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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 19.11.2018 

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 19.11.2018 ora 13 00. 
 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Hotărârea Civilă nr. 351/23.03.2018, pronunțată de Tribunalul Argeş 

în Dosar nr. 8761/109/2017; 
2. Adresa Secretariatului de stat nr. 18/8595/05.11.2018 prin care se 

solicită acordarea avizului pentru acordarea titlului de Luptător cu 
Rol Determinant pentru Domnul Copaci Vergilius Petruş; 

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

4. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 
membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, senator Ilea Vasile, 
deputat Roman Florin Claudiu şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au 
lipsit deputat Firczak Iulius Marian, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi 
senator Ruse Mihai Alexandru.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Cristan 

George SEFER a prezentat Hotărârea Civilă nr. 351 din 23.03.2018, 
pronunțată de Tribunalul Argeş în Dosar nr. 8761/109/2017, prin care CPRD 
1989 este obligată să elibereze reclamantului Petrescu V. Gheorghe  şi 
intervenientului Stancu Nicolae  certificatul de Luptător cu Rol Determinant. 

Cu precizarea că Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 nu are atributul eliberării titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, domnul Preşedinte Deputat Cristan George SEFER a propus ca 
CPRD 1989 să ia act de Hotărârea Civilă nr. 351/23.03.2018, pronunțată de 
Tribunalul Argeş în Dosar nr. 8761/109/2017 şi să acorde avizul 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 
pentru punerea în aplicare a acesteia, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare. 

Propunerea a fost aprobată cu unanumitate de voturi 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi domnul Preşedinte Deputat Cristan 

George SEFER a prezentat adresa Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nr. 18/8595/05.11.2018, prin 
care se solicită CPRD 1989 avizul pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant pentru domnul Copaci Vergilius Petruş. 

 Având în vedere faptul că, comisia constituită la nivelul Secretariatului 
de stat a constatat cu unanimitate de voturi faptul că domnul Copaci 
Vergilius Petruş îndeplineşte toate condiţiile pentru obţinerea titlului de 
Luptător cu Rol Determinant, domnul Preşedinte Deputat Cristan George 

SEFER a supus votului acordarea avizului în vederea obţinerii titlului de 
Luptător cu Rol Determinant domnului Copaci Vergilius Petruş. 

Acordarea avizului pentru titlul de Luptător cu Rol Determinant a 

domnului Copaci Vergilius Petruş a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi domnul Preşedinte Deputat Cristan SEFER 

a supus atenţiei membrilor CPRD 1989 un număr de 18 hotărâri civile prin 
care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii, pentru care s-a 
constatat că nu există cereri, depuse în termen la Secretariatul de stat, de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

Astfel CPRD 1989 este obligată, prin aceste hotărâri ale instanţelor de 
judecată să soluționate contestaţii prezumat depuse la CPRD 1989.  
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În vederea clarificării situaţiei s-a solicitat de la Registratura Camerei 
Deputaţilor precizări cu privire la existenţa acestor contestaţii. 

De asemenea, pentru persoanele menţionate în hotărârile instanţelor 
de judecată ca având contestaţie pe care CPRD 1989 ar trebui să le 
soluţioneze, s-a solicitat de la Secretariatul de stat precizarea expresă dacă 
persoana a depus, în termen, cerere de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. 

 
Au fost analizate un număr de 18 Hotărâri ale Instanţelor de Judecată 

după cum urmează: 
 
1. Hotărârea Civilă nr. 3150 din 14.05.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 46138/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 3181/24.08.2015 a domnului Buşu Cristian. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Buşu Cristian a 
înregistrat contestaţia nr. 3181/24.08.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 la numărul 3181 figurează alt petent, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 3181 
este înregistrat alt petent, iar la data de 24.08.2015 nu figurează niciun  
petent cu numele Buşu Cristian. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Buşu 
Cristian a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5939/29.08.2018 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 Buşu Cristian 
… (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 Buşu Cristian specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3150 din 

14.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 46138/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
2. Hotărârea Civilă nr. 2182 din 05.04.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 41326/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4805/18.11.2015 a domnului Enescu Gheorghe. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Enescu Gheorghe a 
înregistrat contestaţia nr. 4805/18.11.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 la nu a fost înregistrat document cu 
număr 4805, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la 
numărul 4805 este înregistrat alt petent, iar la data de 18.11.2015 nu 
figurează niciun  petent cu numele Enescu Gheorghe. 
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De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Enescu 
Gheorghe a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5925/29.08.2018 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 Enescu 
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 Enescu Gheorghe specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 

2182 din 05.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

41326/3/2016. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
3. Hotărârea Civilă nr. 2183 din 05.04.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 41336/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4809/18.11.2015 a domnului Cojocaru Ion. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Cojocaru Ion a 
înregistrat contestaţia nr. 4809/18.11.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu a fost înregistrat document cu 
număr 4809, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la 
numărul 4809 este înregistrat alt petent, iar la data de 18.11.2015 nu 
figurează niciun  petent cu numele Cojocaru Ion. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Cojocaru Ion a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5473/02.08.2018 
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrele speciale de înregistrare, am constatat faptul că nu există nici o 
cerere pe numele Cojocaru Ion, depusă la instituţia noastră, în termenul 
legal, pentru eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei 

domnului Cojocaru Ion specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2183 din 

