
Meşter. 
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Având în vedere prezenţa domnului secretar de stat Sorin Vintilă Meşter 
precum şi a unei delegaţii formată din domnul Iancu Daniel, domnul Iosif 
Gheorghe, domnul Boieriu Marius, domnul Simion Nicolae şi doamna Iulia 
Starcz din partea Asociaţiei Comitetului Român pentru Cinstirea Eroilor, 
domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a propus începerea 
lucrărilor CPRD 1989 cu punctul 6 al Ordinii de zi – Diverse. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a acordat cuvântul 

domnului Iancu Daniel care a prezentat Proiectul Naţional/Internaţional 
„Patriot Român – Artizan Pace Pentru Eternitate”, solicitând CPRD 1989 ca 
acest proiect să se desfăşoare sub patronajul Parlamentului României prin 
CPRD 1989. 

Domnul Iancu Daniel a arătat faptul că programul se va 
desfăşura/derula cu prilejul Centenarului Marii Uniri a Românilor, cât şi 
împlinirii în anul 2019 a 30 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, în memoria eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi ce s-au jertfit 
pentru libertate, credinţă şi pace universală, pe câmpul de luptă, în lagăre şi 
închisori, pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru 
apărarea şi promovarea drepturilor omului. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a salutat iniţiativa 
considerând că aceasta este binevenită solicitând totuşi informaţii 
suplimentare cu privire la motivul pentru care Asociaţia Comitetului Român 
pentru Cinstirea Eroilor s-a adresat CPRD 1989 şi nu Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă, respectiv Comisei speciale comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri 
şi a Războiului pentru întregirea Neamului. 

Domnul Iancu Daniel  a arătat faptul că Asociaţia Comitetului Român 
pentru Cinstirea Eroilor intenţionează să se adreseze tuturor comisiilor 
parlamentare de resort, dar având în vedere legătura directă dintre asociaţie şi 
Revoluţia Română din Decembrie 1989 a considerat că prima comisie 
parlamentară căreia să i se solicite sprijinul pentru acest demers este CPRD 
1989. De asemenea, acesta a arătat că fundamentul tuturor instituţiilor 
democratice actuale este Revoluţia Română din Decembrie 1989. 

Domnul deputat Florin Claudiu Roman, membru CPRD 1989 şi de 
asemenea vicepreşedinte al Comisei speciale comune a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru 
întregirea Neamului, a arătat faptul că acesta consideră oportun proiectul 
prezentat, dar în conformitate cu decizia Plenului Reunit al Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Parlamentul României nu finanţează sau patronează 
nici o acţiune circumscisă Centenarului Marii Uniri, toate activităţile urmând 
a se desfăşura în conformitate cu Legea privind Centenarul Războiului pentru 
Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri. 
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Domnul senator Adrian Nicolae Diaconu, a mulţumit reprezentanţilor 
Asociaţiei Comitetului Român pentru Cinstirea Eroilor pentru iniţiativa de a 
face partener Parlamentul României prin CPRD 1989 în proiectul „Patriot 
Român – Artizan Pace Pentru Eternitate”, propunând membrilor CPRD 1989 
verificarea posibilităţii implicării Parlamentului României în acest demers 
urmând ca în funcţie de prevederile normative să decidă asupra modului de 
implicare a CPRD 1989 în acest proiect, în proxima şedinţă a CPRD 1989. 

 
Propunerea domnului senator Adrian Nicolae Diaconu a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a solicitat domnului 

secretar de stat Sorin Vintilă Meşter să facă o prezentare a activităţii 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945–1989 de la 
ultima sa participare la şedinţa CPRD 1989 până în prezent. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a precizat că de la ultima 
participare la şedinţa CPRD 1989 acesta a avut activităţi menite să asigure 
redobândirea imaginii pozitive a revoluţionarilor, respectiv a instituţiei care îi 
reprezintă şi anume Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945–1989. De asemenea, a propus şi obţinut modificare HG nr. 563/2004 
privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru 
recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989 în vederea îmbunătăţirii activităţii. 

De asemenea, domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a informat 
că a constituit Comisiile în baza art. 92, respectiv art. 49 din Legea nr. 
341/2004 şi s-a început analizarea documentaţiei existente în dosare, pentru o 
parte dintre acestea, constatându-se diferenţe între declaraţiile aflate la dosar 
şi susţinerile contestatarilor în faţa CPRD 1989. De asemenea, acesta a 
precizat faptul că noua comisie constituită în baza art. 92 din Legea nr. 
341/2004, care funcţionează în baza unui nou regulament, va ţine cont de 
deciziile vechi comisii precum şi de reţinerile acestora adnotate la 
soluţionarea iniţială. 

