
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
Comisia Parlamentar

SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 429/2018 pronunţată de Tribunalul 

Cluj în dosar nr. 2878/117/2017, cu privire la domnul Rogozanu Ion 
Constantin, ca urmare a solicitării avizului pentru acordarea titlului de 
Luptător cu Rol Determinant de către S
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 
18/3388/25.03.2019. 

2. Punerea în aplicare a hotărârilor civile prin care CPRD 1989 este obligată 
soluţioneze contestaţii privind preschimbarea titlurilor deţinute în baza Legii 
nr. 42/1990.  

3. Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva respingerii de către 
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 
solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, ca urmare a 
audierilor din data de 11.02.2018 şi 18.02.2018.

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

5. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
Suciu Matei, senator Caracota Iancu
Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile
Ruse Mihai Alexandru şi senator Smarandache Miron Alexandru.
deputat Lupescu Dumitru şi deputat Rădulescu Cătălin Marian
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 01.04.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 01.04.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 429/2018 pronunţată de Tribunalul 
Cluj în dosar nr. 2878/117/2017, cu privire la domnul Rogozanu Ion 
Constantin, ca urmare a solicitării avizului pentru acordarea titlului de 
Luptător cu Rol Determinant de către Secretariatul de stat Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 prin adresa nr.  

 
Punerea în aplicare a hotărârilor civile prin care CPRD 1989 este obligată 
soluţioneze contestaţii privind preschimbarea titlurilor deţinute în baza Legii 

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva respingerii de către 
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 

unist Instaurat în România în Perioada 1945 
solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, ca urmare a 
audierilor din data de 11.02.2018 şi 18.02.2018. 
Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului d
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. 

participat 9 parlamentari din totalul de 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 

senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae
senator Ilea Vasile, deputat Roman Florin Claudiu
şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit 

deputat Rădulescu Cătălin Marian. 

ionarilor din Decembrie 1989 

Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 429/2018 pronunţată de Tribunalul 
Cluj în dosar nr. 2878/117/2017, cu privire la domnul Rogozanu Ion 
Constantin, ca urmare a solicitării avizului pentru acordarea titlului de 

ecretariatul de stat Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 

1989 prin adresa nr.  

Punerea în aplicare a hotărârilor civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţii privind preschimbarea titlurilor deţinute în baza Legii 

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva respingerii de către 
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 

unist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a 
solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, ca urmare a 

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

1989  nr. 129/13.08.2018, 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat 
deputat Roman Florin Claudiu, senator 

Au lipsit secretar 
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Cristan George SEFER 
a supus atenţiei membrilor CPRD 1989 Hotărârea Civilă nr. 429/2018, pronunţată de 
Tribunalul Cluj în dosar nr. 2878/117/2017.  

 Prin Hotărârea Civilă nr. 429/2018, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 
2878/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Cluj Napoca, 
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 şi CPRD 1989 sunt 
obligate să elibereze în favoarea reclamantului Rogozanu Ioan Constantin certificatul 
privind calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – 
Luptător cu Rol Determinant. 

 Având în vedere solicitarea Secretariatului de stat şi atribuţiile CPRD 1989, s-a 
propus ca CPRD 1989 să ia act de Hotărârea Civilă nr. 429/2018, pronunţată de 
Tribunalul Cluj în dosar nr. 2878/117/2017 şi să acorde avizul Secretariatului de 
stat pentru punerea ei în aplicare. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Cristan George SEFER 

a supus atenţiei membrilor CPRD 1989 un număr de şase hotărâri civile prin care 
CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii privind preschimbarea titlurilor 
deţinute în baza Legii nr. 42/1990, după cum urmează: 

  
1.  Hotărârea Civilă nr. 2470/CA din 18.12.2017, pronunţată de Tribunalul 

Braşov, în dosar 3516/62/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia formulată de reclamantul Zgâmbău Dan, înregistrată sub nr. 
42/149/07.11.2011. În conformitate cu hotărârea civilă, prin contestaţia nr. 
42/149/07.11.2011 domnul Zgâmbău Dan a reclamat nepreschimbarea certificatului 
care atestă calitatea sa de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, din calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, 
prevăzută de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, în calitatea de 
Luptător Rănit, prevăzută de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004. 

 În vederea soluţionării contestaţiei s-a solicitat de la Secretariatul de stat 
dosarul administrativ nr. 16913/2004 al domnului Zgâmbău Dan. 

