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SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.09.2018 

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 17.09.2018 ora 13 00. 
 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este 

obligată să soluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de 

acordare a LRD depuse în termen); 

2. 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 Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak 
Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi 
senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat Roman Florin 
Claudiu şi senator Ruse Mihai Alexandru.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a arătat faptul că prin aceste  Hotărâri Civile CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţii, contestaţii pentru care din verificările 
efectuate a rezultat faptul că nu există cereri, depuse în termen la 
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

Astfel, CPRD 1989 este obligată, prin hotărâri ale Instanţelor de 
judecată, să soluționeze contestaţii prezumat depuse la CPRD 1989.  

În vederea clarificării contradicţiilor dintre reţinerile instanţelor de 
judecată şi evidenţa CPRD 1989 cu privire la contestaţiile depuse, s-au 
solicitat de la Registratura Camerei Deputaţilor precizări cu privire la 
existenţa acestor contestaţii. 

De asemenea, pentru persoanele menţionate în Hotărârile instanţelor 
de judecată ca având contestaţii pe care CPRD 1989 ar trebui să le 
soluţioneze, s-a solicitat de la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 precizarea expresă dacă persoanele menţionate în 
sentinţele civile au depus, în termen, cerere de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a prezentat şi supus 
votului un număr de zece Hotărâri Civile după cum urmează: 

 
1. Hotărârea Civilă nr. 5474 din 29 septembrie 2017, pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 831/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 410/19.01.2016 
depusă de doamna Calancea Maria la CPRD 1989. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Calancea Maria a 
formulat contestaţie, înregistrată la registratura CPRD 1989, din verificările 
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 
numărul 410 corespunde datei de 01.03.2016 şi reprezintă document intrare 
– citaţie de la Curtea de Apel Bucureşti, iar Registratura Camerei Deputaţilor 
a comunicat faptul că numărul 410 corespunde datei de 15.01.2016, iar la 
data de 19.01.2016 nu figurează nici un petent cu numele Calancea Maria. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Calancea Maria 
a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5482/02.08.2018, a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat faptul că doamna Calancea 

Maria … nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru 

eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 
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Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei 
doamnei Calancea Maria precizată în Hotărârea Civilă nr. 5474 din 29 
septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
831/3/2017. 

Contestaţia doamnei Calancea Maria precizată în Hotărârea Civilă nr. 

5474 din 29 septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

nr. 831/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
2. Hotărârea Civilă nr. 601 din 5 februarie 2018, pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 21492/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată de domnul Rudeanu Teodor 
Viorel la CPRD 1989. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Rudeanu Teodor 
Viorel a formulat contestaţie, înregistrată sub nr. 4948/23.11.2015, din 
verificările efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la nr. 4949 din 
23.11.2015 figurează contestaţia domnului Trandafir Ilie. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Rudeanu Teodor 
Viorel a depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5493/02.08.2018 a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Rudeanu 

Teodor Viorel nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere 

pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant” 

Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei  
domnului Rudeanu Teodor Viorel precizată în Hotărârea Civilă nr. 601 din 5 
februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
21492/3/2017. 

Contestaţia domnului Rudeanu Teodor Viorel precizată în Hotărârea 

Civilă nr. 601 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în 

dosar nr. 21492/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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3. Hotărârea Civilă nr. 629 din 5 februarie 2018, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 19129/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de către reclamant (Costache 
Dumitru) împotriva soluţiei dată de Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist 
instaurat în România în Perioada 1945-1989 la cererea privind acordarea 
certificatului de Luptător cu Rol Determinant. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Costache Dumitru a 
formulat contestaţie, fără să indice un număr de contestaţie, din verificările 
efectuate a rezultat faptul că în cererea de chemare în judecată domnul 
Costache Dumitru a indicat numărul de contestaţie 4242/10.11.2015. Sub 
acest aspect s-a arătat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 nu 
au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar Registratura 
Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că nr. 4242 corespunde datei de 
29.10.2015 iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici un petent cu numele 
Costache Dumitru. 

În fapt, domnul Costache Dumitru a depus un prim document 
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2935/24.05.2017 
(358/25.05.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare  - revenire la 
contestaţia nr. 4242/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă 
nici la CPRD 1989  nici la Registratura Camerei Deputaţilor.  

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Costache 
Dumitru a depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5490/02.08.2018,  
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Costache 

Dumitru …. nu a depus, la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru 

eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant” 

Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei  
domnului Costache Dumitru, precizată în Hotărârea Civilă nr. 629 din 5 
februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
19129/3/2017. 

Contestaţia  domnului Costache Dumitru, precizată în Hotărârea 

Civilă nr. 629 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în 

dosar nr. 19129/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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4. Hotărârea Civilă nr. 625 din 5 februarie 2018, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16202/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de către reclamant (Panait 
Vasile) împotriva soluţiei dată de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989 la cererea privind acordarea certificatului de Luptător cu 
Rol Determinant. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Panait Vasile a 
formulat contestaţie, fără să indice un număr de contestaţie, din verificările 
efectuate a rezultat faptul că în cererea de chemare în judecată domnul 
Panait Vasile a indicat numărul de contestaţie 4209/10.11.2015. Sub acest 
aspect s-a arătat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în anul 
2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4209 
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici 
un petent Panait Vasile. 

