
 
 
 
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 20.10.2015 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 20.10.2015 ora 1400. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 20.10.2015; 
2. Discutarea contestaţiei domnului Firczak Gheorghe, prin care se contestă 

încadrarea municipiului Hunedoara în categoria localităţilor care se 
încadrează în prevederile art. 3 alineatul (1), literele c) din Legea nr. 
341/2004 aşa cum a fost ea modificată prin OUG 95/2014; 

3. Discutarea situaţiei doamnei Mihăilescu Constanţa; 
4. Diverse. 

 
 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 9 membri ai 
CPRD 1989 astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, senator Popa Nicolae-Vlad, deputat Gudu 
Vasile, deputat Firczak Gheorghe, deputat Manea Victor-Gheorghe, deputat 
Mircovici Niculae, senator Paşca Liviu-Titus. A lipsit: senator Ioniţă Dan-Aurel.  

 
Preşedintele comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, a  dat citire 

proiectului ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 
 
S-a votat în unanimitate. 
 

     La punctul unu al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer 
Cristian-George, a supus la vot, în mod individual, contestaţiile analizate de 
Subcomisia CPRD 1989 în data de 20.10.2015, după cum urmează: 

 
 
 
 
 



1. BĂLĂRIANU ALEXANDRU (DOSAR 6542) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – 
audiere. 
 

 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
2. NEGULESCU VIOREL (DOSAR 12200) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia 
propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 
 

 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 

 
3. PÂRVULESCU TACHE (DOSAR 11062) contestaţie pentru 

neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune admiterea contestaţiei. 

  
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
4. IOAN NICUŞOR (DOSAR 3964) contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia propune 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 
 

 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 

 
5. MIHAI DOINA (DOSAR 259) contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia propune 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
 

 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

6. MARINESCU MIHAIL (DOSAR 2749) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia 
propune respingerea contestaţiei. 
 

 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

  



7. RĂDUCANU MIHAI (DOSAR 20833)  contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia 
propune admiterea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

8. ANDONE ION (DOSAR 12193) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia propune 
admiterea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

 
9. IORDAN ION (DOSAR 16061) contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia propune 
admiterea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

10. CONSTANTIN OCTAVIAN DAN (DOSAR 8837) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune admiterea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

 
11. URSACHE NECULAI (DOSAR 12197) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia 
propune admiterea contestaţiei. 

 
 

 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

 
12. PRIBEANU GHEORGHE (DOSAR 10545) contestaţie pentru 

neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – 
audiere. 

 



 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 

 
 

13. JÎJIE GIGI MARIUS (DOSAR 12198) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia 
propune admiterea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 

 
 

14. AVRAM SILVIU DAN (DOSAR 9334 + 9947) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – 
audiere. 
 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 

 
15. ROMAN DUMITRU (DOSAR 6611) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia 
propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 
 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

16. GRUNZAC ISABELA MARIA (DOSAR 6674) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – 
audiere. 
 

 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 
 

 
17. TARBA IONEL (DOSAR 14001) contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia propune 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 

 



 
18. LĂUTARU ION (DOSAR 12619) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia 
propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 
  

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

19. SABĂU VALENTIN ALEXANDRU (DOSAR 2909) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – 
audiere. 
 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

20. NICORICI GHEORGHE (DOSAR 12595) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune admiterea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

21. LORIK ALEXANDRU PAVEL (DOSAR 12217) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune admiterea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

 
22. ISPAS EUGEN (DOSAR 6594) contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant subcomisia propune 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 



23. SCHONBORN TIBERIU (DOSAR 9273) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia propune respingerea în primă instanţă a contestaţiei – 
audiere. 
 

