
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

Comisia Parlamentar

SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 

Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 
Determinant; 

2. Stabilirea situaţiei contestaţiilor amânate la data de la 27.06.2018, 
contestatari cu activitate revoluţionară în 

3. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 9
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.

 
 

La punctul 1 al ordinii de zi

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 
Luptător cu Rol Determinant. 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 28.10.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 28.10.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 

Stabilirea situaţiei contestaţiilor amânate la data de la 27.06.2018, 
contestatari cu activitate revoluţionară în municipiul Turda. 

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

ecretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracota Iancu, 
deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile
senator Smarandache Miron Alexandru. Au 

senator Ruse Mihai. 

al ordinii de zi au fost soluţionate contestaţiile depuse în baza 
alin. (7), din Legea nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul 

șterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a titlului de 

 

ionarilor din Decembrie 1989 

contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 

Stabilirea situaţiei contestaţiilor amânate la data de la 27.06.2018, 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

Iancu, senator 
senator Ilea Vasile, deputat 

 lipsit deputat 

contestaţiile depuse în baza 
alin. (7), din Legea nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul 

șterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
1989 a cererilor de acordare a titlului de 
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Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a arătat că la dispoziţia 
membrilor CPRD 1989 se află dosarele contestatarilor, dosare depuse în baza Legii 
nr. 341/2004 şi 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. 

 
 Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a precizat 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 20 contestaţii după cum urmează: 
 
1. Dobre Antonel Iulian – Dosar nr. 20878, contestaţie transmisă prin poştă şi 

înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1962/20.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei 
Secretariatului de stat nr. 291/03.04.2019 de respingere a cererii de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6705/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal şi cu declaraţiile de martor, începând 
cu data de 22.12.1989, alături de trupe ale Ministerului Apărării, sub coordonarea 
locotenentului Savin, a participat  la acţiunile revoluţionare din municipiul Buzău. 
Martorul Şerban Gheorghe declară că l-a văzut pe domnul Dobre Antonel Iulian 
pătrunzând în Sediul Judeţean de Partid Buzău (Palatul Comunal) în data de 
22.12.1989 în jurul orei 13.30. 

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

revoluţionară a domnului Dobre Antonel Iulian s-a desfăşurat după fuga 

dictatorului şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 2. Contestaţia domnului Zorilă Dumitru – Dosar nr. 18013, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1870/1/08.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 284/03.04.2019 de 
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respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6693/2019. 

 
 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la 

data de 28.08.2007, memoriul personal şi declaraţiile de maror din dosarul 
administrativ, domnul Zorilă Dumitru, în data de 22.12.1989, la solicitarea 
conducerii provizorii a întreprinderii unde lucra, s-a alăturat plutonului de gărzi 
patriotice constituit în vederea asigurării pazei Palatului Administrativ Buzău, unde a 
efectuat activităţi de pază şi control timp de trei zile. 

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

revoluţionară a domnului Zorilă Dumitru s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

 3. Contestaţia domnului Zahiu Vasile – Dosar nr. 17269, contestaţie 
transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1856/19.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
283/03.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6691/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 04.04.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Zahiu Vasile  se afla la 
locul de muncă şi în jurul orei 12:30 a auzit la radio că soţii Ceauşescu au fugit. 
Împreună cu alţi colegi au hotărât să meargă în centrul oraşului, unde au ajuns în jur 
de ora 13-13:30. Ulterior s-a alăturat plutoanelor de gărzi patriotice care au avut 
acţiuni de pază şi control în municipiul Buzău. 