În fapt, domnul Panait Vasile a depus un prim document înregistrat la 
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2436/04.05.2017 (331/25.05.2017 
la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la contestaţia nr. 
4209/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD 
1989   nici la Registratura Camerei Deputaţilor.  

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Panait Vasile a 
depus, în termen, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5487/02.08.2018, a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat că nu există nici o cerere, pe 

numele  Panait Vasile, depusă la instituţia noastră, în termenul legal, pentru 

eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant” 

Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei  
domnului Panait Vasile, precizată în Hotărârea Civilă nr. 625 din 5 februarie 
2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16202/3/2017. 

Contestaţia  domnului Panait Vasile, precizată în Hotărârea Civilă nr. 

625 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

16202/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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5. Hotărârea Civilă nr. 7437 din 7 decembrie 2017, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 21507/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4117 din 02.09.2016 
formulată de către reclamant Năstase Traian. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Năstase Traian a 
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4117/02.09.2016, din verificările 
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în 
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că sub nr. 
4117/02.09.2016 figurează o ofertă comercială adresată Departamentului 
Achiziţii. 

În fapt, domnul Năstase Traian a depus un prim document înregistrat 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 3293/15.06.2017 
(732/29.06.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la 
contestaţia nr. 4117/02.09.2016, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă 
nici la CPRD 1989   nici la Registratura Camerei Deputaţilor.  

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Năstase Traian a 
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5496/02.08.2018, a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Năstase Traian ……., 

nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea 

certificatului de Luptător cu Rol Determinant” 

Reţinerea instanţei din cuprinsul hotărârii, şi nereţinută în dispozitiv, 
conform căreia reclamantul îndeplineşte condiţiile legale pentru a dobândi 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant nu poate fi analizată de CPRD 1989 
atâta timp cât nu rezultă depunerea în termen la Secretariatul de Stat a 
cererii de acordare a titlului, respectiv a unei contestaţii la CPRD 1989. CPRD 
1989 nu are atributul verificării susţinerilor reclamantului cu privire la 
prezumatul refuz al angajaţilor Secretariatului de stat de a primii la data de 
22.02.2015, respectiv 11.05.2015, cererea acestuia de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. 

Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei  
domnului Năstase Traian, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7437 din 7 
decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
21507/3/2017.  

Contestaţia domnului Năstase Traian, precizată în Hotărârea Civilă 

nr. 7437 din 7 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

nr. 21507/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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6. Hotărârea Civilă nr. 5627 din 5 octombrie 2017, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16774/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4217 din 11.05.2015 
formulată de către reclamant Manolea Ion. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Manolea Ion a 
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4217 din 11.05.2015, din verificările 
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în 
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4217 
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 11.05.2015 nu figurează nici 
un petent cu numele Manolea Ion. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Manolea Ion a 
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5477/02.08.2018, a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Manolea Ion ……., 

nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea 

certificatului de Luptător cu Rol Determinant”, infirmând astfel şi reţinerea 
instanţei precum că acesta ar deţine cerere de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant înregistrată sub nr. 18/LRD/5117/08.05.2015 

În fapt, domnul Manolea Ion a depus un prim document înregistrat la 
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2610/09.05.2017 (320/11.05.2017 
la CPRD 1989), document intitulat notificare revenire la contestaţia nr. 
4217/10.11.2016, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD 
1989   nici la Registratura Camerei Deputaţilor.  

Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei  
domnului Manolea Ion, precizată în Hotărârea Civilă nr. 5627 din 5 
octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
16774/3/2017. 

Contestaţia  domnului Manolea Ion, precizată în Hotărârea Civilă nr. 

5627 din 5 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

16774/3/2017, s-a respins cu unanimitate de voturi. 
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7. Hotărârea Civilă nr. 7434 din 7 decembrie 2017, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 18279/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4231 din 10.11.2015 
formulată de către reclamant Geană Gheorghiţă. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Giană Gheorghiţă a 
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4231 din 10.11.2015, din verificările 
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în 
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4231 
corespunde datei de 29.10.2015, iar la data de 10.11.2015 nu figurează nici 
un petent cu numele Geană Gheorghiţă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 dacă domnul Geană 
Gheorghiţă a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 
18/5486/02.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 

baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că 

domnul Geană Gheorghiţă ……., nu a depus la instituţia noastră, în termenul 

legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”,  
Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei  

domnului Geană Gheorghiţă, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7434 din 7 
decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
18279/3/2017. 

Contestaţia domnului Geană Gheorghiţă, precizată în Hotărârea 

Civilă nr. 7434 din 7 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în 

dosar nr. 18279/3/2017, s-a respins cu unanimitate de voturi. 

