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Şedinţa CPRD 1989 s-a desf
în ziua de 30.06.2020, ora 1300

 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Soluționarea contestațiilor depuse împotriva respingerii de c

de stat a cererii de acordare a titlului de Lupt
2. Punerea în aplicare a Hot

soluționeze contestaţiile
de acordare a titlului de Lupt
Civ. nr. 3637/2018 din

3. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George
comisiei), secretar deputat Ră
Deputaţilor), senator Caracota Iancu
Adrian Nicolae (prezent la sediul Senatului României)
senator Ilea Vasile, deputat Ră
deputat Roman Florin Claudiu
senator Smarandache Miron Alexandru
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 30.06.2020 

a desfăşurat on-line prin intermediul aplica
00. 

ătoarea: 

iilor depuse împotriva respingerii de către Secretariatul 
de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant;
Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obl

ţiile depuse la CPRD 1989, pentru care nu exist
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depuse în termen

din dosar nr. 48974/3/2017);  

ţei au participat 10 parlamentari din totalul de 
şedinte deputat Sefer Cristian George (prezent la sediul 

Rădulescu Dan Răzvan (prezent la sediul Camerei 
senator Caracota Iancu (prezent la sediul comisiei), senator Diaconu 

(prezent la sediul Senatului României), deputat Firczak Iulius Marian,
deputat Rădulescu Cătălin Marian (prezent la sediul comisiei)

Florin Claudiu (prezent la sediul comisiei), senator Ruse Mihai 
senator Smarandache Miron Alexandru. A lipsit: vicepreşedinte deputat Suciu Matei

ionarilor din Decembrie 1989 

ne prin intermediul aplicaţiei Zoom  

ătre Secretariatul 
tor cu Rol Determinant; 

rârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
depuse la CPRD 1989, pentru care nu există cereri 

tor cu Rol Determinant depuse în termen (Hot. 

ari din totalul de 11 membri ai 
(prezent la sediul 

(prezent la sediul Camerei 
senator Diaconu 

deputat Firczak Iulius Marian, 
(prezent la sediul comisiei), 

senator Ruse Mihai şi 
edinte deputat Suciu Matei. 
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La punctul 1 al ordinii de zi au fost soluţionate contestaţiile depuse în baza 
art. 92 alin. (7), din Legea nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de 
Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. 

 
Membrilor CPRD 1989 le-a fost transmis prin intermediul poştei electronice un 

raport ce conţine extras din conţinutul memoriului personal şi al declaraţiilor de 
martor aflate în  dosarele depuse în baza Legii nr. 341/2004, dosare care au fost 
constituite în vederea dobândirii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 
Dosarul conţine un memoriu personal care descrie faptele contestatarului din perioada 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi declaraţii de martor cu privire la 
acest aspect. 

 A fost precizată semnificaţia votului dat în soluţionarea contestaţiei, după cum 
urmează: 

 Admiterea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu şi 
declaraţiile de martor, au avut un rol determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989. 

 Respingerea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu şi 
declaraţiile de martor, nu au avut un rol determinant în declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Audierea contestatarului - membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că descrierea faptelor din memoriu şi declaraţiile 
de martor nu sunt lămuritoare cu privire la rolul determinant avut de contestatar în 
declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
 Au fost analizate un număr de 3 contestaţii după cum urmează: 
 
1. Contestația domnului Mavrodin Dumitru – Dosar nr. 20371, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1871/08.05.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 297/03.04.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant 18/LRD/6711/2019 
(18/LRD/5720/11.05.2015). 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data 
de 27.06.2006, domnul Mavrodin Dumitru, în data de 21 și 22.12.1989 a urmărit la 
televizorul de la locul de muncă, Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații, 
desfășurarea evenimentelor de la București. În data de 22.12.1989 auzind că în fața 
sediului Consiliului Județean Constanța s-au adunat mai multe persoane a hotărât ca 
împreună cu mai mulți colegi de muncă să se deplaseze și ei în acea direcție. 
Ajungând în fața Consiliului Județean a văzut o mulțime de oameni care scandau 
lozinci anticomuniste și anticeaușiste, o parte dintre aceștia au pătruns deja în clădire, 
unde au provocat distrugeri. La îndemnul dl. inginer Petrescu a pătruns și el în 
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clădire, deplasându-se la subsolul clădirii unde avea cunoștință că se aflau bateriile 
centralelor telefonice pe care le-a deconectat, întrerupând astfel legătura cu sediul 
Securității. Ulterior, a părăsit sediul Consiliului Județean, alăturându-se unui grup de 
circa 60 persoane care s-au deplasat la Sediul Securității unde a provocat decuplări la 
sistemul generatorului electric. Ulterior s-a deplasat înapoi la Direcția Județeană de 
Poștă și Telecomunicații unde a organizat sistemul de pază a centralelor telefonice și 
a sistemelor  de alimentare a acestora, după care s-a deplasat la domiciliu revenind la 
ora 22,00, când urma să reintre în schimb la locul de muncă. În dimineața zilei de 
23.12.1989 din dispoziția dl. inginer Petrescu s-a deplasat cu mai mulți colegi la  
sediul Consiliului Județean și al Securității pentru a verifica starea tehnică a 
centralelor telefonice, neexistând probleme s-au întors la locul de muncă 
desfășurându-și activitatea specifică până în data de 25.12.1989. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Mavrodin Dumitru s-a desfăşurat după fuga 
dictatorului, şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Mavrodin Dumitru a fost respinsă cu unanimitate 
de voturi. 