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

revoluţionară a domnului Zahiu Vasile s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 4. Contestaţia domnului Vişan Traian – Dosar nr. 18012, contestaţie 

transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1960/20.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
282/03.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6689/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 22.03.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Vişan Traian făcea 
parte din gărzile patriotice care se aflau în Clădirea Consilului Judeţean de Partid 
Buzău. Acesta arată faptul că în faţa clădirii s-au adunat mai mulţi manifestanţi care 
strigau lozinci anticomuniste. Ulterior, manifestanţii au pătruns în clădire şi au 
distrus obiectele de propagandă. Domnul Vişan Traian, având în vedere funcţia 



4 
 

deţinută, cea de armurier, după ocuparea clădirii de către revoluţionari, a avut 
activităţi specifice de gestionare a armamentului deţinut de gărzile patriotice 
arătând faptul că nu a fost distribuit armament civililor sau membrilor gărzilor 
patriotice cu excepţia membrilor Statului Major al Gărzilor Patriotice. Ulterior a avut 
diverse misiuni în interiorul clădirii. 

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

revoluţionară a domnului Vişan Traian s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 5. Contestaţia domnului Ocneanu Marinel – Dosar nr. 19107, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1697/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1688/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 254/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6664/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Ocneanu Marinel, în ziua de 22.12.1989, în jurul prânzului, a auzit la radio de fuga 
soţilor Ceauşescu. Atunci a hotărât să întrerupă lucrul şi împreună cu mai mulţi 
colegi s-au strâns în curtea întreprinderii din Buzău unde lucrau. De aici au plecat în 
Piaţa Dacia, unde au scandat lozinci anticomuniste, rămânând până seara.  

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

revoluţionară a domnului Ocneanu Marinel s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

 6. Contestaţia domnului Olaru Gheorghe – Dosar nr. 17309, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1701/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1685/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 255/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6665/2019. 

În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Olaru 
Gheorghe în decembrie 1989 avea funcţia de pompier civil în cadrul Întreprinderii de 
Prelucrare Mase Plastice Buzău. În perioada când a început lupta împotriva 
regimului totalitar a intrat în consemn la locul de muncă şi s-au pregătit pentru a 
intervenii în orice moment în caz de incendiu. A desfăşurat activităţi de pază şi 
prevenire incendii în întreprinderea unde lucra şi în jurul acesteia. Ulterior s-a 
deplasat la Palatul Comunal al municipiului Buzău pentru a verifica situaţia colegilor 
care asigurau paza acolo, deoarece s-au interupt legăturile telefonice. Arată faptul 
că la acel moment în municipiul Buzău se executau focuri de armă, în urma cărora 
au existat morţi şi răniţi. De asemenea, a avut acţiune de stingere a incendiului 
produs la Tribunalul Buzău.   
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S-a propus respingerea contestaţiei constatând-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Olaru Gheorghe s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

 7. Contestaţia domnului Pascu Nicolae – Dosar nr. 17325, contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1710/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1696/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 256/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6666/2019. 

În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 25.04.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Pascu Nicolae a aflat de 
la colegii de muncă, care ascultau radioul, că dictatorul Ceauşescu a fugit. După 
terminarea programului de muncă, împreună cu mai mulţi colegi s-a deplasat în 
Piaţa Dacia unde s-a alăturat manifestanţilor anticomunşti, râmânând până seara, 
ulterior deplasându-se la domiciliu. A doua zi dimineaţa s-a prezentat la locul de 
muncă unde s-au format plutoane de intervenţie care aveau misiunea de pază a 
întreprinderii. Domnul Pascu Nicolae a efectuat în data de 24 şi 25 paza unui punct 
de acces în întreprindere în uniformă de gărzi patriotice cu armă şi muniţie. Ulterior 
a avut activităţi de pază la Palatul Comunal.   

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

revoluţionară a domnului Pascu Nicolae s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 8. Contestaţia domnului Păun Paul – Dosar nr. 17851, contestaţie depusă la 

Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1694/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1691/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 258/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6668/2019. 