  
Domnul vicepreşedint deputat Radu Adrian Pau a solicitat domnului 

secretar de stat Sorin Vintilă Meşter să îl informeze cu privire la stadiul 
trimiterii către Preşedinţia României a propunerilor de acordare a titlului de 
luptător cu rol determinant, ca urmare a admiterii contestaţilor de către CPRD 
1989, considerând că nu există justificare a faptului că de aproape doi ani 
Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 nu a mai 
înaintat nicio propunere de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
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Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a arătat faptul că nu poate 
transmite aceste propuneri având în vedere faptul că unele contestaţii admise 
nu au un fundament pentru obţinerea titlului, el neputându-şi asuma 
propunerea pentru acordarea titlului pentru aceste persoane ale căror 
contestaţii au fost admise de CPRD 1989. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau, a solicitat domnului 
secretar de stat Sorin Vintilă Meşter să efectueze de urgenţă demersurile 
pentru transmiterea propunerilor acelor persoane pentru care CPRD 1989 a 
admis contestaţia şi pentru care Secretariatul de stat nu are rezerve, 
considerând inadmisibilă reţinerea tuturor contestaţiilor admise pentru un 
număr oarecare de contestaţii admise, asupra cărora Secretariatul de stat 
opinează că nu îndeplinesc condiţiile de admisibilitate. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a precizat că va transmite 
de urgenţă, în cursul săptămânii viitoare, propunerile pentru contestaţiile 
admise asupra cărora Secretariatul de stat opinează că îndeplinesc condiţiile 
de admisibilitate, fie va propune întreaga listă de contestaţii admise fără 
asumarea răspunderii juridice asupra îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate. 

Domnul deputat Florin Claudiu Roman şi-a exprimat nemulţumirea cu 
privire la atitudinea pe care o are domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter, 
considerând că acesta are o atitudine nepotrivită faţă de comisia parlamentară, 
nesocotind controlul parlamentar asupra Guvernului României, considerând 
atitudinea acestuia sfidătoare. Acesta consideră că domnul secretar de stat 
Sorin Vintilă Meşter are obligaţia de a răspunde punctual întrebărilor 
membrilor comisiei parlamentare nu să intre în polemică. Acesta consideră că 
domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter trebuie să răspundă concret 
asupra motivelor pentru care nu s-au trimis pentru decret nici-o contestaţie 
admisă. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau  a solicitat ca domnul 
secretar de stat Sorin Vintilă Meşter să îl informeze asupra motivului concret 
pentru care CPRD 1989 nu a primit pentru contrasemnare propunerile de 
înaintare în vederea emiterii decretului de către Preşedintele României a 
titlurilor de Luptător cu Rol Determinat pentru contestaţiile admise de către 
CPRD 1989. 

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a arătat faptul că nu a 
înaintat propunerile având în vedere faptul că acesta consideră că există multe 
contestaţii admise de CPRD 1989 pentru care faptele descrise în dosar nu 
corespund pentru calitatea de Luptător cu Rol Determinant. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a solicitat să fie 
informat asupra numărului de contestaţi admise analizate, şi câte dintre 
acestea îndeplinesc condiţiile de promovare pentru decret la Preşedintele 
României şi care este motivul pentru care acestea nu au fost înaintate.  
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Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a comunicat că din 767 
de contestaţi admise un număr de peste 300 îndeplinesc condiţiile, iar restul 
sunt în analiză urmând ca cele care nu îndeplinesc condiţiile să fie înaintate pe 
art. 49 din Legea nr. 341/2004. Lista pentru decret urmând să fie înaintată la 
finalizarea analizei tuturor contestaţiilor admise. 

Domnul vicepreşedinte deputat Radu Adrian Pau a arătat faptul că nu 
este de acord cu acest mod de lucru şi a solicitat ca cele peste 300 de 
conrtestaţii admise, pentru care Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945–1989 a constatat îndeplinirea condiţiilor, să fie înaintate în 
regim de urgenţă CPRD 1989 pentru contrasemnarea propunerii pentru decret, 
solicitând  precizarea unui termen care să fie consemnat în sinteza lucrărilor 
şedinţei CPRD 1989.   

