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1. Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este 

obligată să soluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant
termen); 

2. Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Dec
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 
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La punctul 1 al ordinii de zi

a supus atenţiei membrilor CPRD 1989 un număr de 9 hotărâri c
care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii
CPRD 1989, pentru care s
titlului de Luptător cu Rol Determinant
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
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Comisia a lucrat în plen în ziua de 18.03.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

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

titlului de Luptător cu Rol Determinant 

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Dec
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;

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

vicepreşedinte deputat Suciu Matei, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
 senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak 

senator Ilea Vasile, deputat Roman Florin Claudiu
Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat Rădulescu Cătălin Marian 
senator Ruse Mihai Alexandru.  

al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Cristan SEFER

membrilor CPRD 1989 un număr de 9 hotărâri c
care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii prezumat depuse la 

s-a constatat faptul că  nu există cereri de acordare a 
de Luptător cu Rol Determinant, depuse în termen la Secretariatul de 

pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989. 

ionarilor din Decembrie 1989 

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

 depuse în 

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; 

ari din totalul de 11 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, 

secretar deputat Lupescu Dumitru, 
deputat Firczak 

deputat Roman Florin Claudiu şi senator 
lipsit deputat Rădulescu Cătălin Marian şi 

domnul Preşedinte Deputat Cristan SEFER 

membrilor CPRD 1989 un număr de 9 hotărâri civile prin 
prezumat depuse la 

de acordare a 
termen la Secretariatul de 

pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
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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 o 
soluţioneze, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă persoana a depus, în 
termen, cerere de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

Au fost analizate un număr de 9 Hotărâri ale Instanţelor de Judecată 
după cum urmează: 

 
1. Hotărârea Civilă nr. 6345 din 27.10.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 16779/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4224/10.11.2015 a domnului Olteanu Gheorghe. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Olteanu Gheorghe a 
înregistrat contestaţia nr. 4224/10.11.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 nu a fost înregistrat document cu nr. 
4224, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
4224/2015 este înregistrat alt petent.  

 În fapt, domnul Olteanu Gheorghe a depus în 09.05.2017, la 
Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2620 
(310/2017 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare în care face 
trimitere la aşa zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 
4224/10.11.2015, a cărei existenţă nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Olteanu Gheorghe a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 
18/5472/02.08.2018, 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 Olteanu Gheorghe … (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 Olteanu Gheorghe specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6345 
din 27.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
16779/3/2017. 

 
 Contestaţia domnului Olteanu Gheorghe specificat ca depusă în 

Hotărârea Civilă nr. 6345 din 27.10.2017 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 
Notificare înregistrat de domnul Olteanu Gheorghe sub nr. 2620 din data de 
09.05.2017 (310/2017 la CPRD). 
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 2. Hotărârea Civilă nr. 3836 din 07.06.2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 453/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 2431/04.05.2017 a domnului Șișcu Marian. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Șișcu Marian a 
înregistrat contestaţia nr. 2431/04.05.2017, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2017 la nr. 2431 figurează alt petent, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
2431/2017 este înregistrat alt petent.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Șișcu 
Marian a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5965/29.08.2018, 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 Șișcu Marian 
… (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 Șișcu Marian specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3836 din 
07.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 453/3/2018. 

 
Contestaţia domnului Șișcu Marian specificat ca depusă în Hotărârea 

Civilă nr. 3836 din 07.06.2018 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

  
 3. Hotărârea Civilă nr. 3010 din 08.05.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 41015/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 451/18.01.2016 a domnului Costin George. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Costin George a 
înregistrat contestaţia nr. 451/18.01.2016, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la nr. 451 figurează alt petent, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 451/2016 
este înregistrat alt petent.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Costin 
George a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5930/29.08.2018, 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 Costin 

George … (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 Costin George specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3010 din 
08.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 41015/3/2017. 
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Contestaţia domnului Costin George specificat ca depusă în 

Hotărârea Civilă nr. 3010 din 08.05.2018 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 
 4. Hotărârea Civilă nr. 3033 din 08.05.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 47275/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 3577/09.12.2015 a domnului Dincă Ștefan. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Dincă Ștefan a 
înregistrat contestaţia nr. 3577/09.12.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 la nr. 3577 figurează alt petent, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
3577/2015 este înregistrat alt petent.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Dincă 
Ștefan a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5904/29.08.2018, 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 Dincă Ștefan 
… (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 Dincă Ștefan specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3033 din 
08.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 47275/3/2017. 