05.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 41336/3/2016. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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4. Hotărârea Civilă nr. 6776 din 13.11.2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 41860/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 2580 din 11.05.2015 a domnului 

Mihai Aristel. 
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Mihai Aristel a 

înregistrat contestaţia nr. 2580/11.05.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 la numărul 2580 figurează alt petent, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la  numărul 2580 
este înregistrat alt petent, iar la data de 11.05.2015 nu figurează niciun  
petent cu numele Mihai Aristel. 

În fapt, domnul Mihai Aristel a depus abia în 01.11.2016, la 
Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 5269 
(2317/2016 la CPRD) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la 
aşa zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 1634/05.05.2015, a cărei 
existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Mihai 
Aristel a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5946/29.08.2018 a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Mihai Aristel .... 
(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 Mihai Aristel specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6776 din 

13.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 41860/3/2016. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 

Notificare înregistrat de domnul Mihai Aristel sub nr. 5269 din data de 
01.11.2016 (2317/2016 la CPRD). 

 
 
5. Hotărârea Civilă nr. 7436 din 07.12.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 19126/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 4249 din 10.11.2015 a domnului 
Avătămăniţei Valerică. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Avătămăniţei 
Valerică a înregistrat contestaţia nr. 4249 din 10.11.2015, arătăm faptul că în 
registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu au fost înregistrate 
documente cu număr 4249, iar Registratura Camerei Deputaţilor a 
comunicat faptul că la numărul 4249 este înregistrat alt petent, iar la data de 
10.11.2015 nu figurează niciun  petent cu numele Avătămăniţei Valerică. 
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În fapt, domnul Avătămăniţei Valerică a depus abia în anul 2017, la 
Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 
2930/24.05.2017 (364/2017 la CPRD), în care face trimitere la aşa zisa 
contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4244/10.11.2015, a cărei 
existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Avătămăniţei Valerică a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 
18/5483/02.08.2018 a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că 
domnul Avătămăniţei Valerică.... (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 Avătămăniţei Valerică specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 

7436 din 07.12.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

19126/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 
Notificare înregistrat de domnul Avătămăniţei Valerică sub nr. 
2930/24.05.2017 (364/2017 la CPRD). 

 
 
6. Hotărârea Civilă nr. 3755 din 05.06.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 4382/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 2931 din 24.05.2017 a domnului 
Nan Dumitru. 

În fapt, domnul Nan Dumitru a depus la Registratura Camerei 
Deputaţilor la data de 24.05.2017 sub nr. 2931 (înregistrat la CPRD 1989 sub 
nr. 362/25.05.2017) documentul intitulat Contestaţie Notificare în care face 
referire la o contestaţie pretins depusă la data de 10.11.2015 sub nr. 4245, a 
cărei existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Nan 
Dumitru a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5931/29.08.2018 a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Nan Dumitru .... 
(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 Nan Dumitru depusă la Registratura Camerei Deputaţilor la data 

de 24.05.2017 sub nr. 2913 (înregistrat la CPRD 1989 sub nr. 

362/25.05.2017) documentul intitulat Contestaţie Notificare în care face 

referire la o contestaţie pretins depusă la data de 10.11.2015 sub nr. 4245, 

a cărei existenţă nu se confirmă. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
7. Hotărârea Civilă nr. 3642 din 30.05.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 46100/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 1357/24.08.2015 a domnului 

Trâncu Romi. 
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Trâncu Romi a 

înregistrat contestaţia nr. 1357/24.08.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 la numărul 1357 figurează alt petent, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1357 
este înregistrat alt petent, iar la data de 24.08.2015 nu figurează niciun  
petent cu numele Trâncu Romi. 

În fapt, domnul Trâncu Romi a depus abia în anul 2018, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 800/21.02.2018 
(800/2018 la CPRD), în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce ar fi fost 
înregistrată sub nr. 1880/29.07.2017, contestaţie a cărei existenţă nu se 
confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Trâncu 
Romi a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5913/29.08.2018 a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Trâncu Romi.... 
(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 Trâncu Romi specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3642 din 

30.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 46100/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 
Notificare înregistrat de domnul Trâncu Romi sub nr. 800/21.02.2018 
(800/2018 la CPRD). 
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8. Hotărârea Civilă nr. 626 din 05.02.2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 16773/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia domnului Voinea Nicolae. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Voinea Nicolae a 
înregistrat contestaţia nr. 4216/10.11.2015, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu a fost înregistrat document cu nr. 
4216, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
4216 este înregistrat alt petent, iar la data de 10.11.2015 nu figurează niciun  
petent cu numele Voinea Nicolae. 