Domnul secretar de stat Sorin Vintilă Meşter a comunicat că până la 
sfărşitul săptămânii va înainta propunerea cu cele peste 300 contestaţii admise 
pentru care Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945–1989 
a constatat îndeplinirea condiţiilor. 

  
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer l-a informat pe 

domnul Secretar de Stat Sorin Vintilă Meşter asupra petiţiei prezentate de o 
delegaţie de revoluţionari din judeţul Ialomiţa, care au reclamat lipsa unui 
răspuns din partea Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945–1989 cu privire la includerea municipiului Slobozia, în categoria 
oraşelor care se încadrează în prevederile OUG nr. 95/2014, aceştia susţinând 
că au depus o serie de documente suplimentare care atestă îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de actul normativ. De asemenea,  domnul preşedinte 
deputat Cristian George Sefer l-a rugat pe domnul secretar de stat să 
analizeze aceste documente şi să dispună în conformitate cu prevederile 
legale, CPRD 1989 neavând atributul constatării încadrării sau nu a unei 
localităţi în categoria celor în care s-au desfăşurat acţiuni care se circumscriu 
calităţii de luptător cu rol determinant. 

 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, solicitarea  Secretariatului de Stat pentru 

Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945–1989 de acordarea avizului în vederea 
punerii în aplicare a două sentinţe judecătoreşti, domnul preşedinte deputat 
Cristian George Sefer a arătat faptul că prin adresa nr. 18/3916 din 
21.05.2018 Secretariatul de stat solicită CPRD 1989 avizul în vederea 
acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru un număr de 2 
persoane ca urmare a hotărârilor judecătoreşti după cum urmează: 
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1 Popescu Cristina Florina – dosar nr. 23809/3/2016 
2 Jianu Iancu Adrian – dosar nr. 3974/63/2016 
 
Cu privire la Hotărârea nr. 7411 din 21.12.2016 a Tribunalului 

Bucureşti pronunţată în dosar nr. 23809/3/2016,  domnul preşedinte deputat 
Cristian George Sefer a arătat faptul că CPRD 1989 a acordat avizul în 
vederea punerii în aplicare la data de 05.02.2018, fiind comunicat 
Secretariatului de Stat Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 
prin adresa nr. 4c-22/777 din 27.03.2018, doamna Popescu Cristina Florina 
figurând la poziţia nr. 64. 

 
Cu privire la Hotărârea nr. 1166/2017 pronunţată în dosar nr. 

3974/63/2016, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat 
faptul că Tribunalul Dolj obligă Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945–1989, respectiv Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, la emiterea pentru reclamantul Jianu Iancu Adrian a 
Certificatului pentru acordarea titlului Luptător cu Rol Determinant. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a propus ca CPRD 
1989 să ia act de Hotărârea nr. 1166/2017 a Tribunalului Dolj şi să acorde 
avizul autorităţilor administrative pentru punerea în aplicare a Hotărârea nr. 
1166/2017 pronunţată în dosar nr. 3974/63/2016 Tribunalul Dolj, cu 
menţiunea că CPRD 1989 nu emite certificate. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus debaterii soluţionarea unui număr de 13 contestaţii 
pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant, în urma audierii 
contestatarilor din data de  22.05.2018 (8 contestaţii),  data de 04.06.2018 (4 
contestaţii), respectiv o contestaţie amânată audiată în data de 07.05.2018. 

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer 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 dobândire 
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.  
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Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer 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 preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus votului 

individual contestaţiile: 
  
Audierile din data de 22.05.2018 
 
1. Contestaţia domnului Ţigănescu Emil, dosar nr. 2781 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 
2. Contestaţia domnului Paraschiv Nicolae, dosar nr. 10091 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Stamate Gheorghe, dosar nr. 302 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 
4. Contestaţia domnului Ganea Victor, dosar nr. 11862 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 
5. Contestaţia doamnei Ganea Maria, dosar nr. 11863 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
6. Contestaţia domnului Miri ţă Petre, dosar nr. 1852 
Contestaţia a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 
 
7. Contestaţia domnului Niţă Dorel, dosar nr. 6250 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
8. Contestaţia domnului Gagiu Paul, dosar nr. 13018 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
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Audierile din data de 04.06.2018 
 
1. Contestaţia domnului Ghibu Gheorghe Marcel, dosar nr. 8459 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
2. Contestaţia domnului Pauliuc Ilie, dosar nr. 10054 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Breaz Ioan, dosar nr. 6713 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
 
4. Contestaţia domnului Mureşan Sorin, dosar nr. 2016 
S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei până la clarificarea 

încadrării ora şului Câmpia Turzii în prevederile OUG nr. 95/2014 
Amânarea a fost aprobată, cu unanimitate de voturi. 
 