 
 Contestaţia domnului Dincă Ștefan specificat ca depusă în Hotărârea 

Civilă nr. 3033 din 08.05.2018 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 5. Hotărârea Civilă nr. 3838 din 07.06.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 4399/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 5613/09.12.2017 a domnului Dragne Gheorghe. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Dragne Gheorghe a 
înregistrat contestaţia nr. 5613/09.12.2017, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2017 nu a înregistrat document cu nr. 5613, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că în anul 2017 nu a 
fost înregistrat document cu nr. 5613.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Dragne Gheorghe a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 
18/5963/21.08.2018, 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 Dragne Gheorge … (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 Dragne Gheorghe specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3838 
din 07.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
4399/3/2018. 

 
 Contestaţia domnului Dragne Gheorghe specificat ca depusă în 

Hotărârea Civilă nr. 3838 din 07.06.2018 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 
 6. Hotărârea Civilă nr. 4017 din 14.06.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 8618/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4208/10.11.2015 a domnului Serghiev Marian. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Serghiev Marian a 
înregistrat contestaţia nr. 4208/10.11.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2017 nu a înregistrat document cu nr. 4208, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
4208/2015 este înregistrat alt petent. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Serghiev Marian a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 
18/5897/21.08.2018, 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 Serghiev Marian … (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 Serghiev Marian specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 4017 
din 14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
8618/3/2018. 

  
Contestaţia domnului Serghiev Marian specificat ca depusă în 

Hotărârea Civilă nr. 4017 din 14.06.2018 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 
 7. Hotărârea Civilă nr. 4013/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 4391/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 1631/05.05.2015 a domnului Anghelache 
Sebastian Dan. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Anghelache 
Sebastian Dan a înregistrat contestaţia nr. 1631/05.05.2015, arătăm faptul că 
în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 la numărul 1631 
figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul 
că la numărul 1631/2015 este înregistrat alt petent.  
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 În fapt, domnul Anghelache Sebastian Dan a depus în 24.05.2018, la 
Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2174 
(1820/2018 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare în care face 
trimitere la aşa zise contestaţii ce ar fi fost înregistrate la Registratura 
Camerei Deputaților fără a indica numărul de înregistrare. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Anghelache Sebastian Dan a depus în termen solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 
18/5966/21.08.2018, 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 Anghelache Sebastian Dan … (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 Anghelache Sebastian Dan specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 
nr. 4013 din 14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
4391/3/2018. 

 
 Contestaţia domnului Anghelache Sebastian Dan specificat ca depusă 

în Hotărârea Civilă nr. 4013 din 14.06.2018 a fost respinsă cu unanimitate 

de voturi. 

  
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 

Notificare înregistrat de domnul Anghelache Sebastian Dan sub nr. 2174 din 
data de 24.05.2018 (1820/2018 la CPRD 1989). 

 

 8. Hotărârea Civilă nr. 6230/25.10.2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 19136/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4241/10.11.2015 a domnului Moise Dumitru.î 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Moise Dumitru a 
înregistrat contestaţia nr. 4241/10.11.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu a înregistrat document cu nr. 4241, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
4241/2015 este înregistrat alt petent.  

 În fapt, domnul Moise Dumitru a depus în 24.05.2017, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2933 (360/2017 la CPRD 
1989) intitulat Contestaţie Notificare în care face trimitere la așa zisa 
contestație ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4241/10.11.2015 a cărei existență 
nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Moise 
Dumitru a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5953/21.08.2018, a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
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registrul special de înregistrare, am constatat că nu există nici o cerere, pe 

numele Moise Dumitru, 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 Moise Dumitru specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 
6230/25.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
19136/3/2017. 

 
Contestaţia domnului Moise Dumitru specificat ca depusă în 

Hotărârea Civilă nr. 6230/25.10.2017 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 

Notificare înregistrat de domnul Moise Dumitru sub nr. 2933 din data de 
24.05.2017 (360/2017 la CPRD 1989). 

