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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 08.04.2019 

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 08.04.2019, ora 1300. 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. 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. 

2. Soluţionarea contestaţiilor 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 

3. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 11 membri ai 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 
Suciu Matei, secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracota Iancu, senator 
Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat 
Roman Florin Claudiu şi senator Ruse Mihai Alexandru Alexandru. Au lipsit deputat 
Rădulescu Cătălin Marian şi senator Smarandache Miron. 
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La punctul 1 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 supus atenţiei membrilor CPRD 1989 contestaţiile celor 13 persoane 
audiate. În baza dosarelor administrative, constituite în vederea obţinerii titlului de 
Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, dosare care conţin un memoriu personal, 
declaraţii de martor şi alte documente probatorii, precum şi a celor declarate în 
cadrul audierilor, contestaţiile au fost soluţionate după cum urmează: 

  
1. Sîrbu Tudor – contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul de 

stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/5138/08.2015. 

 

S-au reţinut următoarele:  
 Prin Hotărârea Civilă nr. 388 din 25.01.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 29678/3/2017, CPRD 1989 a fost obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamatului cu nr. 245/10.01.2017. 

 Deşi în hotărârea instanţei se reţine că solicitarea de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant a fost respinsă de Secretariatul de stat prin Decizia nr. 
114 din 04.01.2016, acest aspect nu se confirmă, în fapt cererea domnului Sîrbu 
Tudor nr. 18/LRD/5138/08.2015 fiind respinsă prin Decizia nr. 97 din 27.10.2015, 
împotriva căreia domnul Sîrbu Tudor a făcut contestaţie înregistrată sub nr. 
5760/10.12.2015 (2832/21.12.2015 la CPRD 1989). 

 În fapt, contestaţia nr. 245/10.01.2017 a domnului Sîrbu Tudor, de care face 
vorbire instanţa, este un document intitulat contestaţie notificare, redactat pe un 
formular tipizat care face trimitere la documente inexistente. La data de 21.04.2017, 
domnul Sîrbu Tudor revine cu același document înregistrat sub nr. 2260/21.04.2017 
(295/08.05.2017 la CPRD 1989) 

 Astfel, prin Hotărârea Civilă nr. 388 din 25.01.2018 pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 29678/3/2017 se reţin situaţii de fapt neconforme cu 
realitatea, punerea în aplicare a dispozitivului hotărârii conducând automat la 
respingerea contestaţiei menţionată în hotărâre. 

 Având în vedere aceste aspecte, în şedinţa din data de 03.09.2018, CPRD 1989 
a hotărât resoluţionarea contestaţiei domnului Sîrbu Tudor nr. 5760/10.12.2015 
(2832/21.12.2015 la CPRD 1989), împotriva Deciziei Secretariatul de stat nr. 97 din 
27.10.2015 de respingere a cererii 18/LRD/5138/08.2015, soluţionată cu respingere 
la data de 11.10.2016, respectiv audierea domnului Sîrbu Tudor.  

 
 Domnul Sîrbu Tudor a fost audiat în data de 11.02.2019. 
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 În dosarul administrativ nr. 6103/2004 al domnului Sîrbu Tudor, în declaraţia 
de martor dată în faţa procurorului militar la data de 26.09.2007, a arătat faptul că 
în dimineaţa zilei de 21.12.1989 a fost desemnat împreună cu mai mulţi colegi de 
muncă să participe la mitingul de susţinere a regimului comunist ce urma să se 
desfăşoare în faţa Comitetului Central PCR. În timp ce se afla în Piaţă a constatat, în 
jurul orei 10,45, faptul că participanţi au început să scandeze lozinci anticomuniste. 
A fost îndemnat de 2 bărbaţi îmbrăcaţi în costum negru şi cravată să meargă înapoi 
la locul de muncă şi să îşi vadă de treabă. Auzind, în jurul orei 16,30, focuri de armă 
sporadice dinspre P-ţa Romană, curios să vadă ce se întâmplă s-a deplasat, 
împreună cu circa 20 persoane, înspre P-ţa Romană unde a constatat că era adunată 
multă lume care scanda lozinci anticomuniste. În jurul orei 18,30 s-a deplasat înspre 
Universitate şi ajungând în dreptul magazinului Eva a auzit focuri da armă. Ajuns la 
Intercontinental a constatat că în dreptul restaurantului Dunărea începuse 
construirea baricadei. Ocolind pe strada Academiei şi strada Edgard Quinet a 
încercat să ajungă la Fântâna de la Arhitectură (Fântâna de la Universitate) dar nu a 
reuşit, având în vedere numărul mare de oameni adunaţi. În jurul orei 21,00 a plecat 
acasă. În dimineața zilei de 22.12.1989 s-a deplasat la locul de muncă de unde a 
distrus tablourile soţilor Ceauşescu, apoi împreună cu colegii a rupt lacătul de la 
poarta întreprinderii (Steaua Roşie) şi s-a alăturat lucrătorilor de la Întreprinderea de 
Construcții Hidrotehnice care se deplasau înspre centrul oraşului. S-au deplasat în 
faţa Comitetului Central PCR unde s-au postat în partea dreaptă şi a scandat lozinci 
anticomuniste. În jurul orei 12,00 a observat două elicoptere dintre care unul a 
aterizat pe clădire. După fuga soţilor Ceauşescu s-a deplasat înapoi la întreprinderea 
unde lucra ajungând în jurul orei 14.00. Aici a primit armă şi muniţie în perioada 
următoare asigurând paza la diverse obiective din oraş.  

 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Sîrbu Tudor a declarat 
faptul că, după mitingul din data de 21.12.1989 a ajuns la Hotel Intercontinental 
unde a văzut persoane care scandau lozinci. Apoi au plecat spre Piaţa Romană (circa 
200 pers.), iar acolo au scandat lozinci. S-au întors spre Intercontinental (circa 350-
400 pers.) strigând lozinci anticomuniste şi anticeauşiste. A declarat că a văzut cum 
la Baricadă au fost loviţi şi omorâţi oameni. Pe la ora 23 a dus un rănit la Spitalul 
Colţea. A avut şi el o rană la picior (nu îşi explică de la ce). Mai târziu a plecat spre 
casă bandajat. A stat până la ora 1.30-2.00 noaptea. A doua zi la ora 7 s-a prezentat 
la întreprindere, unde a continuat acţiunile revoluţionare.  