 
  
 2. Contestația domnului Gavril ă Nicolae – Dosar nr. 13791, contestație 

transmisă prin poștă și înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1955/20.05.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 318/15.04.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant 18/LRD/6719/2019. 

 În conformitate cu declarația de martor dată în fața procurorului militar la data 
de 13.04.2007, domnul Gavrilă Nicolae, în decembrie 1989 era angajat al 
Ministerului de Interne. Începând cu data de 17.12.1989 până în data de 22.12.1989, 
în calitate de șef birou ordine publică și-a desfășurat activitatea specifică în sediul 
Mili ției Buzău, organizând  paza și ordinea publică pe raza municipiului Buzău. În 
data de 21 și 22.12.1989 a urmărit la televizor desfășurarea evenimentelor de la 
București. În data de 22.12.1989 în jurul orei 12.30 a văzut la televizor anunțul făcut 
de Mircea Dinescu cu privire la fuga soților Ceaușescu. Ulterior s-a deplasat la sediul 
Comitetului Județean Buzău unde a dat dispoziție subordonaților să se retragă înapoi 
la sediul Miliției. Ulterior s-a reîntors în haine civile la sediul Comitetului Județean 
unde s-a alăturat manifestanților anticomuniști organizând şi sprijinind activitățile 
revoluționare. 

 
 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Gavrilă Nicolae s-a desfăşurat după fuga dictatorului, 
şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Gavril ă Nicolae a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
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 3. Contestația domnului Cârlig Stelică – Dosar nr. 17328, contestație 
precizată în Hotărârea Civilă nr. 739/18.11.2019, pronunțată de Tribunalul Buzău, în 
dosar nr. 1974/114/2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
195/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6592/2019. 

 În conformitate cu declarația de martor dată în fața procurorului militar la data 
de 14.05.2007, domnul Cârlig Stelică, în luna decembrie 1989 își desfășura 
activitatea în cadrul Întreprinderii de Utilaj Tehnologic Buzău. Avea cunoștință de 
evenimentele de la Timișoara, acesta ascultând postul de radio Europa Liberă. În ziua 
de 22.12.1989, în jurul orei 10 – 11 a părăsit întreprinderea, împreună cu 15 – 20 
colegii îndreptându-se spre Piața Dacia, cunoscând faptul că în București au loc 
manifestanții anticomuniste. Ajungând în Piața Dacia a constatat faptul că aici se mai 
aflau și alte persoane care scandau lozinci anticomuniste. În jurul orei 11,33 – 12,00 
împreună cu mai multe persoane a pătruns în incinta Palatului Comunal unde 
împreună cu aceștia au început să îl caute pe primul-secretar. După o perioadă 
primul-secretar a fost găsit de unii dintre manifestanții care au pătruns în clădire, fiind 
obligat să declare adeziunea acestuia față de revoluționari. Domnul Cârlig Stelică 
arată faptul că a rămas în incinta Palatului Comunal circa 2 – 2,30 ore timp în care a 
distrus însemnele regimului comunist, după care, la îndemnul persoanelor care au 
preluat conducerea, s-a reîntors la întreprindere pentru a se organiza paza 
obiectivelor. La întreprindere s-au organizat 3 plutoane care au fost echipate cu 
uniforme de gărzi patriotice și care s-au deplasat la Palatul Comunal, domnul Cârlig 
Stelică efectuând pază înarmată a Palatului Comunal în schimburi de câte 24 ore până 
în data de 05.01.1990. 