 De asemenea, domnul Zgâmbău Dan a fost audiat de membrii CPRD 1989 la 
data de 18.02.2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul nr. 16913/2004, domnul 
Zgâmbău Dan, în data de 21.12.1989 în jurul orei 14,30, împreună cu mai mulţi 
colegi de la Uzina Rulmentul Braşov au pornit pe jos de la uzină înspre centrul 
oraşului. Ajunşi în faţa Comitetului de Partid PCR s-au alăturat manifestanţilor şi a 
început să scandeze lozinci anticomuniste. Seara s-a confruntat cu forţele de 
represiune fiind stropit cu tunurile de apă. În cursul nopţii a stabilit cu colegii care au 
rămas în piaţă ca de dimineaţă să pornească către Uzina Rulmentul să mobilizeze 
muncitorii. Aici a mobilizat colegii, au forţat uşile de acces a secţiei care au fost între 
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timp închise şi au pornit înspre centrul Braşovului. Pe drum s-au alăturat muncitori 
de la Tractorul şi Hidromecanica II, scandând pe drum lozinci anticomuniste. Au 
ajuns în centru în jurul orei 10,00 constatând existenţa în continuare a militarilor în 
termen, purtând dialog cu aceştia a aflat că sunt în misiune de luptă. S-a reîntâlnit cu 
colegii care au rămas pe parcursul nopţii şi a continuat să scandeze lozinci 
anticomuniste rămânând în piaţă până la anunţul fugii dictatorului. Ulterior s-a 
deplasat la sediul securităţii reţinând două persoane pe care le-a predat ofiţerilor de 
armată. Înspre seară a primit armament şi a desfăşurat activităţi ce control în faţa 
magazinului Universal.    

 În cadrul audierilor din data de 18.12.2018, domnul Zgâmbău Dan a arătat 
faptul că  în data de 21.12.1989, după terminarea programului de lucru s-a dus în 
centrul Braşovului cu alţi prieteni. Acolo, a fost prins şi dus la Securitate, unde a fost 
bătut. A avut coastele rupte. S-a trezit la spital. Nu are certificat medical. Nici la 
spital nu a găsit documente. Nici documente cu reţinerea lui la Securitate nu are, dar 
nu a cerut încă de la arhivă. Nu a depus nici cerere pentru LRD, neavând încă soluţia 
finală de la instanţă, solicitând ca în cazul în care CPRD 1989 respinge contestația să 
fie repus în termen pentru obţinerea titlului de Luptător cu Rol Determinant.  

 

 Având în vedere lipsa documentelor medicale care să ateste calitatea de 
rănit s-a propus respingerea contestaţiei privind acordarea titlului de Luptător 
Rănit. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
  
 Cu privire la solicitare de repunere în termen pentru titlului de Luptător cu 

Rol Determinant, având în vedere lipsa atribuțiilor CPRD 1989 privind repunerea în 
termen, s-a propus înaintarea către Secretariatul de stat a sintezei lucrărilor CPRD 
1989 pentru analizarea condiţiilor legale de repunere în termen pentru depunerea 
cererii şi acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
  
2.  Hotărârea Civilă nr. 2442/CA din 19.11.2017, pronunţată de Tribunalul 

Braşov, în dosar 3517/62/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia formulată de reclamantul Grosu Vergilia, înregistrată sub nr. 
42/515/22.10.2010. În conformitate cu hotărârea civilă, prin contestaţia nr. 
42/515/22.10.2010, domnul Grosu Vergilia a reclamant nepreschimbarea 
certificatului care atestă calitatea sa de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989, din calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, în 
calitatea de Luptător Rănit. 

 În vederea soluţionării contestaţiei s-a solicitat de la Secretariatul de stat 
dosarul administrativ nr. 5369/2004 al doamnei Grosu Vergilia. 

 De asemenea, doamna Grosu Vergilia a fost audiată de membrii CPRD 1989 la 
data de 18.02.2019. 
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 În conformitate cu memoriul personal din dosarul nr. 5369/2004, doamna 
Grosu Vergilia, în data de 21.12.1989, împreună cu două colege a ieşit din fabrică şi 
s-a dus în centrul oraşului, unde s-a alăturat altor colegi strigând lozinci 
anticomuniste. În data de 22.12.1989 a participat la manifestaţia din faţa Consiliului 
Judeţean de Partid.    