 

S-a propus admiterea contestaţiei domnului Sîrmu Tudor împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5138/08.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu majoritate de voturi.  
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 2. Şotropa Mihai – contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul 

de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/2482/22.04.2015. 

 

S-au reţinut următoarele: 
 În urma studierii dosarului administrativ nr. 17051/2005 contestaţia domnului 

Şotropa Mihai a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 27.06.2018. Sinteza lucrărilor 
CPRD 1989 din data de 27.06.2018 a fost publicată pe pagina de internet a Camerei 
Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 26/C din 24.07.2018. 

 Domnul Şotropa Mihai a solicitat să fie audiat pentru susţinerea contestaţiei, 
audierea acestuia având loc în data de  11.02.2019. 

 În dosarul administrativ nr. 17051/2004 al domnului Şotropa Mihai, în 
memoriu personal, a arătat faptul că în data de 22.12.1989 în jurul orei 10,00 – 
11,00 împreună cu un grup de 5 persoane a pătruns în Primăria Oraşului Mangalia, 
specificând faptul că organele de miliţie au opus rezistenţă încercând să îi împiedice 
să pătrundă în primărie. Aici au avut o confruntare cu soţia primarului pe care au 
îndepărtat-o din primărie. S-au constituit într-un nucleu de revoluţionari pentru 
conducerea oraşului şi a oamenilor. Au organizat întreprinderile din oraş şi zonă 
pentru a preîntâmpina distrugerea sau devastarea acestora. Ulterior s-a deplasat 
împreună cu un grup de revoluţionari, cu maşina ARO a miliţiei, la clădirea 
Comandamentului Marinei pentru a duce tratative de colaborare cu armata. Aici 
susţine că a fost reţinut sub ameninţarea cu arma în camera de oaspeţi timp de 
câteva ore, timp în care contraamiralul … a luat legătura cu Bucureştiul, ulterior fiind 
eliberat şi a iniţiat o colaborare cu armata. Ulterior, în ziua de 23.12.1989, a 
participat la mai multe confruntări armate, având loc mai multe schimburi de foc 
armat în diferite zone ale oraşului.  

 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Şotropa Mihai a declarat 
faptul că, în data de 22.12.1989, după moartea generalului Milea s-a dus spre 
primărie, la Mangalia. A intrat în clădire împreună cu alţi revoluţionari şi au dat 
afară primarul. A ieşit la geam şi a anunţat revoluţionarii că Mangalia este liberă. 
Apoi a plecat spre unitate, fiind marinar. A fost reţinut în unitate până seara. 

  

S-a propus respingerea contestaţiei domnului Şotropa Mihai împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/2482/22.04.2015. 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 3. Ţâbârnă Vasile  – contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul 

de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/5088/08.05.2015. 

 

S-au reţinut următoarele: 
 În urma studierii dosarului administrativ nr. 6124/2004 contestaţia domnului 

Ţâbârnă Vasile a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 23.03.2016. Sinteza lucrărilor 
CPRD 1989 din data de 23.06.2016 a fost publicată pe pagina de internet a Camerei 
Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 14/C din 09.05.2016. 

 Domnul Ţâbârnă Vasile a solicitat să fie audiat pentru susţinerea contestaţiei, 
audierea acestuia având loc în data de  11.02.2019.  

În dosarul administrativ nr. 6124/2004 al domnului Ţâbârnă Vasile, în 
declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data de 25.08.2006, a arătat 
faptul că în dimineaţa zilei de 21.12.1989 a fost desemnat împreună cu mai mulţi 
colegi de muncă să participe la mitingul de susţinere a regimului comunist ce urma 
să se desfăşoare în faţa Comitetului Central PCR. Aici a asistat la cuvântarea lui 
Nicolae Ceauşescu până ce aceasta a fost întreruptă de un zgomot care se auzea din 
direcţia Hotelului Athenee Palace. Din cauza momentul de panică creat a fost împins 
de mulţime pe strada Oneşti. A ajuns în Piaţa Universităţii în jurul orelor 12,00 – 
13,00 unde a stat până în jurul orei 23,00 când a plecat acasă. În această perioadă a 
strigat lozinci anticomuniste. În declaraţie descrie confruntările cu forţele de 
represiune ale manifestanţilor din zonă fără a menţiona confruntări directe dintre 
persoana sa şi forţele de represiune. În data de 22.12.1989 s-a prezentat la locul de 
muncă unde s-a alăturat, în jurul orei 9,00, grupului de manifestanţi care se deplasau 
la Piaţa Universităţii ajungând în jurul orei 11,00, rămânând în Piaţa Universităţii 
până la lăsarea întunericului, protestând în acest interval împotriva regimului 
comunist. În zilele următoare a efectuat pază înarmată în diferite zone din oraş.   

 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Ţâbârnă Vasile a declarat 
faptul că în 21.12.1989, după întreruperea mitingului, a plecat spre Universitate 
unde a scandat lozinci cu ceilalţi manifestanţi, a participat la Baricadă, a fost fugărit 
de forţele de represiune până în dreptul Bisericii Colţea, apoi s-a întors şi au 
continuat manifestaţia. Apoi au fost dispersaţi spre Piaţa Romană şi s-a refugiat spre 
Calea Victoriei, unde în dreptul Magazinului Muzica s-a confruntat cu forţele de 
represiune. A stat în zonă până în jurul orei 1 noaptea. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei domnului Ţâbârnă Vasile împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5088/08.05.2015. 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 4. Popuşoi Ioan – contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul de 

stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/5090/08.05.2015. 