 
Audierile din data de 07.05.2018 
 
1. Contestaţia domnului Tudorică Ion, dosar nr. 18888 
Contestaţia a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 3 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a informat membrii CPRD 1989 cu privire la soluţionarea unui 
număr de 20 contestaţii pentru neacordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, în urma audierii contestatarilor în data de 10.11.2016. Acesta a 
arătat faptul că aceste persoane au fost audiate, dar ca urmare a încetării 
mandatului parlamentarilor membrii ai CPRD 1989 din legislatura 2012 – 
2016, contestaţiile acestora nu au mai fost supuse votului comisiei. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că la 
dispoziţia membrilor CPRD 1989 se află 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 CPRD 
1989 au la dispoziţie şi o sinteză a declaraţiilor contestatarilor făcute cu 
ocazia audierii.  

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a propus ca în 
cursul acestei săptămâni, membrii comisiei să studieze dosarele celor 20 de 
persoane, respectiv cele declarate cu ocazia audierii, urmând ca votul să se 
dea în şedinţa următoare. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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La punctul 4 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 
George Sefer a supus dezbaterii adresa Domnului Năşărău Gheorghe prin 
care solicită îndreptarea erorii materiale din sinteza lucrărilor CPRD din 
26.03.2018. 

Prin adresa depusă, domnul Năşărău Gheorghe arată faptul că la 
punctul 3 al ordinii de zi a şedinţei din data de 26.03.2018, comisia 
parlamentară a indicat în mod eronat numele acestuia cu privire la punerea în 
aplicare a Hotărârii Civile nr. 7433/2017 a Tribunalului Bucureşti pronunţată 
în dosar nr. 18278/3/2017, în mod eronat arătând numele de Năsaru 
Gheorghe, numele acestuia fiind în realitate Năşărău Gheorghe, anexând în 
acest sens copia după cartea de identitate.  

Ca urmare a verificărilor efectuate rezultă că în cuprinsul şi dispozitivul 
Hotărârii Civile nr.  7433/2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţate în dosar 
nr. 18278/3/2017, instanţa a redactat numele de Năsaru Gheorghe motiv 
pentru care comisia parlamentară a acordat avizul pentru domnul Năsaru 
Gheorghe.  

Într-adevăr, din verificarea dispozitivului hotărârii civile, există 
identitate între domiciliul domnului Năşărău Gheorghe, aşa cum rezultă din 
copia actului de identitate, şi a persoanei Năsaru Gheorghe, din dispozitivul 
Hotărârii Civile nr. 7433/2017 a Tribunalului Bucureşti, pronunţate în dosar 
nr. 18278/3/2017. De asemenea, din verificarea portalului instanelor de 
judecată (portal.just.ro) la dosarul nr. 18278/3/2017, figurează ca reclamant 
domnul Năşărău Gheorghe. 

 
Având în vedere faptul că CPRD 1989  nu are atribuţii şi competenţe 

administrative, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a propus ca 
CPRD 1989 să ia act de sesizarea domnului Năşărău Gheorghe, şi să solicite 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945–1989, verificarea 
coincidenţei de identitate între domnul Năşărău Gheorghe şi Năsaru Gheorghe  
redactat în  Hotărârea Civilă nr. 7433/2017 a Tribunalului Bucureşti, 
pronunţată în dosar nr. 18278/3/2017. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 5 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 1074 din 21 februarie 
2018 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 21493/3/2017. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată să continuie procedura 
de preschimbare în sensul transmiterii către Secretariatul de stat a 
documentelor doveditoare, depuse conform alin (2) al art. 21 indice 3 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, care au stat la baza 
admiterii contestaţiei reclamantului Vicol Ion. 
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Pentru punerea în aplicare a acestei hotărâri domnul preşedinte deputat 
Cristian George Sefer a arătat următoarele: 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 este o 
comisie comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului constituită în 
conformitate cu art. 64 alin. (3) din Constituţia României şi art. 4 alin. (1) 
respectiv art. 7 alin (1) şi (2) din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 Comisiile parlamentare adoptă hotărâri cu votul majorităţi membrilor 
prezenţi (deputaţi şi senatori). Forma îmbrăcată de hotărârile comisiei este 
cea a sintezei lucrărilor comisiei, întocmită în conformitate cu art. 59 alin 
(2) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care este publicată, de 
compartimentul de specialitate al Camerei Deputaţilor, pe pagina de internet a 
Camerei Deputaţilor respectiv Monitorul Oficial al României partea a II-a . 
 Sintezele, ulterior întocmirii, sunt depuse compartimentului de 
specialitate din Camera Deputaţilor, CPRD 1989 nedeținând un exemplar 
original al acestora.  
 Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nu 
întocmeşte proces verbal de şedinţă, sinteza lucrărilor şedinţei cuprinzând 
toate informaţiile cu privire la modul de desfăşurare a şedinţei şi a hotărârilor 
adoptate.  
 

