
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

Comisia Parlamentar

SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Discutarea Încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 

pronunţată în Dosar nr. 23196/302/2018, la data de 26.02.2019, comunicată 
la data de 25.04.2019;

2. Discutarea Încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 
pronunţată în Dosar nr
la data de 25.04.2019;

3. Punere 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); 

4. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
Suciu Matei, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian,
Roman Florin Claudiu şi senator Smarandache Miron
Rădulescu Cătălin Marian şi senator Ruse Mihai
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 06.05.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 06.05.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 
pronunţată în Dosar nr. 23196/302/2018, la data de 26.02.2019, comunicată 
la data de 25.04.2019; 
Discutarea Încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 
pronunţată în Dosar nr. 23390/302/2018, la data de 26.02.2019, comunicată 
la data de 25.04.2019; 
Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de acordare a LRD 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 

secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracota Iancu, senator 
deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile

şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat 
senator Ruse Mihai.  

ionarilor din Decembrie 1989 

Încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 – Bucureşti, 
pronunţată în Dosar nr. 23196/302/2018, la data de 26.02.2019, comunicată 

Discutarea Încheierii pronunţate de Judecătoria Sectorului 5 – Bucureşti, 
. 23390/302/2018, la data de 26.02.2019, comunicată 

Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de acordare a LRD 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

Iancu, senator 
senator Ilea Vasile, deputat 

Au lipsit deputat 
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La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut Încheierea Judecătoriei Sectorului 5 – 
Bucureşti, pronunţată în Dosar nr. 23196/302/2018, la data de 26.02.2019, 
comunicată la data de 25.04.2019. 

 Prin Încheierea din data de 26.02.2019, comunicată la 25.04.2019, Judecătoria 
Sector 5 - București obligă CPRD 1989 să plătească în favoarea reclamantului 
Paraschiv Marian penalități de întârziere, invocându-se o pretinsă neîndeplinire a 
Sentinței Civile nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 
7655/109/2017. 

 Prin Sentința Civilă nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în 
dosar nr. 7655/109/2017, CPRD 1989 este obligată să elibereze reclamanților 
(Duminică Vasile, Iordake Camelia, Paraschiv Marian) și intervenientului (Cazan 
Gabriel) certificatul de revoluționar Luptător Cu Rol Determinant. 

La data de 26.03.2018 CPRD 1989 a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 
160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 7655/109/2017 și luând 
act de aceasta a acordat avizul Secretariatului de stat pentru recunoașterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
1945 – 1989. S-a arătat în mod expres faptul că CPRD 1989 nu are atributul eliberării 
certificatului de Luptător cu Rol Determinant. Avizul pentru punerea în aplicare a 
Hotărârii Civile nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 
7655/109/2017 a fost comunicat Secretariatului de stat prin adresa nr. 4c-22/777 
din 27.03.2018. Aceste aspecte au fost comunicate Instanței prin întâmpinarea 
formulată la data de 27.11.2018. 

 Având în vedere faptul că Instanța de judecată nu a reținut aceste aspecte, 
precum și faptului că în cazul Iordake Camelia respectiv Duminică Vasile, pe aceeași 
speță,  Judecătoria Sector 5 București și-a declinat competența materială în favoarea 
instanței de contencios administrativ, aflându-ne în situația unei evidente practici 
neunitare, s-a propus inițierea căilor de atac împotriva Încheierii Judecătoriei 
Sectorului 5 – Bucureşti, pronunţată în Dosar nr. 23390/302/2018, la data de 
26.02.2019, comunicată la data de 25.04.2019. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
S-a propus reiterarea avizului acordat Secretariatului de Stat pentru 

Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în perioada 1945 – 1989 în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol 
Determinant reclamanților (Duminică Vasile, Iordake Camelia, Paraschiv Marian) și 
intervenientului (Cazan Gabriel), în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 
160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 7655/109/2017.  