 

S-au reţinut următoarele: 
 În urma studierii dosarului administrativ nr. 6260/2004, contestaţia domnului 

Popuşoi Ioan a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 23.03.2016. Sinteza lucrărilor 
CPRD 1989 din data de 23.06.2016 a fost publicată pe pagina de internet a Camerei 
Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 14/C din 09.05.2016. 

 
 Domnul Popuşoi Ioan a solicitat să fie audiat pentru susţinerea contestaţiei, 

audierea acestuia având loc în data de 11.02.2019 . 
 

 În dosarul administrativ nr. 6260/2004 al domnului Popuşoi Ioan, în declaraţia 
de martor dată în faţa procurorului militar la data de 27.06.2006, a arătat faptul că 
în dimineaţa zilei de 21.12.1989 a fost desemnat împreună cu mai mulţi colegi de 
muncă să participe la mitingul de susţinere a regimului comunist ce urma să se 
desfăşoare în faţa Comitetului Central PCR. După ce mitingul lui Nicolae Ceauşescu a 
fost întrerupt de furia mulţimii, s-a deplasat în Piaţa Universităţii unde a scandat 
lozinci anticomuniste şi anticeauşescu până în jurul orei 24,00. În acest interval de 
timp s-a deplasat, împreună cu mai mulţi colegi,în Piaţa Unirii unde a mobilizat alţi 
muncitori pentru a li se alătura. În jurul orei 17,00 se afla în zona Sf. Gheorghe, când 
a auzit primele focuri de armă. În declaraţie descrie confruntările cu forţele de 
represiune ale manifestanţilor din zonă fără a menţiona confruntări directe dintre 
persoana sa şi forţele de represiune. Arată faptul că în jurul orei 23,00 a existat o 
confruntare directă între acesta şi forțele de represiune respectiv a fost stropit cu jet 
de apă pentru a fi dispersat din zona baricadei la a cărei construcţie a contribuit. În 
dimineața zilei de 22.12.1989 s-a deplasat la locul de muncă de unde a distrus 
tablourile soţilor Ceauşescu, apoi împreună cu colegii a rupt lacătul de la poarta 
întreprinderii (Steaua Roşie) şi s-a alăturat lucrătorilor de la Întreprinderea de 
Construcții Hidrotehnice care se deplasau înspre centrul oraşului. S-au deplasat în 
faţa Comitetului Central PCR unde a stat până în jurul orei 13,00, după care s-a 
deplasat în Piaţa Universităţii, ulterior la TVR. Ulterior, începând cu data de 
23.12.1989 a efectuat pază înarmată în mai multe zone din oraş. 
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 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Popuşoi Ioan a declarat 
faptul că în ziua de 21.12.1989, după întreruperea mitingului din faţa CC a plecat la 
Universitate cu un grup de persoane. De aici au hotărât să meargă spre Piaţa Unirii 
(5-6 pers.) să mai aducă persoane. Au mers de mai multe ori pe acest traseu. În jurul 
orei 17, când au început să se audă focuri de armă, era în dreptul Bisericii Sf. 
Gheorghe, vis-a-vis, pe partea cu Cinema Luceafărul, a văzut primii oameni răniţi 
care erau transportaţi la Spitalul Colţea. A mers la Baricadă şi a ajutat la formarea ei 
(a adus de la Magazinul Cocor căruţuri). Declară că dl. Sârbu Tudor a fost cu el la 
Universitate, la Baricadă (nu şi la drumurile pe care le făcea la Piaţa Unirii). A 
încercat să oprească maşini şi troleibuze dar nu au putut. Au continuat construire 
Baricadei cu mese şi scaune. Pe la ora 18,00 taburile au intrat în mulţime, apoi au 
fost stropiţi cu apă de maşinile de pompieri. După ora 24 s-a îndreptat spre Piaţa 
Unirii alungat de miliţie. A fost fugărit de miliţie până în dreptul Restaurantului 
Budapesta şi a plecat acasă (spune că era făcută o Baricadă şi la Restaurantul 
Budapesta). A două zi, la fabrică, au refuzat să înceapă lucru şi au rupt poarta 
plecând spre Unirii. Acolo s-au întâlnit cu oameni de la alte întreprinderi şi au plecat 
spre CC, unde a ajuns în jur de ora 10. Spune că a intrat în CC, la parter, după care a 
ieşit. După fuga dictatorilor a plecat la Universitate, iar de acolo a plecat spre 
Televiziune. Declară că la construcţia Baricadei a fost împreună cu Sârbu, Ţâbârnă, 
Maieczki şi Turturică, fiecare fiind cu alt grup, dar s-au văzut acolo. 

 
S-a propus admiterea contestaţiei domnului Popuşoi Ioan împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5090/08.05.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu majoritate de voturi. 
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 5. Maieczki Petru – contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul 

de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/5784/11.05.2015. 

 

S-au reţinut următoarele: 
 În urma studierii dosarului administrativ nr. 6231/2004, contestaţia domnului 

Maieczki Petru a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 23.03.2016. Sinteza lucrărilor 
CPRD 1989 din data de 23.06.2016 a fost publicată pe pagina de internet a Camerei 
Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 14/C din 09.05.2016. 

 Domnul Maieczki Petru a solicitat să fie audiat pentru susţinerea contestaţiei, 
audierea acestuia având loc în data de  11.02.2019. 