În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Păun 
Paul în data de 22.12.1989 se afla la locul de muncă. În jurul orei 12 împreună cu 
mai mulţi colegi s-a deplasat în Piaţa Dacia din municipiul Buzău, unde s-au altăturat 
maifestanţilor care protestau împotriva regimului comunist. Domnul Păun Paul arată 
faptul că în noaptea de 22.12.1989 asupra Palatului Comunal, unde era noua 
conducere, s-au tras focuri de armă, motiv pentru care în data de 23.12.1989, în 
cadrul întreprinderii unde lucra, s-a constituit  un pluton care s-a prezentat la sediul 
CFSN Buzău. Arată că a primit uniformă de gărzi patriotice, armă şi muniţie, iar în 
perioada 23 decembrie – 6 ianuarie  a asigurat paza Palatului Comunal.  
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 S-a propus respingerea contestaţiei constatând-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Păun Paul s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 9. Contestaţia domnului Pavel Nicolae – Dosar nr. 17342, contestaţie depusă 

la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1700/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1684/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 259/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6669/2019. 

În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 28.03.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Pavel Nicolae se afla la 
locul de muncă unde în jurul orei 12,00 a auzit la postul de radio despre fuga soţilor 
Ceauşescu din Clădirea Comitetului Central. La scurt timp, la propunerea unui coleg 
au hotărât să se deplaseze la Palatul Comunal pentru a-şi manifesta bucuria. Au 
plecat un grup de circa 15-20 persoane, ajungând la Palatul Comunal în jurul orei 13 
şi s-au alăturat mulţimii de manifestanţi. A pătruns în Palatul Comunal unde a rămas 
până în jurul orei 20. A doua zi dimineaţa s-a prezentat la locul de muncă unde 
domnul Nicolae Alexandru, membru al gărzilor patriotice, a propus să se meargă la 
Palatul Comunal pentru a fi apărat. Domnul Pavel Nicolae a fost de acord să meargă 
şi a primit uniformă de la gărzile patriotice. S-a deplasat la Palatul Comunal unde a 
primit armament şi muniţie desfăşurând activităţi de pază până pe data de 
05.01.2019.   

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

revoluţionară a domnului Pavel Nicolae s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 10. Contestaţia domnului Toma Mircea – Dosar nr. 17566, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1862/08.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 273/14.03.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6683/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 22.03.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989, auzind la radio de sinuciderea 
generalului Milea, a hotărât să se deplaseze la Palatul Comunal din municipiul 
Buzău. În momentul în care a ajuns în Piaţa Dacia, unde erau adunaţi manifestanţi 
care scandau lozinci anticomuniste, a aflat de fuga soţilor Ceauşescu. A pătruns în 
clădirea Palatului Comunal unde a rămas până în jurul orei 18, când s-a întors la 
domiciliu unde a urmărit la televizor evenimentele de la Bucureşti. Fiind intrigat de 
apelul venit prin intermediul televiziunii, prin care se solicitau trupe militare de la 
Buzău şi Râmnicul Sărat, a hotărât să se deplasese la Comandamentul Armatei a –II-
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a pentru a vedea ce se întâmplă. Aici erau adunaţi un grup de oameni, care în urma 
discuţiilor cu un ofiţer care i-a asigurat că armata e de partea revoluţionarilor au 
hotărât să părăsească zona. De aici s-a deplasat la întreprinderea la care lucra şi 
ulterior din nou în Piaţa Dacia unde a rămas până în jurul orei 6. A doua zi în jurul 
orei 14 a revenit în Piaţa Dacia unde a rămas până în jurul orei 16, când s-a deplasat 
la întreprinderea unde lucra. Aici a efectuat serviciu de pază neînarmat până în data 
de 24.12.1989 când a primit armă şi muniţie. Ulterior a efectuat activităţi de pază la 
Fabrica de Pâine.  

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

revoluţionară a domnului Toma Mircea s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

11. Stroe Vasile – Dosar nr. 17334, contestaţie depusă la Registratura 
Camerei Deputaţilor sub nr. 1707/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1699/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
272/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6682/2019. 