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 Având în vedere faptul că art. 9 2 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, așa cum a 
fost ea modificată prin OUG nr. 95/2014, prevede în mod explicit faptul că 
eliberarea certificatelor care atestă titlul de Luptător cu Rol Determinant se face de 
către comisiei de la nivelul Secretariatului de Stat  pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 – 
1989, respectiv faptul că în conformitate cu art. 9 2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, 
așa cum a fost ea modificată prin OUG nr. 95/2014, atributul CPRD 1989 este acela 
de avizare a propunerilor Secretariatului de stat de acordare a titlurilor prin decret al 
Președintelui României, s-a propus înaintarea documentelor din dosarele sus 
indicate Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului pentru 
emiterea unui punct de vedere cu privire la obligarea CPRD 1989 să elibereze 
certificate de revoluționar Luptător cu Rol Determinant, respectiv pentru indicarea 
căii de urmat cu privire la Încheierea Judecătoriei Sectorului 5 – Bucureşti, 
pronunţată în Dosar nr. 23196/302/2018.  

 
 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut Încheieriea Judecătoriei Sectorului 5 

– Bucureşti, pronunţată în Dosar nr. 23390/302/2018, la data de 26.02.2019, 
comunicată la data de 25.04.2019 

 Prin Încheierea din data de 26.02.2019, comunicată la 25.04.2019, Judecătoria 
Sector 5 - București obligă CPRD 1989 să plătească în favoarea reclamantului Cazan 
Gabriel penalități de întârziere, invocându-se o pretinsă neîndeplinire a Sentinței 
Civile nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 
7655/109/2017. 

 Prin Sentința Civilă nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în 
dosar nr. 7655/109/2017, CPRD 1989 este obligată să elibereze reclamanților 
(Duminică Vasile, Iordake Camelia, Paraschiv Marian) și intervenientului (Cazan 
Gabriel) certificatul de revoluționar Luptător cu Rol Determinant. 

 
 La data de 26.03.2018 CPRD 1989 a dezbătut  Hotărârea Civilă nr. 

160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 7655/109/2017 și luând 
act de aceasta a acordat avizul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
perioada 1945 – 1989. S-a arătat în mod expres faptul că CPRD 1989 nu are atributul 
eliberării certificatului de Luptător cu Rol Determinant. Avizul pentru punerea în 
aplicare a Hotărârii Civile nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în 
dosar nr. 7655/109/2017 a fost comunicat Secretariatului de stat prin adresa nr. 4c-
22/777 din 27.03.2018. Aceste aspecte au fost comunicate Instanței  prin 
întâmpinarea formulată la data de 27.11.2019. 
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 Având în vedere faptul că Instanța de judecată nu a reținut aceste aspecte, 
precum și faptului că în cazul Iordache Camelia respectiv Duminică Vasile, pe aceeași 
speță,  Judecătoria Sector 5 București și-a declinat competența materială în favoarea 
instanței de contencios administrativ, aflându-ne în situația unei evidente practici 
neunitare, s-a propus inițierea căilor de atac împotriva Încheierii Judecătoriei 
Sectorului 5 – Bucureşti, pronunţată în Dosar nr. 23390/302/2018, la data de 
26.02.2019, comunicată la data de 25.04.2019. 

 
 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 S-a propus reiterarea avizului acordat Secretariatului de Stat pentru 

Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în perioada 1945 – 1989 în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol 
Determinant reclamanților (Duminică Vasile, Iordake Camelia, Paraschiv Marian) și 
intervenientului (Cazan Gabriel), în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 
160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 7655/109/2017.  

 
 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 Având în vedere faptul că art. 9 2 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, așa cum a 

fost ea modificată prin OUG nr. 95/2014, prevede în mod explicit faptul că 
eliberarea certificatelor care atestă titlul de Luptător cu Rol Determinant se face de 
către comisiei de la nivelul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 – 
1989, respectiv faptul că în conformitate cu art. 9 2 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, 
așa cum a fost ea modificată prin OUG nr. 95/2014, atributul CPRD 1989 este acela 
de avizare a propunerilor Secretariatului de stat de acordare a titlurilor prin decret al 
Președintelui României s-a propus înaintarea documentelor din dosarele sus 
indicate Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului pentru 
emiterea unui punct de vedere cu privire la obligarea CPRD 1989 să elibereze 
certificate de revoluționar Luptător cu Rol Determinant, respectiv pentru indicarea 
căii de urmat cu privire la Încheierea Judecătoriei Sectorului 5 – Bucureşti, 
pronunţată în Dosar nr. 23390/302/2018.  

