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ŞEDINŢEI DIN DATA DE 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 

 

 

Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Adresa Secretariatul de Stat pentru Recunoa

Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 

nr. 18/6424/11.06.2019 prin care se solicită avizul în vederea acordării 

titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru un număr d

urmare a hotărârilor civile pronun

2. Soluționarea contestațiilor depuse în baza art. 9

341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 

Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 

Instaurat în România în Perioada 1945 

titlului de Luptător cu 

13.06.2019; 

3. Soluționarea contestațiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 

Stat pentru Recunoa

Comunist Instaurat în România în Perioada 194

publicată la data de 31.08.2018;

4. Diverse. 
 

La lucrările ședinței au participat 
CPRD 1989, astfel: președinte 
Suciu Matei, senator Caracota Iancu, 
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SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 18.06.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 18.06.2019, ora 12
00

. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 

Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 

nr. 18/6424/11.06.2019 prin care se solicită avizul în vederea acordării 

titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru un număr de 6 persoane ca 

urmare a hotărârilor civile pronunțate de instanțele de judecată;

ționarea contestațiilor depuse în baza art. 92 alin. (7), din Legea nr. 

341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 

șterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 

Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant – ca urmare a audierilor din data de 

ționarea contestațiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 

Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, 

publicată la data de 31.08.2018; 

au participat 6 parlamentari din totalul de 
 deputat Sefer Cristian George, vicepreședinte

senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, 

din Decembrie 1989 

șterea Meritelor Luptătorilor 

Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 

nr. 18/6424/11.06.2019 prin care se solicită avizul în vederea acordării 

e 6 persoane ca 

țate de instanțele de judecată; 

alin. (7), din Legea nr. 

341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 

șterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 

1989 a cererilor de acordare a 

ca urmare a audierilor din data de 

ționarea contestațiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 

Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

1989  nr. 129/13.08.2018, 

ari din totalul de 11 membri ai 
ședinte deputat 

senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat 
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Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile şi deputat Roman Florin Claudiu. Au lipsit 
secretar deputat Lupescu Dumitru, deputat Rădulescu Cătălin Marian, deputat 
Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai și senator Smarandache Miron Alexandru. 

La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut adresa Secretariatul de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 nr. 18/6424/11.06.2019, prin care se solicită avizul 
în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru un număr de 6 
persoane ca urmare a hotărârilor civile pronunțate de instanțele de judecată după 
cum urmează: 
 
 

1. Neamțu Ovidiu, Hotărâre Civilă nr. 79/2019, dosar nr. 28657/3/2018, 

cerere Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/4081/06.05.2015. 

Avizul în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 

 
2. Pașca Petrică, Hotărâre Civilă nr. 1456/2019, dosar nr. 14374/3/2017, 

cerere Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/2539/22.04.2015. 

Avizul în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 

 
3. Nisipeanu Marius, Hotărâre Civilă nr. 581/2018, dosar nr. 6647/3/2017, 

cerere Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/2947/27.04.2015. 

Avizul în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 
 

4. Giurgiu Cătălin Dorin, Hotărâre Civilă nr. 1241/2018, dosar nr. 

3209/30/2018, cerere Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/822/16.03.2015. 

Avizul în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 

 

5. Voin Cosmin Daniel, Hotărâre Civilă nr. 1240/2018, dosar nr. 

3208/30/2018, cerere Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/1071/24.03.2015. 

Avizul în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 

 
6. Simion Adrian, Hotărâre Civilă nr. 786/2018, dosar nr. 19167/3/2017, 

cerere Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/1009/20.03.2015. 

Avizul în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi s-au soluționat 10 contestații 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 – ca urmare a audierilor din data de 13.06.2019, după 

cum urmează: 

1. Mereuță Gheorghe – Dosar nr. 5886 

În conformitate cu documentele din dosar, domnul Mereuță Gheorghe în 
zilele  de 21 și 22.12.1989 s-a alăturat manifestanților anticomuniști din capitală, iar 
în zilele următoare a desfășurat activități de pază la IMGB, unde era angajat. 

În conformitate cu memoriul personal din dosar, acesta a avut activitate 
revoluționară în seara zilei de 21.12.1989 în zona Intercontinental participând la 
constituirea Baricadei. 