 În cadrul audierilor din data de 18.12.2018, doamna Grosu Vergilia a arătat 
faptul că  în 21.12.1989 a plecat spre centrul Braşovului cu 2 prietene. A văzut ce este 
acolo, s-a întors, a făcut ceai pentru soldaţi şi alte acţiuni de ajutorare a 
revoluţionarilor. Când s-au dat gaze lacrimogene a fost dusă la spital. Nu are 
documente de rănit. Nu a depus nici cerere pentru LRD, neavând încă soluţia finală 
de la instanţă, solicitând ca în cazul în care CPRD 1989 respinge contestația să fie 
repusă în termen pentru obţinerea titlului de Luptător cu Rol Determinant.  

 
Având în vedere lipsa documentelor medicale care să ateste calitatea de 

rănit s-a propus respingerea contestaţiei privind acordarea titlului de Luptător 
Rănit. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
  
 Cu privire la solicitare de repunere în termen pentru titlului de Luptător cu 

Rol Determinant, având în vedere lipsa atribuțiilor CPRD 1989 privind repunerea în 
termen, s-a propus înaintarea către Secretariatul de stat a sintezei lucrărilor CPRD 
1989 pentru analizarea condiţiilor legale de repunere în termen pentru depunerea 
cererii şi acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 3. Hotărârea Civilă nr. 887/CA din 14.06.2018, pronunţată de Tribunalul 

Braşov, în dosar 426/62/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia formulată de reclamantul Micloş Adrian, înregistrată sub nr. 
42/662/28.01.2011. În conformitate cu hotărârea civilă, prin contestaţia nr. 
42/662/28.01.2011, domnul Micloş Adrian a reclamant nepreschimbarea 
certificatului care atestă calitatea sa de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989, din calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, 
prevăzută de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, în calitatea de 
Luptător Rănit, prevăzută de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004. 

 În vederea soluţionării contestaţiei s-a solicitat de la Secretariatul de stat 
dosarul administrativ nr. 5034/2004 al domnului Micloş Adrian. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul nr. 5034/2004, domnul 
Micloş Adrian, în data de 21.12.1989 în jurul orei 14,30, împreună cu mai mulţi 
colegi de la locul de muncă a participat la mitingul din faţa Comitetului Judeţean de 
Partid Braşov, în zona Modarom, scandând lozinci anticomuniste.  În jurul orelor 19 – 
19,30 a fost luată decizia să se încerce mobilizarea muncitorilor din întreprinderile 
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din Braşov.  Acesta a mobilizat muncitorii de la IABv. În dimineaţa zilei de 21.12.1989 
a manifestat în faţa Comitetului Judeţean de Partid Braşov. 

 
 Având în vedere lipsa documentelor medicale care să ateste calitatea de 

rănit s-a propus respingerea contestaţiei privind acordarea titlului de Luptător 
Rănit. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
  
 
4. Hotărârea Civilă nr. 2110/CA din 09.11.2017, pronunţată de Tribunalul 

Braşov, în dosar 3518/62/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia formulată de reclamantul Pârvu Gheorghe Sebastian, înregistrată sub 
nr. 42/144/07.11.2011. În conformitate cu hotărârea civilă, prin contestaţia nr. 
42/149/07.11.2011, domnul Pârvu Gheorghe Sebastian a reclamant 
nepreschimbarea certificatului care atestă calitatea sa de Luptător pentru Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, din calitatea de Luptător Remarcat prin 
Fapte Deosebite, prevăzută de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, în 
calitatea de Luptător Rănit, prevăzută de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 1 din Legea nr. 
341/2004. 

 În vederea soluţionării contestaţiei s-a solicitat de la Secretariatul de stat 
dosarul administrativ nr. 19022/2004 al domnului Pârvu Gheorghe Sebastian. 

 De asemenea, domnul Pârvu Gheorghe Sebastian a fost audiat de membrii 
CPRD 1989 la data de 25.02.2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul nr. 19022/2004, domnul 
Pârvu Gheorghe Sebastian, în data de 21.12.1989 în jurul orei 14,00, a manifestat în 
faţa Consiliului Judeţean de Partid Braşov. Arată faptul că a fost stropit cu tunuri de 
apă în apropriere Teatrului Dramatic şi a Restaurantului Cina. În cursul dimineții  
datei de 22.12.1989 a manifestat în faţa Consiliului Judeţean de Partid Braşov.   