 
 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul 3 al ordinii de zi s-a dezbătut punerea în aplicare a Hotărârilor 
Civile prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii, pentru care nu 
există cereri, depuse în termen la Secretariatul de stat, de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. 

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

 În vederea clarificării situaţiei s-a 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 contestaţie pe care CPRD 1989 ar trebui să le soluţioneze s-a 
solicitat de la Secretariatul de stat precizarea expresă dacă persoana a depus, în 
termen, cerere de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 
Au fost dezbătute hotărârile instanţelor de judecată după cum urmează:  
 
 1. Hotărârea Civilă nr. 3531 din 06.06.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 2200/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia nr. 1108/19.02.2016 a domnului Benedek Ferencz. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Benedek Ferencz a 
înregistrat contestaţia nr. 1108/19.02.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 1108 figurează alt petent, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1108 este 
înregistrat alt petent.  

 În fapt, domnul Benedek Ferencz a depus în 18.01.2017, la Registratura 
Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 473 (25/2017 la CPRD 1989) 
intitulat Contestaţie Notificare în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi 
fost înregistrată sub nr. 1108/19.02.2016, a cărei existenţă nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Benedek 
Ferencz a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2001/04.03.2019 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 Benedek Ferencz … (date de 

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

eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Benedek Ferencz specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3531 din 06.06.2017, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 2200/3/2017. 

Contestaţia domnului Benedek Ferencz, specificat ca depusă în Hotărârea 
Civilă nr. 3531 din 06.06.2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 
înregistrat de domnul Benedek Ferencz sub nr. 473 din data de 18.01.2017 (25/2017 
la CPRD 1989). 

 
 2. Hotărârea Civilă nr. 3638 din 09.06.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 42602/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 2553/11.06.2016 a domnului Mihăescu Tudor. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Mihăescu Tudor a 
înregistrat contestaţia nr. 2553/11.06.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 2553 figurează alt petent, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 2553 este 
înregistrat alt petent.  

 În fapt, domnul Mihăescu Tudor a depus în 23.11.2016, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 5820 (2469/2016 la CPRD 1989) 
intitulat Contestaţie Notificare în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi 
fost înregistrată sub nr. 449/18.01.2016 și care se pretinde a fi o revenire la 
contestația nr. 2553/11.06.2016, a cărei existenţă nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Mihăescu 
Tudor a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2003/04.03.2019 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 Mihăescu Tudor … (date de 

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

eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Mihăescu Tudor specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3638 din 09.06.2017, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 42602/3/2016. 

Contestaţia domnului Mihăescu Tudor specificat ca depusă în Hotărârea 
Civilă nr. 3638 din 09.06.2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Mihăescu Tudor sub nr. 5820 din data de 23.11.2016 
(2469/2016 la CPRD 1989). 

 
 3. Hotărârea Civilă nr. 5020 din 01.08.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 10404/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 1355/24.08.2015 a domnului Stan Marin. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Stan Marin a înregistrat 
contestaţia nr. 1355/24.08.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 în anul 2015 la numărul 1355 figurează alt petent, iar Registratura Camerei 
Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1355 este înregistrat alt petent.  
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 În fapt, domnul Stan Marin a depus în 24.05.2017, la Registratura Camerei 
Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2934 (359/2017 la CPRD 1989) intitulat 
Contestaţie Notificare în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost 
înregistrată sub nr. 4242/10.11.2015, a cărei existenţă nu se confirmă. De asemenea 
la data de 27.06.2018 a înregistrat la registratura Camerei Deputaților documentul 
înregistrat sub nr. 2645 (2066/2018 la CPRD 1989) intitulat Contestație Notificare 
prin care solicită soluționarea unei contestații fără indicarea datelor de identificarea 
a acesteia.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Stan Marin a 
depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2013/04.03.2019 a arătat faptul că: „în urma 

verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am 

constatat nu există nici o cerere, pe numele Stan Marin, depusă la instituția noastră, 

în termenul legal, pentru eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Stan Marin specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 5020 din 01.08.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 10404/3/2018. 