Cu privire la modalitatea concretă de soluţionare a contestaţie domnului 
Vicol Ioan, îndreptată împotriva respingerii cererii de acordare titlului de 
Luptător cu Rol Determinant (18/LRD/3769/05.05.2015) de către 
Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Anticomuniști din perioada 1945-1989, respectiv documentaţia care a stat  la 
baza soluţiei, arătăm: 

- în baza contestaţiei depuse de către contestatar nr. 2310/26.11.2015, 
s-a solicitat, de la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea 
Meritelor Luptătorilor Anticomuniști din perioada 1945-1989, 
dosarul administrativ constituit în baza Legii nr. 341/2004 pentru 
acordarea 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 (în speţa de faţă dosarul nr. 3824/20.10.2004), dosar restituit 
Secretariatului de Stat); 

- înaintea şedinţei de plen a CPRD 1989 un număr de minim 3 
parlamentari membrii ai CPRD 1989 a studiat memoriile personale 
şi declarațiile de martori  din dosarul administrativ constituit în 
baza Legii nr. 341/2004 (în speţa de faţă dosarul nr. 
3824/20.10.2004) formând o opinie de admitere sau respingere a 
contestaţiei, opinie ce constituie propunerea Subcomisiei CPRD 
1989, propunere notată de preşedintele comisiei şi care este supusă 
votului în plenul şedinţei CPRD 1989; 
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- membrii CPRD 1989, membri care au calitatea de parlamentari, în 
conformitate cu Statutul deputaţilor şi al senatorilor respectiv a 
Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, în exercitarea mandatului de parlamentar, adoptă soluţia 
de admitere sau respingere a contestaţiei, soluţie care îmbracă forma 
sintezei lucrărilor comisiei (în speţă sinteza lucrărilor şedinţei 
CPRD 1989 din data de 17.05.2016), sinteză publicată în 
Monitorul Oficial al României partea a II-a. Soluţia adoptată de 
CPRD 1989 în cazul domnului Vicol Ion a fost de Admitere.  

 
- Având în vedere faptul că CPRD 1989 este o comisie comună 

permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului constituită în 
conformitate cu art. 64 alin. (3) din Constituţia României şi art. 4 
alin. (1) respectiv art. 7 alin (1) şi (2) din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii acesteia 
exprimând un vot în exercitarea mandatului, nu s-a solicitat şi 
consemnat o motivare a votului exprimat în cadrul şedinţei.  

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că 

Secretariatului de Stat i s-a comunicat, prin hotărârile ulterioare adoptate de 
CPRD 1989 şi publicate în Monitorul Oficial al României prin sintezele 
lucrărilor, poziţia conform căreia CPRD 1989 este o comisie comună 
permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului constituită în conformitate cu 
art. 64 alin. (3) din Constituţia României şi art. 4 alin. (1) respectiv art. 7 alin 
(1) şi (2) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, membrii acesteia exprimând un vot în exercitarea mandatului, 
solicitarea motivării votului exprimat în cadrul şedinţei încălcând 
dispoziţiile constituţionale şi legale cu privire la mandatul imperativ. 