 
8. Hotărârea Civilă nr. 7600 din 13 decembrie 2017, pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 12623/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4364 din 11.11.2015 
formulată de către reclamant Barbu Lăcrămiora Elena. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Barbu Lăcrămiora 
Elena a formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4364/11.11.2015, din 
verificările efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 
1989, în anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4364 
corespunde datei de 04.11.2015, iar la data de 11.11.2015 nu figurează nici 
un petent Barbu Lăcrămioara Elena. 
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În fapt, doamna Barbu Lăcrămiora Elena a depus un prim document 
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 4364/11.05.2017, 
document intitulat notificare - revenire la contestaţia nr. 4117/02.09.2016, 
contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă nici la CPRD 1989, nici la 
Registratura Camerei Deputaţilor.  

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Barbu 
Lăcrămiora Elena a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 
18/5485/02.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 

baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că 

doamna Barbu Lăcrămioara Elena ……., nu a depus la instituţia noastră, în 

termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol 

Determinant” 

Pentru aceste două considerente, s-a propus respingerea contestaţiei  
doamna Barbu Lăcrămiora Elena, precizată în Hotărârea Civilă nr. 7600 din 
13 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
12623/3/2017. 

Contestaţia doamnei Barbu Lăcrămiora Elena, precizată în Hotărârea 

Civilă nr. 7600 din 13 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 

în dosar nr. 12623/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

9. Hotărârea Civilă nr. 5626 din 5 octombrie 2017, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16771/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4214 din 11.05.2015 
formulată de către reclamant Postelnicul Daniel. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Postelnicu Daniel a 
formulat contestaţie înregistrată sub nr. 4214/11.05.2015, din verificările 
efectuate a rezultat faptul că în registrul de intrări - ieşiri al CPRD 1989 în 
anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu număr peste 4000, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că numărul 4214 
corespunde datei  29.05.2015, iar în data de 11.05.2015 nu figurează nici un 
petent cu numele Postelnicu Daniel. 

În fapt, domnul Postelnicu Daniel a depus un prim document 
înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 2612/09.05.2017 
(318/11.05.2017 la CPRD 1989), document intitulat notificare - revenire la 
contestaţia nr. 4214/10.11.2015, contestaţie, aşa cum s-a arătat, nedepusă 
nici la CPRD 1989, nici la Registratura Camerei Deputaţilor.  
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De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă domnul Postelnicu 
Daniel a depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5475/02.08.2018, a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Postelnicu Daniel 

……., nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru 

eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant” 

Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei  
domnul Postelnicu Daniel, precizată în Hotărârea Civilă nr. 5626 din 5 
octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
16771/3/2017. 

Contestaţia domnului Postelnicu Daniel, precizată în Hotărârea Civilă 

nr. 5626 din 5 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

nr. 16771/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

10. Hotărârea Civilă nr. 630 din 5 februarie 2018, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 23229/3/2017, prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamantă (Stoica Elvira) 
împotriva soluţiei date de Secretariatul de stat la cererea privind certificatul 
de Luptător cu Rol Determinant. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Stoica Elvira a 
formulat contestaţie împotriva soluţiei date de Secretariatul de stat la 
cererea privind certificatul de Luptător cu Rol Determinant, acest lucru nu 
rezultă din cererea de chemare în judecată. 

În fapt, doamna Stoica Elvira a solicitat instanţei de judecată obligarea 
CPRD 1989 să acorde avizul pe o pretinsă propunere a Secretariatului de stat 
de preschimbare a titlului de luptător reţinut deţinut de doamna Stoica Elvira 
sau de fiul acesteia Georgescu Ulise (nerezultând foarte clar din cererea de 
chemare în judecată) în baza Legii nr. 42/1990, după procedura stabilită de 
Legea nr. 341/2004. În cererea de chemare în judecată, aceasta susţine că 
CPRD 1989 ar fi acordat iniţial avizul pentru preschimbarea titlului în data de 
04.12.2006, din verificările făcute rezultând faptul că CPRD 1989 nu a 
desfăşurat şedinţă la acea dată.  

Cu toate acestea, a fost întrebat Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, dacă doamna Stoica Elvira a 
depus, în termen, solicitate de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5492/02.08.2018, a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat că doamna Stoica Elvira, nu a 

depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea 
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certificatului de Luptător cu Rol Determinant. ….. numele sus menţionat nu 

figurează, în evidenţele noastre, nici cu cerere de preschimbare sau cu 

certificat preschimbat în baza Legii 341/2004” 

Pentru aceste două considerente s-a propus respingerea contestaţiei  
doamnei Stoica Elvira, precizată în Hotărârea Civilă 630 din 5 februarie 2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 23229/3/2017, avându-se în 
vedere faptul că aceasta nu a solicitat şi nu pretinde titlul de Luptător cu Rol 
Determinant. 

Contestaţiei  doamnei Stoica Elvira, precizată în Hotărârea Civilă nr. 

630 din 5 februarie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

23229/3/2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la contestaţia domnului Georgescu Ulise (Dosar nr. 20586) 
împotriva respingerii cererii de preschimbare a titlului deţinut în baza Legii 
nr. 42/1990 – Luptător reţinut, s-a precizat faptul că această contestaţie a 
fost respinsă în şedinţa CPRD 1989 din data de 19.04.2011. 

 

 
Neexistând propuneri la punctul 2 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 