 

 9. Hotărârea Civilă nr. 7272/04.12.2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 22221/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 1327/02.03.2016 a domnului Topală Fănuță. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Topală Fănuță a 
înregistrat contestaţia nr. 1327/02.03.2016, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 1327 figurează alt petent, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
1327/2016 este înregistrat alt petent.  

 În fapt, domnul Topală Fănuță a depus în 24.05.2016, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2816 (1532/2016 la 
CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare în care face trimitere la așa zisa 
contestație ce ar fi fost înregistrată sub nr. 1327/02.03.2016 a cărei existență 
nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Topală 
Fănuță a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/6244/03.09.2018, a 
arătat faptul că: „numitul Topală Fănuță nu figurează înregistrat în Registrul 

Luptător cu Rol Determinant în care sunt înregistrate cererile pentru 

acordarea titlurilor de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 

1989 – Luptător cu Rol Determinant”. 

 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei 
domnului Topală Fănuță specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 
7272/04.12.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
22221/3/2016. 
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Contestaţia domnului Topală Fănuță specificat ca depusă în 

Hotărârea Civilă nr. 7272/04.12.2017 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

  
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 

Notificare înregistrat de domnul Topală Fănuță sub nr. 2816 din data de 
24.05.2016 (1532/2016 la CPRD 1989). 

 

 
 La punctul 2 al ordinii de zi au fost soluţionate un număr de 51 de 

contestaţii, îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, publicată 
la data de 31.08.2018. 

 
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a arătat faptul că la 

data de 15.10.2018, CPRD 1989 a decis admiterea în principiu a contestaţiilor 
depuse împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018. 

 Admiterea în principiu a contestaţiilor împotriva Deciziei 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989  
nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018, a avut la bază reţinerile 
eronate ale Secretariatului de stat din Procesul Verbal nr. 
18/COMISIE/3/13.08.2018 avut în vedere la emiterea Deciziei nr. 
129/13.08.2018. 

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

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

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 
6c din 1 martie 2018, a Sintezei lucrărilor din data de 
10.10.2017, în care ca urmare a adreselor SSRML  nr. 
4660/29.06.2017, respectiv nr. 6466/27.09.2017, CPRD 1989 
a arătat procedura şi documentele avute în vedere la 
soluţionarea contestaţiilor; 

- Comunicarea Secretariatului de stat a adresei nr. 4c-22/1196 
din 06.06.2018, prin care Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a răspuns adresei 
Secretariatului de stat nr. 18/3698 din 11.05.2018, arătând 
modul de soluţionare şi documentele avute în vedere la 
soluţionarea contestaţiilor. 

 
 B – O pretinsă neobligativitate a soluţiilor emise de CPRD 1989 în 

soluţionarea contestaţiilor, Secretariatul de stat invocând faptul că 
legiuitorul conferă SSRML atributul reanalizării în cazul emiterii de către 
CPRD 1989 a unei soluţii opuse decât cea iniţială a SSRML, aspect ce nu se 
confirmă pentru următoarele considerente: 

 
- La adoptarea H.G. nr. 99/2015, de modificare a H.G. nr. 

1412/2004, Guvernul României nu are atributul de legiuitor, 
aşa cum greşit indică departamentul juridic al Secretariatului 
de stat, acesta având atributul de legiuitor doar în adoptarea 
Ordonanţelor de Guvern, respectiv a Ordonanţelor de 
Urgenţă ale Guvernului;  

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

 
- Hotărârea Civilă nr. 1074/2018 se referă la un caz concret, 

fără aplicabilitate cu caracter general, şi a survenit ca urmare 
a invocării de către Secretariatului de stat a netransmiterii de 
către CPRD 1989 a niciunui document, nici măcar a soluţiei 
adoptate. CPRD 1989 nu a formulat apărări în acest dosar din 
lipsa personalului de specialitate şi a numărului mare de 
dosare în care CPRD 1989 este parte; 

- Alin. (4) al art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 nu trasează în 
sarcina CPRD 1989 obligativitatea probării şi motivarea 
deciziei de admitere, ci doar în cazul în care a avut în vedere 
alte documente la luarea deciziei decât cele existente în 
dosarul administrativ constituit pentru obţinerea titlului de 
luptător remarcat prin fapte deosebite, să le transmită 
Secretariatului de stat.  