 
 S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluționară a domnului Cârlig Stelică a început înainte de  fuga dictatorului, a 
ocupat un obiectiv de importanță deosebită și a avut un rol determinant în 
declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în municipiul Buzău. 

Contestaţia domnului Cârlig Stelică a fost admisă cu unanimitate de 
voturi. 

  
 
 
 La punctul 2 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 soluționeze contestaţii depuse la CPRD 1989.  

 De asemenea, pentru persoanele menţionate în hotărârile instanţelor de 
judecată ca având contestaţie pe care CPRD 1989 ar trebui să o 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. 
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A fost dezbătută  Hotărârea Civilă nr. 3637/2018 pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, în dosar nr. 48974/3/2017. 

 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze notificarea 

formulată de reclamantul Hîrsenie Ion înregistrată sub nr. 1168/23.02.2017. 
 Prin notificarea depusă la Registratura Camerei Deputaților sub nr. 

1168/23.02.2017 (136/28.03.2017 la CPRD 1989), domnul Hîrsenie Ion solicită 
soluționarea unei contestații, ce ar fi fost înregistrată la data de 08.09.2015, prin care 
ar fi contestat Deciziile Secretariatului de stat  nr. 127 din 08.01.2016, respectiv nr. 
143 din 06.03.2016. Din verificările efectuate în registrul de intrare-ieșire al CPRD 
1989 aferent anului 2015 nu a fost identificată pretinsa contestație, de altfel, fiind 
imposibilă înregistrarea unei contestații în anul 2015 prin care să fie contestate decizii 
emise în anul 2016.   

 De asemenea, din verificările efectuate pe pagina de internet a Secretariatului 
de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, s-a constatat faptul că Decizia nr. 127  
a fost emisă la data de 02.09.2016 şi nu îl priveşte pe domnul Hîrsenie Ion, respectiv 
faptul că Decizia nr. 143 a fost emisă la data de 08.09.2019 şi de asemenea nu îl 
priveşte pe domnul Hîrsenie Ion.  

 În cuprinsul notificării acesta invocă pretinse situații de fapt în susţinerea 
cărora nu face nicio dovadă, un pretins refuz al angajaţilor Secretariatului de stat de 
a-i primi cererea pe motiv că certificatul doveditor al calităţii de Luptător Remarcat 
prin Fapte Deosebite era plastifiat, situaţie pentru care nu face nici o dovadă. Mai 
mult, din analiza mai multor copii ale cererilor de acordare a titlului depuse la 
Secretariatului de stat, anexate la contestaţii, rezultă că Secretariatul de stat a primit 
cereri însoţite de certificate plastifiate, doar făcându-se menţiune cu privire la acest 
aspect pe cerere. De asemenea, invocă faptul că mandatarul acestuia s-a aflat în 
imposibilitatea de deplasare la sediul Secretariatului de stat, fiind consemnat în arest 
la domiciliu. Şi dacă acest aspect ar fi fost dovedit cu documente ataşate adresei 
intitulate notificare acesta nu este de natură a înlătura obligația de depunere în termen 
a cererii de acordare a titlului. Totodată, acesta invocă o descurajare din partea 
angajaţilor prin care aceştia i-ar fi spus că nu are rost să depună cererea pentru că nu 
vor fi analizate cererile susţinute de Asociaţia A.R.A.D, până la clarificarea situaţiei 
penale a preşedintelui asociaţiei şi dacă ar fi dovedită, nu e de natură să înlăture 
obligaţia depunerii cererii în termenul acordat de prevederile legale.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Hîrsenie Ion a 
depus, în termenul prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin 
OUG nr. 95/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Prin adresa nr. 18/4157/21.05.2020, Secretariatul de stat a comunicat faptul că: „în 
urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrele speciale de 
înregistrare, am constatat faptul că domnul Hîrsenie Ion ...(date de identificare) nu a 
depus la instituția noastră, în termenul legal prevăzut de Legea 341/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, solicitare de acordare a Titlului de Luptător cu 
Rol Determinant.”  



6 
 

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea notificării domnului 
Hîrsenie Ion depusă la Registratura Camerei Deputaților sub nr. 
1168/23.02.2017 (136/28.03.2017 la CPRD 1989). 

 
Notificarea domnului Hîrsenie Ion a fost respinsă 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 