 

 În dosarul administrativ nr. 6231/2004 al domnului Maieczki Petru, în 
declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data de 12.12.2006, a arătat 
faptul că, în dimineaţa zilei de 21.12.1989 a fost desemnat împreună cu mai mulţi 
colegi de muncă să participe la mitingul de susţinere a regimului comunist ce urma 
să se desfăşoare în faţa Comitetului Central PCR. Aici a asistat la cuvântarea lui 
Nicolae Ceauşescu până ce aceasta a fost întreruptă de un zgomot, mulţimea intrând 
în panică şi fugind din zonă. A ajuns în Piaţa Universităţii în jurul orei 13,00 şi a stat 
în jur de două ore. În acest interval s-a alăturat grupului de demonstranţi strigând 
lozinci anticomuniste şi anticeauşescu. Ulterior în jurul orei 17,00 s-a deplasat la 
domiciliu. În dimineața zilei de 22.12.1989 s-a deplasat la locul de muncă de unde în 
jurul orei 7,00 împreună cu colegii a forţat poarta întreprinderii (Steaua Roşie) şi s-a 
deplasat în Piaţa Palatului unde a protestat împotriva regimului comunist până la 
fuga lui Nicolae Ceauşescu ulterior întorcându-se la locul de muncă. Ulterior a 
efectuat pază înarmată a întreprinderii în care lucra (Steaua Roşie). 

 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Maieczki Petru a declarat 
faptul că în 21.12.1989, după mitingul lui Ceauşescu, a fost la Universitate unde a 
participat la manifestaţie, a fost stropit cu apă de maşinile de pompieri, a adus 
diverse materiale pentru Baricadă. Tabul care a venit şi a spart Baricada i-a 
determinat să plece, spre Mărăşeşti. Au fost fugăriţi de miliţie (declară că i-a băgat 
în dube). Apoi a plecat spre casă. 

  

S-a propus admiterea contestaţiei domnului Maieczki Petru împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/5784/11.05.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu majoritate de voturi. 
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 6. Turturică Romulus - contestaţie împotriva respingerii, de către 

Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant nr. 18/LRD/4276/061.05.2015 

 

S-au reţinut următoarele: 
 În urma studierii dosarului administrativ nr. 6122/2004, contestaţia domnului 

Turturică Romulus a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 08.11.2016. Sinteza 
lucrărilor CPRD 1989 din data de 08.11.2016 a fost publicată pe pagina de internet a 
Camerei Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 36/C din 
06.12.2016. 

 Domnul Turturică Romulus a solicitat să fie audiat pentru susţinerea 
contestaţiei, audierea acestuia având loc în data de 11.02.2019. 

 În dosarul administrativ nr. 6122/2004 al domnului Turturică Romulus, în 
declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data de 14.12.2006, a arătat 
faptul că în cursul zilei de 21.12.1989 s-a aflat la domiciliu iar în cursul nopţii s-a 
prezentat la locul de muncă (Întreprinderea Steaua Roşie), lucrând în schimbul III, iar  
în dimineaţa zilei de 22.12.1989 în jurul orei 7,00 a plecat înspre casă. După o oră, 
auzind lozinci anticomuniste şi anticeauşiste, s-a alăturat unui grup de manifestanţi, 
din care făceau parte mai mulţi colegi de serviciu. A ajuns în Piaţa Palatului, unde 
timp de 30 minute a desfăşurat activitate de protest. În jurul orei 14,00 s-a deplasat 
la TVR unde a rămas până în jurul orei 19,00. La îndemnul domnului Sergiu 
Nicolaescu s-a întors la întreprinderea unde lucra, unde a făcut parte din dispozitivul 
de pază şi apărare.  

 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Turturică Romulus a 
declarat faptul că în ziua de 21.12.1989, era acasă şi urmărea discursul lui 
Ceauşescu. După ce s-a întrerupt emisia s-a îmbrăcat şi a plecat la Universitate în jur 
de ora 15. Acolo erau deja câteva sute de persoane care se îmbrânceau cu forţele de 
ordine. A aruncat cu pietre în ei. Când s-a făcut seară, ora 18, au hotărât să facă 
Baricada şi a cărat diverse obiecte de la Restaurant Dunărea. Au fost aduse şi maşini 
în Baricadă. Când a început să se tragă în aer s-a ascuns după maşinile din Baricadă. 
Un tab a lovit Baricada dar nu a spart-o. Mai târziu a venit un tanc ce a spart 
Baricada şi a rănit oameni. A stat la Universitate până în jur de ora 21. Spune că nu a 
dat declaraţii detaliate în dosar pentru că s-a temut de represalii. A mai dat câteva 
exemple de acţiuni pe care le-a făcut, nu sunt consemnate în dosar, dar pot fi 
verificate. 

 
S-a propus admiterea contestaţiei domnului Turturică Romulus împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4276/061.05.2015 

Contestaţia a fost admisă cu majoritate de voturi. 
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 7. Tănăsoiu Gheorghe – contestaţie împotriva respingerii, de către 

Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant nr. 18/LRD/2406/21.04.2015 

 

S-au reţinut următoarele: 
 În urma studierii dosarului administrativ nr. 13600/2004, contestaţia 

domnului Tănăsoiu Gheorghe a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 08.11.2016. 
Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 08.11.2016 a fost publicată pe pagina de 
internet a Camerei Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 36/C 
din 06.12.2016. 

 Domnul Tănăsoiu Gheorghe a solicitat să fie audiat pentru susţinerea 
contestaţiei, audierea acestuia având loc în data de 11.02.2019. 

 

 În dosarul administrativ nr. 13600/2004 al domnului Tănăsoiu Gheorghe, din  
declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data de 14.12.2006, rezultă 
că acesta s-a implicat în activităţi revoluţionare după fuga soţilor Ceauşescu: 22-
24.12.1989 pază TVR, 23-24.12.1989 scotocire locuinţe din jurul TVR pentru 
identificarea zonelor de tragere înspre TVR, 24.12.1989 organizare centru de primire 
informaţii la parterul blocului turn TVR, 25.12.1989 organizare filtru de control la 
staţia de metrou Aviatorilor. 