 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 

 
 

24.  MARCU ILIE (DOSAR 6675) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant subcomisia propune 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

25. ŢENEA DUMITRU (DOSAR 14656) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia 
propune admiterea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 
 

 
 

În conformitate cu Hotărârea privind modalitatea de soluţionare a 
contestaţiilor depuse la CPRD 1989, în baza art. 92 alin. (7) din Legea nr. 
341/2004, aşa cum a fost ea modificată de OUG nr. 95/2014, pentru contestaţiile 
respinse în primă instanţă cu audire, domnul preşedinte  deputat Sefer Cristian-
George a propus audierea acestora 19 noiembrie 2015. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 

Cu privire la contestaţiile soluţionate prin respingere până la data de 
13.10.2015, domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a nominalizat 
contestaţiile care se încadrează în categoria celor respinse în primă instanţă cu 
audire, a propus audierea acestora în data 5 noiembrie 2015 respectiv 12 
noiembrie 2015, contestatarilor urmând să li se comunice în scris acest aspect. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-

George, a prezentat contestaţia domnului Firczak Gheorghe, prin care se contestă 
încadrarea municipiului Hunedoara în categoria localităţilor care se încadrează în 
prevederile art. 3 alineatul (1), literele c) din Legea nr. 341/2004 aşa cum a fost 
ea modificată prin OUG 95/2014. Prin contestaţie se susţine că municipiul 
Hunedoara nu ar îndeplinii condiţia localităţii în care au rezultat persoane ucise, 
rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului.  

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, a dat domnului 
Firczak Gheorghe cuvântul în vederea susţinerii contestaţiei. 

Domnul Firczak Gheorghe a prezentat motivele pe care se bazează 
contestaţia dânsului. 

Domnul deputat Mircovici Niculae şi-a prezentat punctul de vedere 
conform căruia CPRD 1989 nu este abilitată să cenzureze hotărârea Secretariatul 
de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989, de stabilirea a localităţilor care se 
încadrează în prevederile art. 3 alineatul (1), literele c) din Legea nr. 341/2004 
aşa cum a fost ea modificată prin OUG 95/2014. 

Domnul senator Popa Nicolae–Vlad a precizat că o cale de atac împotriva 
unei hotărâri a Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, de 
stabilirea a localităţilor care se încadrează în prevederile art. 3 alineatul (1), 
literele c) din Legea nr. 341/2004, este cea a contenciosului administrativ.  

Domnul Firczak Gheorghe şi-a precizat contestaţia în sensul în care 
acesta solicită amânarea avizării persoanelor care au avut activitate în municipiul 
Hunedoara până la soluţionarea sesizării depuse în acest sens de dânsul la 
Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. 

Domnul deputat Mircovici Niculae a precizat că este de acord cu 
propunerea de amânare a acordării avizului pentru persoanele care au avut 
activitate revoluţionară în municipiul Hunedoara condiţionat de un termen 
rezonabil pentru această amânare termen care să nu depăşească sfârşitul anului 
2015. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, a supus votului 
solicitarea domnului Firczak Gheorghe de amânare a avizării persoanelor care au 
avut activitate în municipiul Hunedoara până la soluţionarea sesizării depuse în 
acest sens la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu un 
termen care să nu depăşească sfârşitul anului 2015. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

 
 
 
 
 



La punctul 3 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-
George a arătat faptul că în data 30.05.2012 CPRD 1989 a hotărât retragerea 
avizului pentru preschimbarea certificatului de urmaş de erou martir al doamnei 
Mihăilescu Constanţa.  

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a precizat că doamna 
Mihăilescu Constanţa, prin reprezentanţii săi cu procură notarială, a depus un set 
de documente de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din 
care rezultă faptul că aceasta este mama eroului martir Mihăilescu Petre 
împuşcat mortal în zona Ministerului Apărării Naţionale în data 23.12.1989. 

În lumina acestor aspect în urma dezbaterilor s-a ajuns la concluzia 
necesităţii revenirea asupra avizului de retragere a titlului doamnei Mihăilescu 
Constanţa, aviz de retragere acordat în data de 30.05.2012.  

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a supus votului 
revenirea asupra avizului de retragere a titlului doamnei Mihăilescu Constanţa. 

Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
 
 

 Nefiind propuneri pentru punctul diverse, domnul preşedinte deputat 
Sefer Cristian-George, a declarat lucrările comisiei închise. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