În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 04.05.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Stroe Vasile  se afla la 
locul de muncă unde în jurul orei 12,30 a aflat despre fuga soţilor Ceauşescu. 
Împreună cu mai mulţi colegi au hotărât să se deplseze la sediul Comitetului 
Judeţean pentru a vedea ce se întâmplă. Au ajuns în Piaţa Dacia, unde au constatat 
faptul că foarte mulţi manifestanţi strigau lozinci anticeauşiste. A rămas în piaţă 
circa 2 ore după care a revenit la întreprinderea unde lucra, unde a rămas pe 
parcursul nopţii.  A doua zi dimineaţa au fost constituite 3 plutoane de luptători pe 
bază de voluntariat. Plutonul de luptători din care a făcut parte s-a deplasat la sediul 
Consiliului Judeţean unde a fost organizată paza, domnul Stroe Vasile urmând a avea 
activitate începând cu data de 24.12.1989 şi ca atare s-a deplasat la domiciliu. În 
data de 24.12.1989 s-a prezentat la sediul Consiliului Judeţean efectuând activităţi 
de pază înarmată până în data de 25.12.1989, arătând faptul că el nu a efectuat foc 
de armă, dar că au existat schimburi de focuri. Ulterior a efectuat activităţi de pază 
conform programării. 

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

revoluţionară a domnului Stroe Vasile s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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 12. Contestaţia domnului Sandu Costică – Dosar nr. 17289, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1693/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1692/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 268/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6678/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 24.04.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Sandu Costică  se afla la 
locul de muncă unde în jurul amiezii a aflat de la colegi despre fuga soţilor 
Ceauşescu din Comitetul Central. Împreună cu mai mulţi colegi au hotărât să 
întrerupă activitatea şi să se deplaseze spre Palatul Comunal, în Piaţa Dacia, unde s-
au alturat manifestanţilor prezenţi în număr mare care scandau lozinci 
anticomuniste şi democratice. A părăsit piaţa în jurul orei 17,30, deplasându-se la 
domiciliu. A doua zi dimineaţa s-a prezentat la locul de muncă unde au fost 
constituite 3 plutoane de intervenţie. Acesta nu a făcut parte din aceste plutoane 
rămânând în intreprindere pentru a confecţiona parapeţi din tablă. În data de 
24.12.1989 s-a oferit voluntar pentru a participa la paza Palatului Comunal, ridicând 
de la magazia intreprinderii o armă cu lunetă, ulterior deplasându-se la obiectiv şi 
efectuând activităţi de pază înarmată în balconul clădirii până în ziua de 25.12.1989. 
Arată că el nu a efectuat foc de armă, dar că a auzit focuri de armă. Începând cu 
data de 26.12.1989 până în data de 30.12.1989 a efectuat activităţi de pază 
înarmată în cadrul întreprinderi la care lucra. 

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

revoluţionară a domnului Sandu Costică s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu 

a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

13. Contestaţia domnului Stamatescu Florian – Dosar nr. 17725, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1698/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1687/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 270/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6680/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal şi declaraţiile de martor din dosarul 
administrativ, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Stamatescu Florian se afla la 
locul de muncă unde împreună cu mai mulţi colegi ascultau postul de radio şi a aflat 
despre fuga soţilor Ceauşescu din Comitetul Central. Împreună cu mai mulţi colegi s-
a deplasat spre Palatul Comunal, aflat în Piaţa Dacia, unde s-a alăturat 
manifestanţilor prezenţi în număr mare care scandau lozinci anticomuniste. În data 
de 23.12.1989, la îndemnul CJ FSN, împreună cu mai mulţi colegi din atelierul de 
proiectare au constitui un pluton de voluntari TESA, care s-a deplasat la sediul CJ 
FSN instalat în Palatul Comunal, unde au fost organizaţi de ofiţeri MAPM fiindu-le 
repartizate activităţi de pază înarmată a clădirii, respectiv activităţi de verificare şi 
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control în diferite puncte din municipiu. A efectuat aceste activităţi timp de două 
săptămâni. 