 
 De asemenea, au fost avute în vedere concluziile regăsite în Raportul 

final al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii 
a Senatului României, privind verificarea legalităţii emiterii de către SSRLM a 
Deciziei nr. 129/13.08.2018, care având în vedere raportul de control privind 
verificările efectuate la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989, înregistrat cu nr. 1272/68/15.11.2018, a recomandat anularea 
Deciziei nr. 129/13.08.2018. 

 
 Pentru aceste considerente s-a propus admiterea celor  51 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; 
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- 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 51 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 18.03.2019 
Contestaţii împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Lupt ătorilor 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 18.03.2019 
Nr. 
crt. 

Nr. cont. 
Dec. 129 

Data cont. 
Dec. 129 Nume Prenume 

Număr şi data solicitare 
titlu Lupt ător Rol Det. 

Dosar 
administrativ 

Poziţia din 
Dec. 129 

Data 
soluţionare I Rezoluţie Data audiere 

Data 
soluţonare II  Rezoluţie 

Nr. şi data restituire 
dosar 

Nr. şi data comunicare 
centralizată admiteri 

1 802 21.02.2019 NICULAE ION 18/LRD/5044/08.05.2015 3228/20.10.2004 156 03.12.2015 admiterea 
   

4c-22/1270/15.12.2015 
p. 24 

4c-22/2342/15.11.2016 
p. 211 

2 3907 29.11.2018 LUPU CONSTANTIN 18/LRD/1130/24.03.2015 10518/03.11.2004 126 08.12.2015 admiterea 
   

4c-22/1270/15.12.2015 
p. 28 

4c-22/2342/15.11.2016 
p. 236 

3 803 21.02.2019 VASILE GHEORGHE 18/LRD/4125/06.05.2015 14513/09.11.2004 244 15.12.2015 admiterea 
   

4c-22/1270/15.12.2015 
p. 52 

4c-22/2342/15.11.2016 
p. 268 

4 571 11.02.2019 TOACȘE NICOLAE 18/LRD/4005/06.05.2015 12280/09.11.2004 229 01.03.2016 admiterea 
   

4c-22/1372/31.05.2016 
p. 2 

4c-22/2342/15.11.2016 
p. 341 

5 3688 19.11.2018 DUMITRU ROZALIA 18/LRD/6441/12.05.2015 14097/09.11.2004 78 10.05.2016 admiterea 
   

4c-22/326/07.02.2018 p. 
162 

4c-22/2342/15.11.2016 
p. 626 

6 3687 19.11.2018 BOSNEA VIOREL 18/LRD/5829/11.05.2015 14189/09.11.2004 37 10.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1372/31.05.2016 
p. 60 

4c-22/2342/15.11.2016 
p. 619 

7 702 18.02.2019 SOARE MARIN 18/LRD/4124/06.05.2015 3296/20.10.2004 200 17.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 
p. 311 

4c-22/2342/15.11.2016 
p. 698 

8 763 21.02.2019 MĂRCIUICĂ OPREA MARCEL 18/LRD/3545/04.05.2015 1870/12.10.2004 139 17.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 
p. 303 

4c-22/2342/15.11.2016 
p. 689 

9 3686 19.11.2018 PARA CONSTANTIN 18/LRD/5811/11.05.2015 14114/09.11.2004 526 08.06.2016 
admiterea cu pct. 
de vedere SSPR    

4c-22/1562/28.07.2016 
p. 52 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 51 

10 3684 19.11.2018 SFEIA MARIA CORNELIA 18/LRD/3400/30.04.2015 20592/31.05.2006 569 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 
p. 9 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 36 

11 3682 19.11.2018 BEG IOAN 18/LRD/1823/08.04.2015 14093/09.11.2004 371 08.06.2016 
admiterea cu pct. 
de vedere SSPR    

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 47 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 45 