 Contestaţia domnului Stan Marin specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 
5020 din 01.08.2018 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Stan Marin sub nr. 2934 din data de 24.05.2017 (359/2017 la 
CPRD 1989) respectiv 2654 din data de 27.06.2018 (2066/2018 la CPRD1989). 

 
 4. Hotărârea Civilă nr. 811 din 10.02.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 22224/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 1321/02.03.2016 a domnului Anton Vasile. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Anton Vasile a înregistrat 
contestaţia nr. 1321/02.03.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 în anul 2016 la numărul 1321 figurează alt petent, iar Registratura Camerei 
Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1321 este înregistrat alt petent. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Anton Vasile a 
depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2204/19.03.2019 a arătat faptul că: „în urma 

verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am 

constatat faptul că nu există nici o cerere, pe numele Anton Vasile, depusă la 

instituția noastră, pentru eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Anton Vasile specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 811 din 10.02.2017, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 22224/3/2016. 

Contestaţia domnului Anton Vasile specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 
nr. 811 din 10.02.2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 5. Hotărârea Civilă nr. 5837 din 11.10.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 16778/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4223/11.05.2015 a domnului Tofan Victor. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Tofan Victor a înregistrat 
contestaţia nr. 4223/11.05.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 în anul 2015 nu s-a înregistrat document cu număr 4223, iar Registratura 
Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 4223 este înregistrat alt 
petent.  

 În fapt, domnul Tofan Victor a depus în 09.05.2017, la Registratura Camerei 
Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2621 (332/2017 la CPRD 1989) intitulat 
Contestaţie Notificare în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost 
înregistrată sub nr. 4223/10.11.2015, a cărei existenţă nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Tofan Victor a 
depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2017/04.03.2019 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 Tofan Victor … (date de identificare) ….. nu a depus la 

instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea  certificatului de 

Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru cele considerente două s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Tofan Victor specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 5837 din 11.10.2017, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 16778/3/2017. 

 Contestaţia domnului Tofan Victor specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 
nr. 5837 din 11.10.2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Tofan Victor sub nr. 2621 din data de 09.05.2017 (332/2017 la 
CPRD 1989). 

 
 6. Hotărârea Civilă nr. 582 din 02.02.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 13702/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4362/11.05.2015 a domnului Stoia Gabriel Mircea. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Stoia Gabriel Mircea a 
înregistrat contestaţia nr. 4362/11.05.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu s-a înregistrat document cu număr 4362, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 4362 este 
înregistrat alt petent.  

 În fapt, domnul Stoia Gabriel Mircea a depus în 14.04.2017, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2196 (282/2017 la CPRD 1989) 
intitulat Contestaţie Notificare în care în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce 
ar fi fost înregistrată sub nr. 4362/11.05.2015, a cărei existenţă nu se confirmă. 
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 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Stoia Gabriel 
Mircea a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2000/04.03.2019 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 Stoia Gabriel Mircea … nu figurează 

cu certificat preschimbat în baza Legii 341/2004, cu modificările și completările 

ulterioare și prin urmare, nu putea depune și nu a depus, la instituția noastră, în 

termenul legal, cerere pentru eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol 

Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Stoia Gabriel Mircea specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 582 din 
02.02.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 13702/3/2017. 

 Contestaţia domnului Stoia Gabriel Mircea specificat ca depusă în Hotărârea 
Civilă nr. 582 din 02.02.2018 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Stoia Gabriel Mircea sub nr. 2196 din data de 14.04.2017 
(282/2017 la CPRD 1989). 

 
 7. Hotărârea Civilă nr. 6946 din 20.11.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 4494/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia nr. 1180/19.02.2016 a domnului Iorga Nicolae. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Iorga Nicolae a înregistrat 
contestaţia nr. 1180/19.02.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 în anul 2016 la numărul 1180 figurează alt petent, iar Registratura Camerei 
Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1180 este înregistrat alt petent.  

 În fapt, domnul Iorga Nicolae a depus în 29.05.2017, la Registratura Camerei 
Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 1883 (708/2017 la CPRD 1989) intitulat 
Contestaţie Notificare în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost 
înregistrată sub nr. 3375/07.09.2015, a cărei existenţă nu se confirmă. 