 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Tănăsoiu Gheorghe a 
declarat faptul că în 21.12.1989 în jurul orei 17 se afla în centru, în zona CC (a plecat 
de la unitate, din Tei Toboc). A plecat spre str. Doamnei unde s-a întâlnit cu nişte 
prieteni/colegi şi au discutat circa 2-2.30 ore despre evenimente. A găsit în metrou 
nişte manifeste pe care le-a luat cu el. În jurul orei 17.45-18.00, când au început să 
tragă, s-a deplasat spre Miliţia Capitalei, unde a văzut persoane bătute şi arestate. 
S-a speriat că a început să se tragă. După aceea a plecat spre unitate. Noaptea, în 
unitate, ofiţerul Popescu (contra-informatorul unităţii) l-a încuiat într-o încăpere şi i 
s-au dat sarcini diverse (nu de serviciu), până la ora 2. Pe 22.12.1989 în jurul orei 12-
12.30, mai mulţi voluntari din unitate, inclusiv el, au plecat spre Televiziune. 

 

S-a propus respingerea contestaţiei domnului Tănăsoiu Gheorghe împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/2406/21.04.2015 

Contestaţia a fost respinsă cu majoritate de voturi. 
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 8. Mihai Marcel – contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul de 

stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/4444/07.05.2015. 

 

S-au reţinut următoarele 
 În urma studierii dosarului administrativ nr. 10955/2004, contestaţia 

domnului Mihai Marcel a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 08.06.2016. Sinteza 
lucrărilor CPRD 1989 din data de 08.06.2016 a fost publicată pe pagina de internet a 
Camerei Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 22/C din 
11.07.2016. 

 Domnul Mihai Marcel a solicitat să fie audiat pentru susţinerea contestaţiei, 
audierea acestuia având loc în data de 11.02.2019. 

 

 În dosarul administrativ nr. 10955/2004 al domnului Mihai Marcel, în  
declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data de 06.03.2017, a arătat 
faptul că, în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 12,00, s-a deplasat la Comitetul 
Judeţean de Partid Dâmboviţa, în faţa căruia se aflau câteva sute de manifestanți. 
Aici a văzut la balconul instituţiei pe prim-secretarul de partid care era obligat să 
strige că se află de partea revoluţiei, în acel moment aflând, de asemenea, că soţii 
Ceauşescu fugiseră cu un elicopter de pe clădirea CC al PCR. Ulterior a intrat în sediul 
Comitetului Județean de Partid unde la întâlnit pe locotenentul maior Z…, care la 
rugat să îl ajute în organizarea pazei clădirii. A părăsit clădire în jurul orelor 22,00 – 
23,00. În zilele următoare a desfăşurat activităţi de pază şi control la COS Târgovişte 
şi filtre de control la intrarea în oraş .   

 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Mihai Marcel a declarat 
faptul că în 22.12.1989, în jur de ora 11, era pe platoul din faţa Prefecturii, cu fratele, 
în Târgovişte, s-a oprit să vadă ce se întâmplă acolo şi au fost ameninţaţi să 
părăsească zona de forţele de represiune. După ce s-a spart geamul Prefecturii a 
intrat în clădire cu alte persoane şi a desfăşurat mai multe acţiuni revoluţionare. 

 
 
S-a propus respingerea contestaţiei domnului Mihai Marcel împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4444/07.05.2015. 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 9. Dinu Florea – contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul de 

stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/3502/04.05.2015. 

 

S-au reţinut următoarele: 
 Prin Hotărârea Civilă nr. 3094 din 16.05.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 26043/3/2016, CPRD 1989 a fost obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamatului cu nr. 4817/18.11.2015, instanţa reţinând faptul că CPRD 
1989 nu a soluţionat contestaţia. 

 În fapt, CPRD 1989 a analizat şi respins contestaţia nr. 4817/18.11.2015 a 
domnului Dinu Florea. 

 În baza Hotărârii Civile nr. 3094 din 16.05.2017, CPRD 1989 a resoluționat 
contestaţia nr. 4817/18.11.2015 la data de 12.11.2018 hotărând audierea 
contestatarului . 

 
 În dosarul administrativ nr. 1882/12.10.2004 al domnului Dinu Florea, în 

declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data de 27.02.2007, a arătat 
faptul că în decembrie 1989 era domiciliat în mun. Craiova. În data de 21.12.1989, 
după terminarea programului de muncă, în jurul orei 17,00, împreună cu mai mulţi 
vecini din cartier, având în vedere evenimentele din Timişoara, s-au deplasat în 
centrul municipiului să vadă ce se întâmplă. Aici au constatat faptul  că erau adunate 
mai multe grupuri de oameni, circa 150 persoane. La un moment dat a constatat 
faptul că numărul de persoane s-a mărit ajungând la 300 – 400 persoane, care au 
început să se agite şi să scandeze lozinci anticomuniste. A rămas în piaţă până în 
jurul orei 22,30 când s-a întors acasă. În data de 22.12.1989, în jurul orei 6,00, 
aflând-se în staţia de autobuz pentru a se deplasa la locul de muncă, în urma 
discuţiilor cu cei din staţia de autobuz, au hotărât să meargă în centru să vadă ce se 
întâmplă. Ajungând în piaţă, în jurul orei 9,30 a constatat că aici era adunată multă 
lume care scandau „Jos Ceauşescu”, „Jos Comunismul”. În jurul orei 11,00 au forţat 
cordonul de militari din faţa Prefecturii şi au pătruns în interiorul acesteia. Militarii 
care formau cordonul nu s-au împotrivit. În interiorul Prefecturii au intrat prin toate 
birourile, s-au rupt steaguri, s-au dat jos tablourile cu fotografia lui Ceauşescu şi au 
fost călcate în picioare. Ulterior, în conformitate cu indicațiile primite, s-a deplasat la 
gară unde a primit armă şi muniţie executând activităţi de pază şi control. 
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 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019, domnul Dinu Florea a declarat 
faptul că, în ziua de 21.12.1989, după amiază, ora 16-17, a ajuns în faţa Comitetului 
Judeţean, unde cu mai multe persoane au început să se organizez şi să discute 
despre căderea regimului. Au fost împrăştiaţi de forţele de represiune. S-au întors şi 
au scandat lozinci până în jur de ora 22-23. Pe 22.12.1989 dimineaţa a plecat în 
centru strigând lozinci. În faţa Comitetului Judeţean a scandat lozinci în faţa 
cordonului de militari. Pe la ora 11 a încercat să intre în clădire, dar a fost împiedicat 
de cordon, a fost lovit de forţele de represiune, a căzut în faţa uşilor, dar până la 
urmă a reuşit să pătrundă în clădire. În interior a recunoscut câteva persoane din 
armată şi securitate. A continuat acţiunile revoluţionare în clădire. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei domnului Dinu Florea împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3502/04.05.2015. 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 
 10. Giurescu Valeriu – contestaţie împotriva respingerii, de către 

Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant nr. 18/LRD/2772/23.04.2015. 