În cadrul audierilor, domnul Mereuță Gheorghe a prezentat în mod detaliat 
acțiunile revoluționare din data de 21.12.1989 rezultând confruntările acestuia cu 
forțele de represiune. 

În urma audierii contestatarului s-a propus admiterea contestației domnului 
Mereuță Gheorghe și avizarea pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant.  

Admiterea contestației și acordarea avizului în vederea atribuirii titlului de 
Luptător cu Rol Determinant au fost adoptate cu unanimitate de voturi.  
 

2. Mazâlu Gheorghe – Dosar nr. 11805 

În conformitate cu documentele din dosar, domnul Mazâlu Gheorghe în zilele  
de 21 și 22.12.1989 s-a alăturat manifestanților anticomuniști din capitală, iar în 
zilele următoare a desfășurat activități de pază la Întreprinderea Semănătoarea, 
unde era angajat. 

În conformitate cu memoriul personal din dosar, acesta, după transformarea 
mitingului convocat în dimineața zilei de 21.12.1989 din unul de susținere a 
regimului comunist în unul împotriva acestuia, s-a deplasat către Universitate iar în 
dreptul Librăriei Eminescu, împreună cu mai multe persoane, a blocat bulevardul 
strigând lozinci anticomuniste, au îngenuncheat și au rostit rugăciuni. A mobilizat 
alte persoane să se alăture demersului lor. Ulterior, s-au deplasat în zona 
Intercontinental unde a participat la construirea Baricadei. 

În cadrul audierilor a prezentat în mod detaliat acțiunile revoluționare din 
data de 21.12.1989 rezultând confruntările acestuia cu forțele de represiune. 
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În urma audierii contestatarului s-a propus admiterea contestației domnului 
Mazâlu Gheorghe și avizarea pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant.  

Admiterea contestației și acordarea avizului în vederea atribuirii titlului de 
Luptător cu Rol Determinant au fost adoptate cu unanimitate de voturi.  
 

3. Tudorache Marin – Dosar nr. 4979 

În conformitate cu documentele din dosar, domnul Tudorache Marin în data 
de 21.12.1989 s-a alăturat manifestanților anticomuniști din Piața Universități din 
București, ocazie cu care s-a confruntat cu forțele de represiune, iar în zilele 
următoare a mers cu autobasculanta din dotare în zona televiziunii, pentru paza 
acestei instituții, unde a rămas până în data de 24.12.1989. 

În cadrul audierilor a prezentat în mod detaliat acțiunile revoluționare din 
data de 21.12.1989 rezultând confruntările acestuia cu forțele de represiune. 

În urma audierii contestatarului s-a propus admiterea contestației domnului 
Tudorache Marin și avizarea pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant.  

Admiterea contestației și acordarea avizului în vederea atribuirii titlului de 
Luptător cu Rol Determinant au fost adoptate cu unanimitate de voturi.  
 
 În soluționarea contestației s-a avut în vedere și Hotărârea Civilă nr. 
5330/2017, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 4514/3/2017. 
 

4. Topoliceanu Constantin – Dosar nr. 16155 

În conformitate cu documentele din dosar, domnul Topoliceanu Constantin în 
zilele de 21 și 22.12.1989, s-a alăturat manifestanților anticomuniști din centrul 
Capitalei, ocazie cu care s-a confruntat cu forțele de represiune, ulterior desfășurând 
activități de pază și control.  

În cadrul audierilor a prezentat în mod detaliat acțiunile revoluționare din 
data de 21.12.1989 rezultând confruntările acestuia cu forțele de represiune. 

În urma audierii contestatarului s-a propus admiterea contestației domnului 
Topoliceanu Constantin și avizarea pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant.  

Admiterea contestației și acordarea avizului în vederea atribuirii titlului de 
Luptător cu Rol Determinant au fost adoptate cu unanimitate de voturi.  
 