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

revoluţionară a domnului Stamatescu Florian s-a desfăşurat după fuga dictatorului 

şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 14. Contestaţia domnului Stan Nicolae – Dosar nr. 17278, contestaţie depusă 

la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1706/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1700/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 271/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6681/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 07.05.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Stan Nicolae se afla la 
domiciliu unde a aflat de la televizor de fuga soţilor Ceauşescu şi a hotărât să 
meargă la intreprinderea la care lucra pentru a vedea care este atmosfera, 
râmânând pe parcursul nopţii în cadrul întreprinderii. A doua zi, în cursul dimineţii, 
s-au constituit două plutoane de intervenţie, primind uniformă şi armament, ulterior 
primind şi muniţie. În perioada 23-25.12.1989 a efectuat activităţi de pază, filtru şi 
control în diferite puncte ale municipiului Buzău, inclusiv la Palatul Comunal. Acesta 
nu a efectuat uz de armă, dar arată că a auzit focuri de armă în zona în care şi-a 
desfăşurat activitatea. 

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

revoluţionară a domnului Stan Nicolae s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

15. Contestaţia domnului Andrica Vasile – Dosar nr. 9158, contestaţie 
transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1958/20.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 314/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6742/2019. 

 S-a constat faptul că activitatea revoluţionară a domnului Andrica Vasile s-a 
desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea 

Secretariatul de stat de a  preciza situaţia încadrării localităţii în condiţiile art. 1
2
 

alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 314/2004.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 16. Contestaţia domnului Amariei Constantin – Dosar nr. 9122, contestaţie 
transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1852/19.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 315/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6743/2019. 

 S-a constat faptul că activitatea revoluţionară a domnului Amariei Constantin 
s-a desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea 

Secretariatul de stat de a  preciza situaţia încadrării localităţii în condiţiile art. 1
2
 

alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 314/2004.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

17. Contestaţia domnului Gorea Axinia Vasile – Dosar nr. 9104, contestaţie 
transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1848/13.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 316/15.04.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6744/2019. 

 S-a constat faptul că activitatea revoluţionară a domnului Gorea Axinia Vasile 
s-a desfăşurat în municipiul Piatra Neamţ. 

 S-a propus amânarea soluţionării contestaţiei, respectiv solicitarea 

Secretariatul de stat de a  preciza situaţia încadrării localităţii în condiţiile art. 1
2
 

alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 314/2004.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

18. Contestaţia domnului Memet Asan – Dosar nr. 4267, contestaţie 
transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
2014/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
320/15.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6728/2019. 

În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, în noaptea de 
20 spre 21.12.1989 a participat la acţiunea de lipit manifeste anticomuniste în Portul 
Constanţa. Acesta precizează faptul că în data de 22.12.1989 în jurul orelor 11.00 – 
12.00 împreună cu mai mulţi revoluţionari a ocupat sediul Comitetului Judeţean de 
Partid Constanţa.    

S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că domnul Memet 

Asan a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române în municipiul 

Constanţa în data de 22.12.1989. 