De asemenea, ca urmare a adreselor nr. 4660/29.06.2017, respectiv nr. 
6466/27.09.2017, CPRD 1989, în şedinţa din data de 10.10.2017, în prezenţa 
domnului secretar de stat Sorin Meşter din cadrul Secretariatului de Stat 
pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945–1989, a adoptat următoarea poziţie 
(domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a citat din sinteza 
lucrărilor CPRD 1989 publicată în Monitorul Oficial al României): 

„Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a făcut câteva 
precizări cu privire la modul de soluţionare a contestaţilor de către CPRD 
1989 arătând faptul că, astfel cum este prevăzut în Hotărârea privind 
modalitatea de soluţionare a contestaţiilor depuse în baza art. 92 alin. (7), din 
Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin OUG nr. 95/2014, 
adoptată de CPRD 1989 în şedinţa din data de 13.10.2015, soluţiile adoptate 
de comisie în urma analizei contestaţiilor sunt: Admitere a contestației, 
pentru persoanele care îndeplinesc condițiile cu privire la localitate, obiectiv 
şi fapte; Respingere a contestației, pentru persoanele care nu îndeplinesc 
condiția referitoare la localitate; Respingere în primă instanță a contestației 
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- audiere, pentru persoanele care îndeplinesc condiția cu privire la localitate 
dar pentru care membrii comisiei opinează că nu îndeplinesc condițiile 
referitoare la obiectiv şi fapte. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a arătat faptul că, 
în acest sens, CPRD 1989, la admiterea contestaţiilor a analizat şi constatat 
îndeplinirea condiţiilor cu privire la localitate, obiectiv, respectiv fapte. 

Pentru a ajunge la această concluzie, membrii comisiei au studiat 
memoriul şi declaraţiile de martor aflate în dosarul constituit în baza Legii 
nr. 341/2004,  respectiv declaraţiile contestatarului date în timpul audierii 
pentru persoanele audiate. 

Astfel, membrii comisiei, deputaţi sau senatori aflați în exercitarea 
mandatului, au considerat că faptele contestatarilor au avut un rol 
determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au 
ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut 
regimului totalitar. 

Votul deputaţilor şi senatorilor a fost exercitat în conformitate cu 
percepţia proprie şi nu se poate solicita o motivare a acestuia, o astfel de 
solicitare de motivare fiind în contradicţie cu prevederile constituţionale şi 
statutul deputaților şi al senatorilor. 

Astfel, documentele care au stat la baza deciziei de admitere au fost 
memoriul şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile 
contestatarului în cadrul audierii.” 

 
Astfel contestaţia domnului Vicol Ioan a fost soluţionată în baza 

art. art. 92 alin. (7), din Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată 
prin OUG nr. 95/2014, în conformitate cu reglementările privind 
activitatea comisiilor parlamentare permanente cuprinse în  
Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
respectiv Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

Articolul 21 3 din HG nr. 1412/2004, aşa cum a fost modificat prin 
HG nr. 99/2015, are aplicabilitate cu privire la activitatea Secretariatului 
de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Lupt ătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945–1989 şi nu 
poate reglementa activitatea CPRD 1989.  

Alin. (4) al art. 213 din  HG 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 ob ţinerea 
titlului de lupt ător remarcat prin fapte deosebite, să le transmită 
Secretariatului de Stat.  

La soluţionarea contestaţiei domnului Vicol Ion nu au fost avute în 
vedere alte documente decât cele existente în dosarul constituit în 
momentul dobândirii titlului de lupt ător remarcat prin fapte deosebite 
(Dosar nr. 3824/20.10.2004) 
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La data de 15.11.2016 a fost comunicată, prin adresa nr. 4c-22/2342,  

Secretariatului de stat, lista cuprinzând contestațiile soluţionate cu rezoluţie de 
admitere, respectiv avizul pentru acordarea titlului de luptător cu rol 
determinant pentru un număr de 710 persoane, la poziţia 704 figurând domnul 
Vicol Ion. 

Astfel CPRD 1989 şi-a îndeplinit toate obligaţiile aflate în sarcina sa cu 
privire la soluţionarea contestaţiei domnului Vicol Ion.    

 
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a propus 

transmiterea către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945–1989 a sintezei lucrărilor CPRD 1989, ce va fi întocmită ca urmare a 
acestei şedinţe, în vederea luării la cunoştinţă cu privire la modul de 
soluţionare a contestaţiilor  depuse în baza art. art. 92 alin. (7), din Legea nr. 
341/2004 în general şi a domnului Vicol Ioan în special.  

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Neexistând alte propuneri la punctul 6 al ordinii de zi – diverse, 

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

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 