În soluționarea contestației s-a avut în vedere și Hotărârea Civilă nr. 
1986/2017, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 24501/3/2016. 
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5. Dobre Gigi – Dosar nr. 5564 

În conformitate cu documentele din dosar, domnul Dobre Gigi în data de 
21.12.1989, cunoscând evenimentele de la Timișoara de la postul de radiodifuziune 
Europa Liberă, a confecționat în atelierul în care lucra o pancartă pe care scria 
LIBERTATE și JOS DICTATURA, a mobilizat persoanele care se aflau în atelier și s-au 
deplasat la Consiliul Județean Brașov. În jurul orei 17,00 s-a confruntat cu forțele de 
represiune fiind udat cu tunul de apă, fiind momentul când s-au tras primele focuri 
de armă. A fost printre manifestanții care s-au aflat în fața Consiliului Județean 
Brașov în jurul orelor 23,00 când s-a hotărât efectuarea de demersuri pentru 
mobilizarea muncitorilor pentru a doua zi. În data 22.12.1989 a participat la 
manifestațiile anticomuniste din fața Consiliului Județean Brașov. 

În cadrul audierilor a prezentat în mod detaliat acțiunile revoluționare din 
data de 21.12.1989 rezultând confruntările acestuia cu forțele de represiune. 

În urma audierii contestatarului s-a propus admiterea contestației domnului 
Dobre Gigi și avizarea pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant.  

Admiterea contestației și acordarea avizului în vederea atribuirii titlului de 
Luptător cu Rol Determinant au fost adoptate cu unanimitate de voturi.  

 
În soluționarea contestației s-a avut în vedere și Hotărârea Civilă nr. 

8031/2018, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 47250/3/2017. 
 
6. Dumitrașcu Nicolae – Dosar nr. 16081 

 

În conformitate cu documentele din dosar, domnul Dumitrașcu Niculae în data 
de 22.12.1989 în jurul orelor 12,00 s-a alăturat manifestanților din Piața Palatului 
pentru înlăturarea de la putere a dictatorului Ceaușescu Nicolae. La sosirea în Piața 
Palatului a observat elicopterul soților Ceaușescu decolând de pe clădire, iar în zilele 
următoare a desfășurat activități de pază înarmată la Aeroportul Otopeni. 

În cadrul audierilor nu a adus elemente noi din care să rezulte rolul 
determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

În urma audierilor s-a propus respingerea contestației pentru lipsa rolului 
determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Contestația domnului Dumitrașcu Nicolae a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria Revoluției 
Române din Decembrie 1989. 

 
În soluționarea contestației s-a avut în vedere și Hotărârea Civilă nr. 

4705/2018, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 46122/3/2017. 
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7. Alexe Nicolaie – Dosar nr. 8922 

 

Având în vedere faptul că dintr-o eroare materială a fost transmis dosarul nr. 
18468 al domnului Alexe Niculae s-a propus amânarea soluționării până la 
comunicarea Dosarului nr. 8922, când va fi analizată contestația în funcție de 
declarațiile contestatarului din cadrul audierilor și a documentelor aflate în dosar. 

Amânarea soluționării a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

8. Negoiță Ștefan Fănel – Dosar nr. 6245 

Având în vedere faptul că din documentele existente în dosar nu rezultă cu 
claritate activitate revoluționară a contestatarului s-a propus amânarea soluționării 
în vederea solicitării de relații suplimentare.   

Amânarea soluționării a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
9 Tănase Constantin – Dosar nr. 6112 

În conformitate cu documentele din dosar, domnul Tănase Constantin în data 
de 21.12.1989 a participat la manifestația organizată pentru susținerea regimului 
comunist. La momentul în care discursul lui Nicolae Ceaușescu a fost întrerupt de 
huiduielile mulțimii a părăsit Piața Palatului îndreptând-se spre Piața Universității 
unde a stat până la ora 16,00, ulterior deplasându-se la domiciliu. A doua zi a 
participat la manifestaţia din Piața Palatului unde a asistat la fuga lui Nicolae 
Ceaușescu. 

În cadrul audierilor nu a adus elemente noi din care să rezulte rolul 
determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

În urma audierilor s-a propus respingerea contestației pentru lipsa rolului 
determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Contestația domnului Tănase Constantin a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi pentru lipsa rolului determinant în declanșarea și victoria Revoluției 
Române din Decembrie 1989. 
 