 În cadrul audierilor din data de 25.12.2018, domnul Pârvu Gheorghe Sebastia 
a arătat faptul că  în 21-22.12.1989, împreună cu tatăl său, a fost în faţă la Consiliul 
Judeţean. Pe 21.12.1989 au mers pe Iuliu Maniu, spre Consiliul Judeţean, iar la 
Universal au fost stropiţi cu tunuri de apă de pompieri. S-a pierdut o perioadă de 
tatăl său, a intrat în Universal, apoi s-a reîntâlnit cu tatăl şi ceilalţi manifestanţi şi au 
continuat manifestaţiile. A fost rănit în data de 22 spre 23 şi spitalizat pentru 2 zile. 
Nu a depus nici cerere pentru LRD, neavând încă soluţia finală de la instanţă, 
solicitând ca în cazul în care CPRD 1989 respinge contestația să fie repus în termen 
pentru obţinerea titlului de Luptător cu Rol Determinant.  

 
 Având în vedere lipsa documentelor medicale care să ateste calitatea de 

rănit s-a propus respingerea contestaţiei privind acordarea titlului de Luptător 
Rănit. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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 Cu privire la solicitare de repunere în termen pentru titlului de Luptător cu 

Rol Determinant, având în vedere lipsa atribuțiilor CPRD 1989 privind repunerea în 
termen, s-a propus înaintarea către Secretariatul de stat a sintezei lucrărilor CPRD 
1989 pentru analizarea condiţiilor legale de repunere în termen pentru depunerea  
cererii şi acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
  
5.  Hotărârea Civilă nr. 2469 din 18.12.2017, pronunţată de Tribunalul 

Braşov, în dosar 3515/62/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia formulată de reclamantul Ţăposu Cătălin Ioan, înregistrată sub nr. 
42/147/07.11.2011. În conformitate cu hotărârea civilă, prin contestaţia nr. 
42/147/07.11.2011, domnul Ţăposu Cătălin Ioan a reclamant nepreschimbarea 
certificatului care atestă calitatea sa de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989, din calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, în 
calitatea de Luptător Rănit. 

 În vederea soluţionării contestaţiei s-a solicitat de la Secretariatul de stat 
dosarul administrativ nr. 20776/2004 al domnului Ţăposu Cătălin Ioan. 

 De asemenea, domnul Ţăposu Cătălin Ioan a fost audiat de membrii CPRD 
1989 la data de 25.02.2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul nr. 20776/2004, domnul 
Ţăposu Cătălin Ioan, în data de 21.12.1989, împreună cu un grup de oameni a 
protestat împotriva regimului comunist, scanând lozinci anticomuniste începând cu 
ora 14,00 până în data de 22.12.1989 la orele 5,00 dimineaţa. În jurul orei 17,30 au 
blocat strada N. Bălcescu cu un troleibuz. A desfăşurat activităţi de mobilizare a 
muncitorilor de la Uzina de Autocamioane Braşov, Fabrica de Stofe Carpatex. În ziua 
de 22.12.1989 a manifestat în faţa Hotelului Capitol, rămânând în faţa sediului 
CJPCR până în dimineaţa zilei de 23.12.1989. În data de 23.12.1989 a ajutat la 
transportul răniţilor, ulterior desfăşurând activităţi de verificare a persoanelor 
suspecte.      

 În cadrul audierilor din data de 25.02.2018, domnul Ţăposu Cătălin Ioan a 
arătat faptul că în 21.12.1989, împreună cu mai mulţi prieteni, a manifestat 
împotriva regimului şi a ocupat sediul Consiliului Judeţean. A fost în zona Universal, 
apoi la Securitate, apoi Uzina, unde a fost prins de militar/miliţieni şi bătut. A fost 
internat dar nu spitalizat. A fost cusut şi tratat, iar la 2 luni după aceea a suferit 
prima intervenţie chirurgicală. A creat baricade. Nu are documente de rănit. Nu a 
depus nici cerere pentru LRD, neavând încă soluţia finală de la instanţă, solicitând ca 
în cazul în care CPRD 1989 respinge contestația să fie repus în termen pentru 
obţinerea titlului de Luptător cu Rol Determinant.  

 



7 
 

Având în vedere lipsa documentelor medicale care să ateste calitatea de 
rănit s-a propus respingerea contestaţiei privind acordarea titlului de Luptător 
Rănit. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
  
 Cu privire la solicitare de repunere în termen pentru titlului de Luptător cu 

Rol Determinant, având în vedere lipsa atribuțiilor CPRD 1989 privind repunerea în 
termen, s-a propus înaintarea către Secretariatul de stat a sintezei lucrărilor CPRD 
1989 pentru analizarea condiţiilor legale de repunere în termen pentru depunerea 
cererii şi acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 
6.  Hotărârea Civilă nr. 2014 din 02.11.2017, pronunţată de Tribunalul 

Braşov, în dosar 3519/62/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia formulată de reclamantul Pârvu (Secrieru) Elena, înregistrată sub nr. 
42/671/28.01.2011. În conformitate cu hotărârea civilă, prin contestaţia nr. 
42/671/28.01.2011, doamna Pârvu (Secrieru) Elena a reclamant nepreschimbarea 
certificatului care atestă calitatea sa de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989, din calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, în 
calitatea de Luptător Rănit. 