12 3680 19.11.2018 OBĂDĂU IOAN 18/LRD/1656/02.04.2015 14211/09.11.2004 519 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 38 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 29 

13 3674 19.11.2018 CORDUNEANU ION 18/LRD/1816/08.04.2015 13910/09.11.2004 418 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 35 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 11 

14 3824 22.11.2018 ADETU SORIN 18/LRD/2809/24.04.2015 5086/21.10.2004 352 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 4 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 1 

15 3864 26.11.2018 APOSTU PAVEL 18/LRD/6463/12.05.2015 14086/09.11.2004 361 08.06.2016 
admiterea cu pct. 
de vedere SSPR    

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 53 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 43 

16 3862 26.11.2018 BUMBARU 
CONSTANTIN 

NICOLAE 
18/LRD/6475/12.05.2015 14085/09.11.2004 390 08.06.2016 

admiterea cu pct. 
de vedere SSPR    

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 55 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 48 

17 3861 26.11.2018 SÎRBU 
LUCIAN 

GHEORGHE 
18/LRD/6478/12.05.2015 14084/09.11.2004 573 08.06.2016 

admiterea cu pct. 
de vedere SSPR    

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 56 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 56 

18 2744 25.09.2018 PEŞCHIR GHEORGHE 18/LRD/4647/07.05.2015 14150/09.11.2004 538 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 40 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 31 

19 1054 11.03.2019 MERCEA CĂTĂLIN REMUS 18/LRD/5240/08.05.2015 10157/03.11.2004 491 08.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 21 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 27 

20 761 21.02.2019 SOVAC CONSTANTIN 18/LRD/2681/23.04.2015 20230/14.12.2005 577 22.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 71 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 89 

21 3825 22.11.2018 LUNGU PANTELIMON 18/LRD/4668/07.05.2015 5521/21.10.2004 479 22.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 72 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 85 

22 764 21.02.2019 TOANĂ GIGI 18/LRD/4014/06.05.2015 4721/21.10.2004 608 22.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 
p. 80 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 91 
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23 3816 22.11.2018 CUATU MIHAIL 18/LRD/2870/27.04.2015 21399/07.10.2008 425 28.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 89 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 94 

24 3685 19.11.2018 ȘANDRU GHEORGHE 18/LRD/1821/08.04.2015 14264/09.11.2004 592 30.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 
p. 97 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 111 

25 3684 bis 19.11.2018 SCARLAT ION 18/LRD/5819/11.05.2015 21101/30.03.2007 567 30.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 
p. 102 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 108 

26 3678 19.11.2018 PĂUN EMIL 18/LRD/6488/12.05.2015 13901/01.11.2004 534 30.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 103 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 107 

27 3676 19.11.2018 ȚAȚU PETRU 18/LRD/3403/30.04.2015 13904/09.11.2004 618 30.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 99 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 112 

28 3675 19.11.2018 SORAN GAVRIL 18/LRD/1819/08.04.2015 13973/09.11.2004 575 30.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 98 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 109 

29 817 21.02.2019 GAVRILĂ PETRE 18/4202/06.05.2015 14438/06.11.2004 450 30.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.02.2016 
p. 95 

4c-22/2283/03.11.2016 
p.  102 

30 3710 19.11.2018 TERZA GICU CRISTIAN 18/LRD/5494/11.05.2015 19848/18.07.2005 605 06.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2016 
p. 36 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 168 

31 588 12.02.2019 RUSU PAUL ADRIAN 18/LRD/6066/12.05.2015 19959/08.09.2005 560 06.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2016 
p. 26 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 158 

32 804 21.02.2019 CAMENIȚĂ GHEORGHE 18/LRD/4123/06.05.2015 3395/21.10.2004 393 14.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2016 
p. 44 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 176 

33 818 21.02.2019 VOICU FLOREA 18/LRD/3755/05.05.2015 9799/03.11.2004 623 14.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2016 
p. 61 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 193 

34 3826 22.11.2018 CHIDIOȘAN MIRCEA GAVRIL 18/LRD/1781/07.04.2015 4992/21.10.2004 399 28.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2016 
p. 62 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 194 

35 429 31.01.2019 SIA CORNEL 18/LRD/1999/15.04.2015 12397/09.11.2004 571 28.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2016 
p. 69 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 201 