Admiterea contestaţiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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 19. Contestaţia domnului Tudor Petrache – Dosar nr. 19646, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1705/16.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1701/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 274/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6684/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 05.07.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Tudor Petrache se afla 
la domiciliu unde auzind gălăgie pe stradă a ieşit să vadă ce se întâmplă şi a aflat de 
fuga soţilor Ceauşescu, hotărând să meargă în Piaţa Dacia la sediul Comitetului 
Judeţean. Aici a constatat faptul că era adunată foarte multă lume care scanda 
lozinci anticeauşiste, constatând de asemenea faptul că sediul Comitetului Judeţean 
era ocupat de revoluţionari. S-a alăturat manifestanţilor din piaţă, unde a rămas 
până în jurul orei 17, ulterior deplasându-se la domiciliu. În dimineaţa zilei de 
23.12.1989 s-a prezentat la întreprindere şi a aflat că plutonul gărzilor patriotice 
condus de acesta va pleca în misiune în oraşul Râmnicul Sărat, întrucât existau 
confruntări între revoluţionari şi terorişti, ulterior fiind anulată această misiune şi au 
fost repartizaţi pentru paza Comitetului Judeţean începând cu data de 24.12.1989. 
În data de 24.12.1989 a efectuat activităţi de pază înarmată a sediului Comitetului 
Judeţean, iar în zilele următoare activităţi de pază şi control în mai multe puncte din 
oraş. Acesta arată că nu a făcut uz de armă. 

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

revoluţionară a domnului Tudor Petrache s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 

nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

20. Contestaţia domnului Tudor Viorel – Dosar nr. 17722 contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1704/16.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1702/23.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 275/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6685/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar, la 
data de 05.07.2007, rezultă că în ziua de 22.12.1989 domnul Tudor Viorel se afla la 
locul de muncă unde a aflat de la radio despre fuga soţilor Ceauşescu. Arată că nu a 
participat la manifestaţia din Piaţa Dacia. În ziua de 23.12.1989 s-a prezentat la locul 
de muncă unde s-a oferit voluntar pentru a face parte din plutonul condus de 
domnul Dinu Constantin. A arătat că a primit uniformă de gărzi patriodice şi pistol 
mitralieră AKM fără muniţie. Ulterior s-au deplasat la Palatul Comunal, ajungând în 
jurul orei 17.00, constatând faptul că se executa foc de armă între militarii din 
exteriorul clădirii şi persoane aflate în blocul învecinat. În jurul orei 20 a primit 
muniţie şi a desfăşurat activităţi de pază înarmată în faţa Palatului Comunal şi 
ulterior în diverse puncte din municipiul Buzău. 
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S-a propus respingerea contestaţiei constatând-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Tudor Viorel s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 

avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost dezbătută situaţia contestaţiilor amânate la 

data de la 27.06.2018, contestatari cu activitate revoluţionară în municipiul Turda. 
La data de 27.06.2018 CPRD 1989, a amânat soluţionarea contestaţiilor 

domnilor:  Balcău Ioan  - dosar nr. 2007, Miron Vasile Remus - dosar nr. 2002, 
Mureşan Viorel - dosar nr. 1988, Mureşan Sorin - dosar nr. 2016, toţi cu activitate 
revoluţionară în municipiul Turda. 

Contestatarii au fost audiaţi de membrii CPRD 1989, în urma studierii 
dosarelor administrative şi a declarațiilor date în cadrul audierilor a rezultat 
existența confruntărilor cu forțele de represiune în municipiul Turda, respectiv 
ocuparea primăriei municipiului Turda în data de 22.12.1989, în jurul orei 10:30. De 
asemenea, a rezultat faptul că domnul Mureşan Sorin a fost reţinut de forţele de 
represiune începând cu data de 16.12.1989, în legătură cu activitatea acestuia 
împotriva regimului comunist şi de solidarizare cu evenimentele din Timişoara. 

S-a constatat faptul că municipiul Turda nu este inclus în categoria oraşelor  
reglementate de art. 12 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
341/2004. 

 S-a constatat faptul că activitatea contestatarului Mureşan Sorin se 

încadrează în prevederile art. 3 alin (1) pct. 3.  din Legea nr. 341/2004, şi s-a 

propus ca CPRD 1989 să solicite Secretariatului de stat să procedeze la analiza 

îndeplinirea condiţiilor de către municipiului Turda, prin prisma celor constatate 

de CPRD 1989, în vederea emiterii Deciziei reglementată de art. 1
2
 alin. (4) din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 314/2004. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 

Neexistând propuneri la punctul 3 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 