 

S-au reţinut următoarele:  
În urma studierii dosarului administrativ nr. 13294/2004, contestaţia 

domnului Giurescu Valeriu a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 27.06.2018. 
Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 27.06.2018 a fost publicată pe pagina de 
internet a Camerei Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 26/C 
din 24.07.2018. 

 Domnul Giurescu Valeriu a solicitat să fie audiat pentru susţinerea 
contestaţiei, audierea acestuia având loc în data de 11.02.2019. 

 
 În dosarul administrativ nr. 13294/2004 al domnului Giurescu Valeriu, în 

declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data de 11.12.2006  a arătat 
faptul că, în decembrie 1989 locuia în localitatea Şelimbăr – jud. Sibiu.  În data de 
21.12.1989, jurul orei 11.00, a ajuns în municipiul Sibiu unde lucra ca inspector 
avizator tehnic la Inspectoratul de Control Auto Sibiu. Arată faptul că în oraş se 
trăgea fără ca el să ştie cine trage. În cursul zilei a observat mai multe filtre formate 
din civili neînarmaţi. Arată faptul că a scandat lozinci anticomuniste. În cursul zilei a 
încercat împreună cu mai multe persoane să controleze terasele blocurilor cu patru 
etaje din zonă, dar nu au reuşit accesul pe terasă fiind închis de locatari cu lacăt. În 
cursul zilei de 22.12.1989 a auzit de sinuciderea generalului Milea şi de fuga lui 
Ceauşescu. Ulterior a făcut parte din filtrele de control în municipiul Sibiu şi  
localitatea Şelimbăr. 
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 În cadrul audierilor din data de 11.02.2019 domnul Giurescu Valeriu a declarat 
faptul că în ziua de 20.12.1989 a ieşit în oraş şi după ce a văzut ce este acolo s-a 
întors acasă. A doua zi, la ora 9.00, s-a ataşat de grupurile care veneau din alte 
localităţi şi s-a dus în faţă la Miliţie şi Securitate. Când s-a tras a fugit din zonă să se 
ascundă. Apoi, cu un grup de 20-30 a plecat spre Tălmaciu. La una din intersecţii au 
hotărât să facă o Baricadă/Filtru (Moldoveanu cu Gheorghiu Dej). Au controlat pe 
toţi care treceau pe acolo. A prins circa 10-20 securişti şi miliţieni (pe care „i-a dat 
peste gard” aşa cum declară în cadrul audierii). În 22.12.1989, după fuga 
dictatorilor, s-a dus la Şelimbăr la o unitate militară să ceară un tab. Nu i s-a dat. La 
Şelimbăr a fost confundat cu teroriştii, dezbrăcat şi ţinut într-o cameră circa 2 ore.  

 

S-a propus respingerea contestaţiei domnului Giurescu Valeriu împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/2772/23.04.2015. 

Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 

 11. Băban Ion - contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul de 

stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/302/05.03.2015. 

  
S-au reţinut următoarele: 
Prin Hotărârea Civilă nr. 2194 din 05.04.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 24516/3/2016, instanța a constatat faptul că CPRD 1989 nu a 
răspuns contestaţiei nr. 1606/04.05.2015 şi a obligat CPRD 1989 să soluţioneze 
contestaţia reclamatului împotriva Deciziei nr. 9/23.04.2015. 

 În fapt, CPRD 1989 a analizat şi respins contestaţia domnului Băban Ion 
împotriva respingerii, de către Secretariatul de Sat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/302/05.03.2015 la data de 19.11.2015, 
aspect nereţinut de instanţă. 

 În baza Hotărârii Civile nr. 2194 din 05.04.2017, CPRD 1989 a resoluționat 
contestaţia domnului Băban Ion la data de 26.11.2018, hotărând audierea 
contestatarului.  

 În dosarul administrativ nr. 7691/2004 al domnului Băban Ion, în adresa 
Parchetului Militar din 19.03.2007 se arată faptul că, cu ocazia instrumentării 
dosarului 97/P/1990 a rezultat faptul că domnul Băban Ion în zilele de 21 şi 
22.12.1989 s-a alăturat manifestanţilor anticomuniști din centrul Capitalei, ocazie cu 
care s-a confruntat cu forţele de represiune. În memoriul personal aflat la dosar a 
arătat faptul că după spargerea mitingului s-a deplasat, fiind călcat în picioare şi 
bătut de organele de miliţie şi securitate, la Intercontinental unde a rămas până 
târziu şi a asistat la toate grozăviile întâmplate acolo, soldate cu bătăi şi arestări în 
masă.  
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 În cadrul audierilor din data de 18.02.2019, domnul Băban Ion a prezentat 
membrilor CPRD 1989, în copie, declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar 
la data de 16.02.2007, din care rezultă că acesta a participat la Baricada de la 
Intercontinental din noaptea de 21 – 22.12.1989 confruntându-se cu forţele de 
represiune. De asemenea, acesta arătând faptul că în ziua de 21.12.1989, după 
miting, a participat la Universitate la manifestaţiile anticomuniste şi anticeauşiste. A 
construit Baricada şi a manifestat activ toată seara. 

 
S-a propus admiterea contestaţiei domnului Băban Ioan împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/302/05.03.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu majoritate de voturi. 

 
 
 12. Miţoi Ion - contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul de 

stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/1869/08.04.2015. 