 În vederea soluţionării contestaţiei s-a solicitat de la Secretariatul de stat 
dosarul administrativ nr. 7418/2004  al doamnei Pârvu (Secrieru) Elena. 

 De asemenea, doamna Pârvu (Secrieru) Elena a fost audiată de membrii CPRD 
1989 la data de 25.02.2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul nr. 7418/2004, doamna 
Pârvu (Secrieru) Elena, în data de 21.12.1989 şi 22.12.1989 s-a alăturat 
manifestanţilor anticomunişti din faţa clădirii Consiliului Judeţean Braşov.      

 În cadrul audierilor din data de 25.02.2018, doamna Pârvu (Secrieru) Elena a 
arătat faptul că  a fost lovită atunci şi are semne pe faţă. În momentul respectiv nu a 
fost imediat la spital ci a treia zi, la urgenţe în Braşov. În faţa Comitetului Judeţean a 
participat la manifestaţii. Nu are documente de rănit. Nu a depus nici cerere pentru 
LRD, neavând încă soluţia finală de la instanţă, solicitând ca în cazul în care CPRD 
1989 respinge contestația să fie repus în termen pentru obţinerea titlului de Luptător 
cu Rol Determinant.  

 

 Având în vedere lipsa documentelor medicale care să ateste calitatea de 
rănit s-a propus respingerea contestaţiei privind acordarea titlului de Luptător 
Rănit. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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 Cu privire la solicitare de repunere în termen pentru titlului de Luptător cu 
Rol Determinant, având în vedere lipsa atribuțiilor CPRD 1989 privind repunerea în 
termen, s-a propus înaintarea către Secretariatul de stat a sintezei lucrărilor CPRD 
1989 pentru analizarea condiţiilor legale de repunere în termen pentru depunerea 
cererii şi acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
La punctul 3 al ordinii de zi, soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva 

respingerii de către Secretariatul 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, ca urmare a 
audierilor din data de 11.02.2018 şi 18.02.2018, domnul Preşedinte Deputat Cristan 

George SEFER a pus la dispoziţia membrilor CPRD 1989 dosarele administrative 
constituite în vederea obţinerii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, 
precum şi o sinteză a celor declarate în cadrul audierilor.  

Având în vedere timpul necesar luării la cunoştinţă a conţinutului 
documentelor s-a propus amânarea punctului de pe ordinea de zi pentru şedinţa 
următoare, urmând ca membrii CPRD 1989 să studieze în mod individual 
documentele prezentate.  

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
  
La punctul 4 al ordinii de zi au fost soluţionate un număr de 23 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: 
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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; 

- 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;  
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- 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; 

- 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 23 de contestaţii 

individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 129/13.08.2018, prevăzute în 
anexa la prezenta. 
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 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 23 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 5 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 01.04.2019  
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 01.04.2019 

Nr. 
crt. 

Nr. 
cont. 
Dec. 
129 

Data cont. 
Dec. 129 

Nume Prenume 
Număr şi data solicitare 

titlu Luptător 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 comunicare 
centralizată admiteri 

1 3087 18.10.2018 CHELMEA CORINA 18/LRD/6434/12.05.2015 8342/01.11.2004 46 05.04.2016 admiterea 
   

4c-22/1441/15.06.2016 p. 1 4c-22/2342/15.11.2016 p. 469 

2 3158 22.10.2018 MARIAN FELICIA 18/LRD/1886/09.04.2015 6300/22.10.2004 131 17.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 278 4c-22/2342/15.11.2016 p. 688 

3 3521 06.11.2018 MATEI 
GIANNI 

DUMITREL 
18/LRD/4811/07.05.2015 7980/01.11.2004 487 08.06.2016 admiterea 

   
4c-22/1562/28.07.2016 p. 33 4c-22/2283/03.11.2016 p. 24 

4 3569 08.11.2018 BEJENARU ION 18/LRD/5846/11.05.2015 7375/01.11.2004 28 23.03.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 61 4c-22/2342/15.11.2016 p. 396 