 
10. Ciupercă Gabriel Savin – Dosar nr. 17930 

Având în vedere lipsa dosarului nr. 17930 al domnului Ciupercă Gabriel Savin 
s-a propus amânarea soluționării până la comunicarea dosarului nr. 17930, când va 
fi analizată contestația în funcție de declarațiile contestatarului din cadrul audierilor 
și a documentelor aflate în dosar. 

Amânarea soluționării a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi au fost soluționate un număr de 7 de contestații 

îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea 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 contestațiilor depuse 
împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea 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 contestațiilor împotriva Deciziei Secretariatului de 
Stat pentru Recunoașterea 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 reținerile 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 reținut următoarele: 
Procesul Verbal nr. 18/COMISIE/3/13.08.2018 are următoarele reţineri 

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

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

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

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

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

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

 
 



8 
 

- 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. 
 

 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; 
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- 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 7 de contestații 

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

 
 În raport sunt prevăzute: 

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

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

Determinant; 
- numărul şi data dosarului administrativ care cuprinde documentele 

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

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

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

admise. 
 

Cele 7 de contestații individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 
129/13.08.2018, prevăzute în anexa la prezenta, au fost admise cu unanimitate de 
voturi. 

 
 



10 
 

 Neexistând propuneri la punctul 4 al ordinii de zi – Diverse, constatând 
epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte deputat Cristian George 

Sefer a declarat închise lucrările ședinței. 
 
 
 
PREŞEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Anexă la Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 18.06.2019 
 

Contestaţii împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 nr. 129/13.08.2018, soluţionate cu admitere în Şedinţa CPRD 1989 din data de 18.06.2019 

  

Nr. 
crt. 

Nume Prenume 
Număr şi data solicitare 

titlu Luptător Rol 
Determinant 

Dosar 
administrativ 

Poziţia 
din 
Dec. 
129 

Data 
soluţionare 

I 
Rezoluţie Data audiere 

Data 
soluţionare 

II 
Rezoluţie Nr. şi data restituire dosar Nr. şi data comunicare 

centralizată admiteri 

1 BURCEA GHEORGHE 18/LRD/4786/07.05.2015 3644/20.10.2004 270 02.02.2016 audierea 27.10.2016 01.11.2016 admiterea confirmare 18/6629/14.06.2019 4c-22/120/15.01.2018 p. 66 

2 MUNTEANU CORNEL 18/LRD/4122/06.05.2015 14365/09.11.2004 147 09.02.2016 admiterea 
   

confirmare 18/6629/14.06.2019 4c-22/2342/15.11.2016 p. 292 

3 TARBĂ MIHAIL 18/LRD/1629/02.04.2015 14001/09.11.2004 221 27.10.2015 admiterea 
   

confirmare 18/6629/14.06.2019 4c-22/2342/15.11.2016 p. 92 

4 PRATEA GHIȚĂ 18/LRD/5917/12.05.2015 14103/09.11.2004 184 02.02.2016 admiterea    
confirmare 18/6629/14.06.2019 4c-22/2342/15.11.2016 p. 279 

5 MATEI 
CRISTINA 
VETUȚA 

18/LRD/5845/11.05.2015 15012/12.11.2004 486 30.06.2016 
admiterea cu 
pct. de vedere 

SSPR 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 106 4c-22/2283/03.11.2016 p. 113 

6 GHIŢĂ 
CRISTINA-
CAMELIA 

18/LRD/5184/08.05.2015 3446/20.10.2004 91 15.12.2015 admiterea 
   

confirmare 18/6629/14.06.2019 4c-22/2342/15.11.2016 p. 254 

7 DUMITRU 
MIRCEA 

GHEORGHE 
18/LRD/1630/02.04.2015 20959/28.03.2007 79 27.10.2015 admiterea 

   
confirmare 18/6629/14.06.2019 4c-22/2342/15.11.2016 p. 94 

 
Secretar CPRD 1989 
 

    

Preşedinte CPRD 1989 
 

Deputat Lupescu Dumitru 
    

Deputat Sefer Cristian George 

 
 
 