  
S-au reţinut următoarele: 
Prin Hotărârea Civilă nr. 7438 din 07.12.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 22574/3/2017, instanța a obligat CPRD 1989 să soluţioneze 
contestaţia reclamatului nr. 4136/02.09.2016. 

 În fapt, CPRD 1989 a analizat şi respins contestaţia domnului Miţoi Ion 
împotriva respingerii, de către Secretariatul de Sat, a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/1869/08.04.2015 la data de 28.09.2016, 
aspect nereţinut de instanţă. 

 În baza Hotărârii Civile 7438 din 07.12.2017, CPRD 1989 a resoluționat 
contestaţia domnului Miţoi Ioan la data de 12.11.2018, hotărând audierea 
contestatarului.  

 
 În dosarul administrativ nr. 21448/2004 al domnului Miţoi Ion, în memoriul 

personal, aflat la dosar, a arătat faptul că, s-a retras împreună cu un coleg de la 
mitingul organizez în faţa Comitetului Central PCR la momentul producerii 
busculadei, îndreptându-se spre Intercontinental, oprindu-se în dreptul semaforului 
de lângă acesta. S-a încercat arestarea unor persoane din grupul format acolo dar 
nu s-a reuşit, aceştia şi alte persoane din zonă opunându-se.  A fost urmărit de un 
militar pentru faptul că a călcat în picioare tablouri ale lui Ceauşescu abandonate de 
oamenii care se retrăgeau din piaţă, reușind să scape urcându-se într-un troleu din 
care a coborât în zona Cişmigiu. De aici s-a întors, împreună cu un grup de tineri, 
care scandau lozinci anticomuniste, trecând de două baraje, la Intercontinental, 
unde deja se adunaseră manifestanţi. După o perioadă s-a deplasat la domiciliu 
pentru a se asigura că copilul este bine, acesta fiind singur. Ulterior s-a  întors la 
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Intercontinental unde s-a realăturat manifestanţilor, poziţionându-se în prima linie 
unde se afla la momentul când s-a încercat dispersarea acestora cu focuri de armă 
trase deasupra mulţimii şi jeturi de apă. La momentul în care mulţimea din spatele 
lor a început să înainteze, anunţând că se trage dinspre spitalul Colţea, s-a refugiat 
pe lângă gura de intrare în parcarea de la Intercontinental, ulterior retrăgând-se pe 
lângă Restaurantul Dunărea şi Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, 
deplasându-se la domiciliu. În data de 22.12.1989 a participat la manifestările din 
Piaţa din faţa CC PCR asistând la fuga dictatorului şi rămânând în piaţă până în jurul 
orei 18.00, când s-a întors la domiciliu. Începând cu data de 23.12.1989 a avut 
activităţi de pază şi apărare a uzinei unde lucra. 

 În cadrul audierilor din data de 18.02.2019, domnul Miţoi Ion a declarat faptul 
că în data de 21.12.1989, după miting, a plecat pe str. Oneşti spre Universitate. 
Cordonul forţelor de ordine a fost spart de manifestanţi şi au ajuns pe Magheru. 
Camioanele miliţiei au oprit lângă manifestanţi şi au încercat să facă arestări. S-a 
confruntat cu aceştia şi miliţienii s-au retras. A mers apoi în faţă la Intercontinental şi 
au început scandările. A participat la Baricadă. A participat împreună cu dl. 
Calancea. A stat la Baricadă până la ora 21-21.30, când aceasta a fost spartă. 

 
S-a propus admiterea contestaţiei domnului Miţoi Ion împotriva respingerii, 

de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant nr. 18/LRD/1869/08.04.2015. 

Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 

 

 

 13. Cugler Dan – contestaţie împotriva respingerii, de către Secretariatul de 

stat, a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 

18/LRD/1958/14.04.2015. 

 

S-au reţinut următoarele: 
 
În urma studierii dosarului administrativ nr. 77/2004, contestaţia domnului 

Cugler Dan a fost respinsă de CPRD 1989 la data de 27.06.2018. Sinteza lucrărilor 
CPRD 1989 din data de 27.06.2018 a fost publicată pe pagina de internet a Camerei 
Deputaţilor, respectiv în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 26/C din 24.07.2018. 

 Domnul Cugler Dan a solicitat să fie audiat pentru susţinerea contestaţiei, 
audierea acestuia având loc în data de 18.02.2019. 

 
 În dosarul administrativ nr. 77/2004 al domnului Cugler Dan, în memoriul 

personal, aflat la dosar, a arătat faptul că, în ziua de 22.12.1989 se afla în incinta 
Televiziunii Române, în laboratorul pentru prelucrarea peliculei, unde lucra. A arătat 
faptul că a luat măsuri pentru limitarea accesului revoluţionarilor în laboratorul de 
prelucrare a peliculei având în vedere valoarea ridicată a aparaturii şi buna 
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desfăşurare a operaţiunilor de prelucrare a peliculelor de film filmate de echipele de 
operatori. Începând cu seara zilei de 22.12.1989 a desfăşurat activităţi de sprijinire a 
militarilor care asigurau paza Televiziunii Române prin aprovizionare cu muniţie şi 
reîncărcarea încărcătoarelor pistoalelor mitralieră. În zilele următoare a desfăşurat 
activităţi de sprijin pază şi asistenţă persoane rănite. 

 În cadrul audierilor din data de 18.02.2019 domnul Cugler Dan a declarat 
faptul că, în perioada Revoluţiei lucra la serviciul tehnic din TVR. În 21.12.1989, în jur 
de ora 19 a ajuns la Romană unde avea o întâlnire cu nişte prieteni. A întârziat şi nu 
i-a mai găsit. Acolo erau mai mulţi oameni care comentau ce se întâmplă la 
Universitate. Nu puteau să se deplaseze de acolo pentru că erau cordoane de oameni 
îmbrăcaţi în albastru şi militari. Grupurile au hotărât să ocupe carosabilul. Au fost 
dispersaţi pe margini. S-a oprit în faţă la Grădiniţa. A stat acolo până la ora 21.30 
când au apărut nişte tancuri dinspre Universitate. A prezentat nişte adeverinţe din 
data de 22-23.12.1989, în care se spune ce a făcut în acea perioadă. În 22.12.1989, 
în jur de ora 11.30 a ajuns la TVR, a intrat în clădire înainte de ora la care trebuia să 
se prezinte la serviciu (ora 15) şi a văzut măsurile de pază suplimentară care au fost 
luate de regim. A prezentat liste cu persoanele care l-au văzut în incintă.  