36 3691 19.11.2018 DOCHIN 
SALVATTORE 

FLAVIUS 
18/LRD/6437/12.05.2015 13980/09.11.2004 436 11.10.2016 admiterea 

   
4c-22/2284/03.11.2016 

p. 84 
4c-22/2283/03.11.2016 

p. 216 

37 805 21.02.2019 CIUPITU NICULAE NINEL 18/LRD/3749/05.05.2015 3491/20.10.2004 412 11.10.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2016 
p.  82 

4c-22/2283/03.11.2016 
p. 214 

38 3683 19.11.2018 POPESCU CONSTANTIN 18/LRD/1664/02.04.2015 14051/09.11.2004 548 03.11.2015 respingerea 25.08.2016 11.10.2016 admiterea 
4c-25/830/25.02.2019 p. 

4 
4c-22/2283/03.11.2016 

p. 239 

39 561 11.02.2019 PAVEL FLORIN 18/LRD/945/18.03.2015 11574/03.11.2004 530 08.12.2015 respingerea 30.06.2016 30.06.2016 admiterea 
4c-22/1562/28.02.2016 

p. 114 
4c-22/2283/03.11.2016 

p. 124 

40 3904 29.11.2018 GHEORGHE NICULAE 18/LRD/1964/14.04.2015 21031/30.03.2007 289 08.12.2015 respingerea 03.11.2016 08.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

54 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

94 

41 3906 29.11.2018 VOICU MIHAI 18/LRD/1168/24.03.2015 13614/09.01.2014 622 15.12.2015 audierea 30.06.2016 30.06.2016 admiterea 
4c-22/1562/28.02.2016 

p. 115 
4c-22/2283/03.11.2016 

p. 116 

42 3692 19.11.2018 PETROI GHEORGHE 18/LRD/6487/12.05.2015 13900/03.11.2004 543 19.04.2016 respingerea 25.08.2016 11.10.2016 admiterea 
4c-22/2284/03.11.2016 

p. 116 
4c-22/2283/03.11.2016 

p. 248 

43 3689 19.11.2018 BĂDOIU ION 18/LRD/6467/12.05.2015 14220/09.11.2004 369 19.04.2016 respingerea 25.08.2016 11.10.2016 admiterea 
4c-22/2284/03.11.2016 

p. 110 
4c-22/2283/03.11.2016 

p. 242 

44 3677 19.11.2018 MODOR IOAN DANIEL 18/LRD/6473/12.05.2015 14306/09.11.2004 314 19.04.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

10 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

46 

45 637 13.02.2019 CUGLER ILEANA 18/LRD/2035/15.04.2015 78/27.09.2004 283 10.05.2016 respingerea 13.10.2016 01.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

16 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

23 

46 819 21.02.2019 PREDEANU OREST 18/LRD/6207/12.05.2015 3233/20.10.2004 327 17.05.2016 respingerea 03.11.2016 08.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

58 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

81 

47 3679 19.11.2018 VOLOȘCIUC MARIN 18/LRD/1707/03.04.2015 14130/09.11.2004 349 16.06.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

23 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

52 

48 806 21.02.2019 BOȘMAN DUMITRU 18/LRD/3222/29.04.2015 3481/20.10.2004 265 28.06.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

24 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

40 
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49 3863 26.11.2018 SITARIU NICOLAE 18/LRD/1650/02.04.2015 13937/09.11.2004 198 28.09.2016 respingerea 03.11.2016 08.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

64 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

89 

50 558 11.02.2019 PETRE DUMITRU 18/LRD/5613/11.05.2015 18570/20.01.2005 324 11.10.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

51 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

45 

51 3830 22.11.2018 TERINEANU ATANASIE 18/LRD/6337/12.05.2015 15951/08.12.2004 347 11.10.2016 respingerea 03.11.2016 08.11.2016 admiterea 
4c-22/326/07.02.2018 p. 

70 
4c-22/120/15.01.2018 p. 

80 

 
SECRETAR,              PREŞEDINTE, 

 

Deputat  Lupescu Dumitru           Deputat  Sefer Cristian George 
 

 
 