5 3681 19.11.2018 BREZSA ALEXANDRU 18/LRD/1655/02.04.2015 14287/09.11.2004 387 30.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 96 4c-22/2283/03.11.2016 p. 99 

6 3827 22.11.2018 IMBRIA ION 18/1591/02.04.2015 1984/2004 103 26.04.2016 admiterea 
   

4c-22/1423/02.06.2016 4c-22/2342/15.11.2016 p. 576 

7 3654 15.11.2018 CHISĂLIȚĂ PAUL 18/4585/07.05.2015 5114/21.10.2004 403 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 7 4c-22/2283/03.11.2016 p. 8 

8 3529 06.11.2018 MARIN GHEORGHE 18/1519/31.03.2015 12517/09.11.2004 312 01.11.2016 admiterea 
   

4c-22/326/07.02.2018 p. 163 4c-22/120/15.01.2018 p. 2 

9 3105 18.10.2018 MUREA MIRON 18/LRD/3646/04.05.2015 117/27.09.2004 509 14.09.2016 respingerea 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 142 4c-22/2283/03.11.2016 p. 274 

10 3436 31.10.2018 MIRICA NICOLAE 18/LRD/42/27.02.2015 2746/18.10.2004 497 29.09.2015 respingerea 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 106 4c-22/2283/03.11.2016 p. 238 

11 1186 19.03.2019 PRISACĂ IRINA 18/LRD/6135/12.05.2015 14874/09.11.2004 553 14.09.2016 respingerea 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 145 4c-22/2283/03.11.2016 p. 277 

12 1240 21.03.2019 PĂSAT AUREL 18/LRD/306/05.03.2015 9332/03.11.2004 171 13.10.2015 admiterea 
   

4c-22/1085/03.05.2016 p. 5 4c-22/2342/15.11.2016 p. 55 

13 1239 21.03.2019 FERECEAN VASILE 18/LRD/909/18.03.2015 21384/11.09.2008 83 27.10.2015 admiterea 
   

4c-22/1085/03.05.2016 p. 40 4c-22/2342/15.11.2016 p. 79 

14 1322 28.03.2019 MITROFAN GHEORGHE 18/LRD/595/12.03.2015 1505/08.10.2004 143 10.11.2015 respingerea 10.12.2015 10.12.2015 admiterea 4c/22/1247/18.05.2016 p. 70 4c-22/2342/15.11.2016 p. 245 

15 1323 28.06.2019 DORNEANU MIHAI 18/1334/26.03.2015 15466/19.11.2004 74 17.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 288 4c-22/2342/15.11.2016 p. 677 

16 1321 28.03.2019 ȘERBAN VASILE 18/LRD/2842/24.04.2015 5263/21.10.2004 593 16.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 61 4c-22/2283/03.11.2016 p. 66 

17 1324 28.03.2019 GAGINĂ IONEL 18/LRD/4461/07.05.2015 14134/09.11.2004 448 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 36 4c-22/2283/03.11.2016 p. 20 

18 3509 06.11.2018 BRADU CONSTANTIN 18/LRD/985/19.03.2015 14285/09.11.2004 266 14.09.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 37 4c-22/120/15.01.2018 p. 50 

19 3509 06.11.2018 STÎNGĂ NICOLAE 18/LRD/968/19.03.2015 14152/19.03.2015 344 08.03.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 7 4c-22/120/15.01.2018 p. 47 

20 3509 06.11.2018 AVRAM VERGIL 18/LRD/974/19.03.2015 14252/09.11.2004 258 14.09.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 35 4c-22/120/15.01.2018 p. 51 

21 3509 06.11.2018 PODINĂ VIRGIL 18/LRD/5827/11.05.2015 13984/09.11.2004 180 10.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1372/31.05.2016 p. 61 4c-22/2342/15.11.2016 p. 646 

22 3509 06.11.2018 STAICU GHEORGHE 18/LRD/1667/02.04.2015 14265/09.11.2004 579 08.06.2016 admiterea cu pct. de vedere SSPR 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 45 4c-22/2283/03.11.2016 p. 57 

23 3509 06.11.2018 BOCANCEA MIHAI 18/LRD/1809/08.04.2015 13950/09.11.2004 379 08.06.2016 admiterea cu pct. de vedere SSPR 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 46 4c-22/2283/03.11.2016 p. 46 

 
Secretar CPRD 1989            Preşedinte CPRD 1989 

 
Deputat Lupescu Dumitru            Deputat Sefer Cristian George 