 
S-a propus admiterea contestaţiei domnului Cugler Dan împotriva 

respingerii, de către Secretariatul de stat, a cererii de acordare a titlului de 

Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/1958/14.04.2015. 
Contestaţia a fost admisă cu majoritate de voturi. 

 
 
 

  
La punctul 2 al ordinii de zi au fost soluţionate un număr de 3 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. 
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S-au reţinut următoarele: 
Procesul Verbal nr. 18/COMISIE/3/13.08.2018 are următoarele reţineri 

eronate:  
 A - O pretinsă neîndeplinire, de către CPRD 1989, a obligaţiilor prevăzute de 

art. 213 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 99/2015 (în fapt art. 213 alin. 4 din H.G. 
nr. 1412/2004, H.G. nr. 99/2015 fiind de modificare a H.G. nr. 1412/2004), aspect 
care nu se confirmă din următoarele considerente: ca urmare a admiterii 
contestaţiilor îndreptate împotriva respingerilor, de către SSRML, a cererilor de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, CPRD 1989 a efectuat, respectiv 
comunicat, Secretariatului de stat următoarele: 

 
- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a Sintezei 

lucrărilor CPRD 1989 în care se regăseşte admiterea contestaţiilor; 
- Restituirea Secretariatului de stat a dosarelor  administrative 

constituite în baza Legii nr. 341/2004, pentru obţinerea titlului de 
Luptător remarcat prin fapte deosebite, dosar care cuprinde un 
memoriu personal al solicitantului în care a descris faptele acestuia 
din perioada Revoluţiei Române din Decembrie 1989, documente 
doveditoare avute în vedere de CPRD 1989 la admiterea contestaţiei; 

- Comunicarea periodică către Secretariatul de stat a adreselor 
cuprinzând centralizarea contestaţiilor soluţionate cu rezoluţie de 
admitere; 

- 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 
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indică departamentul juridic al Secretariatului de stat, acesta având 
atributul de legiuitor doar în adoptarea Ordonanţelor de Guvern, 
respectiv a Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului;  

- Reanalizarea prevăzută în art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 (şi nu H.G. 
nr 99/2015 cum greşit e indicat în Procesul Verbal nr. 
18/COMISIE/3/13.08.2018) vizează reanalizarea solicitării de 
acordare a titlului sub aspectele tehnice şi nicidecum nu dă un 
caracter neobligatoriu al constatărilor CPRD 1989 cu privire la rolul 
determinat în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 
 

 C – O pretinsă existenţă a autorităţii de lucru judecat, indicându-se Hotărârea 
Civilă nr. 1074/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 21493/3/2017, 
prin care CPRD 1989 este obligată să comunice documente doveditoare depuse 
conform art. 213 din H.G. nr. 99/2015 (H.G. nr. 1412/2004) care au stat la baza 
admiterii contestaţiei, aspect ce nu se confirmă pentru următoarele considerente: 

 
 

- Hotărârea Civilă nr. 1074/2018 se referă la un caz concret, fără 
aplicabilitate cu caracter general, şi a survenit ca urmare a invocării 
de către Secretariatului de stat a netransmiterii de către CPRD 1989 
a niciunui document, nici măcar a soluţiei adoptate. CPRD 1989 nu a 
formulat apărări în acest dosar din lipsa personalului de specialitate 
şi a numărului mare de dosare în care CPRD 1989 este parte; 

- 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. 
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 Pentru aceste considerente s-a propus admiterea celor 3 de contestaţii 

individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 129/13.08.2018, prevăzute în 

anexa la prezenta. 

 
 În raport sunt prevăzute: 

- numărul şi data contestaţiei individuale îndreptată împotriva Deciziei 
SSRLM nr. 129/13.08.2018; 

- numele şi prenumele contestatarului ; 
- numărul cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant; 
- numărul şi data dosarului administrativ care cuprinde documentele 

avute în vedere la admiterea contestaţiei; 
- data soluţionării prin admitere de către CPRD 1989 a contestației 

iniţiale; 
- numărul şi data adresei de restituire a dosarului administrativ care 

cuprinde documentele avute în vedere la admiterea contestaţiei; 
- numărul şi data adresei cuprinzând centralizarea contestaţiilor 

admise. 
 

Cele 3 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 3 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 08.04.2019 
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 08.04.2019 

Nr. 
crt. 

Nr. cont. 
Dec. 129 

Data cont. 
Dec. 129 

Nume Prenume 
Număr şi data solicitare titlu 

Luptător Rol Deteminant 
Dosar 

administrativ 
Poziţia din 
Dec. 129 

Data 
soluţionare 

I 
Rezoluţie 

Data 
audiere 

Data 
soluţionare 

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

1 3040 18.10.2018 CĂLUȘARU VIOREL 18/LRD/3800/05.05.2015 3506/20.10.2004 397 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 32 4c-22/2283/03.11.2016 p. 6 

2 3040 18.10.2018 GIURGIU 
CONSTANTIN-

IOAN 
18/LRD/5078/08.05.2015 13144/03.11.2004 453 10.05.2016 respingerea 08.09.2016 28.09.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 74 4c-22/2283/03.11.2016 p. 206 

3 3040 18.10.2018 ZAMFIR ION 18/ LRD/4345/07.05.2015 19700/23.06.2005 626 22.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 82 4c-22/2283/03.11.2016 p. 93 

 
 

Secretar CPRD 1989           Preşedinte CPRD 1989 
 

Deputat Lupescu Dumitru          Deputat Sefer Cristian George 


