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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.12.2018 

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 10.12.2018 ora 13 00. 
 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Adresa Secretariatului de stat nr. 18/7940/28.11.2018, prin care se 

solicită acordarea avizului pentru emiterea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant pentru domnul Bizău Vasile; 

2. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este 
obligată să soluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de 
acordare a LRD depuse în termen); 

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 Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak 
Iulius Marian, senator Ilea Vasile, deputat Roman Florin Claudiu şi senator 
Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat Rădulescu Cătălin Marian, 
şi senator Ruse Mihai Alexandru.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Cristan 

George SEFER a prezentat Adresa Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nr. 18/7940/28.11.2018, prin 
care se solicită acordarea avizului pentru emiterea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant pentru domnul Bizău Vasile, ca urmare a Hotărârii Civile nr. 
4618 din 21.07.2017, pronunțată de Tribunalul București în Dosar nr. 
35260/3/2016, rămasă definitivă prin Decizia nr. 4885 din 27.09.2018 a Curții 
de Apel București. 

Prin Hotărârea Civilă nr. 4618 din 21.07.2017, pronunțată de 
Tribunalul București, Secretariatul de Stat și CPRD 1989 sunt obligate să 
admită cererea reclamantului de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. 

Domnul Preşedinte Deputat Cristan George SEFER a propus ca CPRD 
1989 să ia act de Hotărârea Civilă nr. 4618 din 21.07.2017, pronunțată de 
Tribunalul București, în Dosar nr. 35260/3/2016 și să acorde avizul 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, 
pentru punerea ei în aplicare. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Cristan 

George SEFER a supus atenţiei membrilor CPRD 1989 un număr de 4 Hotărâri 
Civile prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii, pentru 
care s-a constatat că 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 soluţioneze 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 analizate un număr de 4 hotărâri ale instanţelor de judecată 

după cum urmează: 
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1. Hotărârea Civilă nr. 1099 din 22.02.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 40997/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 3187/24.08.2015 a domnului Strugariu 

Gheorghe Mircea. 
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Strugariu Gheorghe 

Mircea a înregistrat contestaţia nr. 3187/24.08.2015, arătăm faptul că în 
registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989, în anul 2015 la numărul 3181 figurează 
alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la 
numărul 3181 este înregistrat alt petent, iar la data de 24.08.2015 nu 
figurează nici un petent cu numele Strugariu Gheorghe Mircea. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Strugariu Gheorghe Mircea a depus în termen solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 
18/5956/29.08.2018 a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 

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

domnul Strugariu Gheorghe Mircea … (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 Strugariu Gheorghe Mircea specificat ca depusă în Hotărârea 

Civilă nr. 3187/24.08.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

40997/3/2017. 

Propunerea de respingere a contestaţiei a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 
2. Hotărârea Civilă nr. 2647 din 24.04.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 46123/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 3182/24.08.2015 a domnului Deaconu Mihai. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Deaconu Mihai a 
înregistrat contestaţia nr. 3182/24.08.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989, în anul 2015 la nr. 3182 figurează alt petent, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 3182 este 
înregistrat alt petent, iar la data de 24.08.2015 nu figurează niciun  petent cu 
numele Deaconu Mihai. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Deaconu Mihai a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5903/29.08.2018 
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Deaconu 

Mihai … (date de identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul 

legal, cerere pentru eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol 

Determinant”. 
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Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei 

domnului Deaconu Mihai specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2647 

din 24.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

46123/3/2017. 

Propunerea de respingere a contestaţiei a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 
 
3. Hotărârea Civilă nr. 6339 din 27.10.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 12608/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4370/11.05.2015 a domnului Tâmpău Fănică. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Tâmpău Fănică a 
înregistrat contestaţia nr. 4370/11.05.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989, în anul 2015 nu a fost înregistrat document cu 
număr 4370, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la 
numărul 4370 este înregistrat alt petent, iar la data de 11.05.2015 nu 
figurează niciun  petent cu numele Tâmpău Fănică. 

În fapt, domnul Tâmpău Fănică a depus în 29.06.2017, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 1888 (682/2017 la CPRD 
1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa zisa 
contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4370/11.05.2015, a cărei 
existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Tâmpău Fănică a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5906/29.08.2018 
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrele speciale de înregistrare, am constatat faptul că nu există nici o 

cerere pe numele Tâmpău Fănică, depusă la instituţia noastră, în termenul 

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

 

Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei 

domnului Tâmpău Fănică specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6339 

din 27.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

12608/3/2017. 

Propunerea de respingere a contestaţiei a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 
Notificare înregistrat de domnul Tâmpău Fănică sub nr. 1888 din data de 
29.06.2017 (682/2017 la CPRD). 
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4. Hotărârea Civilă nr. 4237 din 20.06.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 455/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 2432 din 04.05.2017 a domnului 

Calancea Doru. 

În fapt, domnul Calancea Doru a depus în 04.05.2017 şi  05.07.2017, la 
Registratura Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 2432, 
respectiv 3510, intitulate Contestaţie Notificare în care face trimitere la aşa 
zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4133/02.09.2016, a cărei 
existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Calancea Doru a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5961/29.08.2018 
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 

registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Calancea Doru.... 

(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 

domnul Calancea Doru nr. 2432/04.05.2017. 

Propunerea de respingere a contestaţiei a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 
Notificare înregistrat de domnul Calancea Doru sub nr. 3510 din data de 
05.04.2017 (1026/2017 la CPRD). 

 
 
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 