 Prin adresa nr. 18/6676/01.11.2017 Secretariatul de stat a arătat faptul că 
reclamantul nu figurează înregistrat cu cerere depusă în baza OUG nr. 95/2014, 
pentru acordarea titlului de  Luptător cu Rol Determinant. 

 Pentru cele două considerente din raport vă propun respingerea contestaţiei 
domnului Iorga Nicolae specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6946 din 
02.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 4494/3/2017. 

 Contestaţia domnului Iorga Nicolae specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 
nr. 6946 din 02.11.2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Iorga Nicolae sub nr. 1883 din data de 29.04.2017 (708/2017 
la CPRD 1989). 
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 8. Hotărârea Civilă nr. 5804 din 28.09.2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 10420/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 1113 din 19.02.2015 a domnului Vargău 
Cătălin. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Vargău Cătălin a înregistrat 
contestaţia nr. 1113/19.02.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 în anul 2015 la numărul 1113 figurează alt petent, iar Registratura Camerei 
Deputaţilor a comunicat faptul că la  numărul 1113 este înregistrat alt petent. 

 În fapt, domnul Vargău Cătălin a depus în data de 24.06.2018, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2674 (1955/2018 la CPRD 1989)  
intitulat Contestaţie Notificare în care în care face trimitere la aşa zisa contestaţie, a 
cărei existenţă nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Vargău Cătălin 
a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2009/04.03.2019 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 Vargău Cătălin nu figurează cu certificat preschimbat în 

baza Legii 341/2004, cu modificările și completările ulterioare și prin urmare, nu 

putea depune și nu a depus, la instituția noastră, în termenul legal, cerere pentru 

eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Vargău Cătălin specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 5804 din 28.09.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 10420/3/2018. 

Contestaţia domnului Vargău Cătălin specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 
nr. 5804 din 28.09.2018 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

  
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Vargău Cătălin sub nr. 2674 din data de 24.06.2018 
(1955/2018 la CPRD 1989). 

 
 9. Hotărârea Civilă nr. 6037 din 05.10.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 10375/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4215/11.05.2015 a domnului Toma Costică. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Toma Costică a înregistrat 
contestaţia nr. 4215/11.05.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 în anul 2015 nu s-a înregistrat document cu număr 4215, iar Registratura 
Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 4215 este înregistrat alt 
petent.  

 În fapt, domnul Toma Costică a depus în 04.05.2017, la Registratura Camerei 
Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2430 (325/2017 la CPRD 1989) intitulat 
Contestaţie Notificare în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost 
înregistrată sub nr. 4215/11.05.2015, a cărei existenţă nu se confirmă. 
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 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Toma Costică 
a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2008/04.03.2019 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 Toma Costică … nu figurează cu certificat preschimbat în 

baza Legii 341/2004, cu modificările și completările ulterioare și prin urmare, nu 

putea depune și nu a depus, la instituția noastră, în termenul legal, cerere pentru 

eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Toma Costică specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6037 din 05.10.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 10375/3/2018. 

 Contestaţia domnului Toma Costică specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 
nr. 6037 din 05.10.2018 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Toma Costică sub nr. 2430 din data de 04.05.2017 (325/2017 
la CPRD 1989). 

 
 10. Hotărârea Civilă nr. 4026 din 23.06.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 39636/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 588/11.03.2016 a domnului Stăncescu Vlad Corneliu. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Stăncescu Vlad Corneliu a 
înregistrat contestaţia nr. 588/11.03.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu a înregistrat document cu număr 588, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 5885 este 
înregistrat alt petent.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Stăncescu 
Vlad Corneliu a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2012/04.03.2019 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 Stăncescu Vlad Corneliu … nu 

figurează cu certificat preschimbat în baza Legii 341/2004, cu modificările și 

completările ulterioare și prin urmare, nu putea depune și nu a depus, la instituția 

noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol 

Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Stăncescu Vlad Corneliu specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 4026 din 
23.06.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 39636/3/2016. 

 Contestaţia domnului Stăncescu Vlad Corneliu specificat ca depusă în 
Hotărârea Civilă nr. 4026 din 23.06.2017 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 Neexistând propuneri la punctul 4 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 

 