În fapt, domnul Voinea Nicolae a depus abia în anul 2017, la 
Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 
2609/09.05.2017 (321/2017 la CPRD), în care face trimitere la aşa zisa 
contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4216/10.11.2015, contestaţie a 
cărei existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Voinea 
Nicolae a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5488/02.08.2018 a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Voinea Nicolae.... 
(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 Voinea Nicolae specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 626 

din 05.02.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

16773/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie 

Notificare înregistrat de domnul Voinea Nicolae sub nr. 2609/09.05.2017 
(321/2017 la CPRD). 

 
 
9. Hotărârea Civilă nr. 6399 din 01.11.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 22592/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4134/02.09.2016 a domnului Spătaru Ion. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Spătaru Ion a 
înregistrat contestaţia nr. 4134/02.09.2016, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 nu a fost înregistrat document cu nr. 
4134, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
4134 este înregistrat alt petent, iar la data de 02.09.2016 nu figurează niciun  
petent cu numele Spătaru Ion. 
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De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Spătaru Ion a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5921/29.08.2018 a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Spătaru Ion.... (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 Spătaru Ion specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6399 din 

01.01.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 22592/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
10. Hotărârea Civilă nr. 7014 din 22.11.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 22244/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 1322/02.03.2016 a domnului Cucu Constantin 

Laurenţiu. 
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Cucu Constantin 

Laurenţiu a înregistrat contestaţia nr. 1322/02.03.2016, arătăm faptul că în 
registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 1322 figurează 
alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la 
numărul 1322 este înregistrat alt petent, iar la data de 02.03.2016 nu 
figurează niciun  petent cu numele Cucu Constantin Laurenţiu. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Cucu 
Constantin Laurenţiu a depus în termen solicitate de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 
18/5922/29.08.2018 a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că 
domnul Cucu Constantin Laurenţiu.... (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 Cucu Constantin Laurenţiu specificat ca depusă în Hotărârea 

Civilă nr. 7014 din 22.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

nr. 22244/3/2016. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
 
 



10 
 

11. Hotărârea Civilă nr. 1688 din 16.03.2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 42629/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 449/18.01.2016 a domnului Matache Anghel. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Matache Anghel a 
înregistrat contestaţia nr. 449/18.01.2016, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 449 figurează alt petent, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 449 
este înregistrat alt petent, iar la data de 18.01.2016 nu figurează niciun 
petent cu numele Matache Anghel. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Matache Anghel Laurenţiu a depus în termen solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 
18/5924/29.08.2018 a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că 
domnul Matache Anghel.... (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 Matache Anghel specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 1688 

din 16.03.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

42629/3/2016. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
12. Hotărârea Civilă nr. 2730 din 26.04.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 7080/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 5935 din 06.12.2016 a domnului 
Paşcu Pavel. 

În fapt, domnul Paşcu Pavel a depus la Registratura Camerei 
Deputaţilor la data de 06.12.2016 sub nr. 5935 (înregistrat la CPRD 1989 sub 
nr. 2482/12.12.2016) documentul intitulat Contestaţie Notificare, în care 
face referire la o contestaţie pretins depusă la data de 18.01.2016 sub nr. 
443 a cărei existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Paşcu 
Pavel a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5937/29.08.2018 a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Paşcu Pavel .... 
(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 Paşcu Pavel depusă la Registratura Camerei Deputaţilor la data 

de 06.12.2016 sub nr. 5935 (înregistrat la CPRD 1989 sub nr. 

2482/12.12.2016) documentul intitulat Contestaţie Notificare în care face 

referire la o contestaţie pretins depusă la data de 18.01.2016 sub nr. 443 a 

cărei existenţă nu se confirmă. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
13. Hotărârea Civilă nr. 2732 din 26.04.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 7082/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 5934 din 06.12.2016 a domnului 
Nicolai Constantin. 

În fapt, domnul Nicolai Constantin a depus la Registratura Camerei 
Deputaţilor la data de 06.12.2016 sub nr. 5934 (înregistrat la CPRD 1989 sub 
nr. 2481/12.12.2016) documentul intitulat Contestaţie Notificare, în care 
face referire la o contestaţie pretins depusă la data de 18.01.2016 sub nr. 
442, a cărei existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Nicolai 
Constantin a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5936/29.08.2018 a 
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Nicolai Constantin 
.... (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 Nicolai Constantin depusă la Registratura Camerei Deputaţilor la 

data de 06.12.2016 sub nr. 5934 (înregistrat la CPRD 1989 sub nr. 

2481/12.12.2016) documentul intitulat Contestaţie Notificare în care face 

referire la o contestaţie pretins depusă la data de 18.01.2016 sub nr. 442 a 

cărei existenţă nu se confirmă. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
14. Hotărârea Civilă nr. 1449 din 09.03.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 30458/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 1124/19.02.2016 a domnului Stanciu Andrei. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Stanciu Andrei a 
înregistrat contestaţia nr. 1124/19.02.2016, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 1124 figurează alt petent, 
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1124 
este înregistrat alt petent, iar la data de 19.02.2016 nu figurează niciun 
petent cu numele Stanciu Andrei. 
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De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Stanciu Andrei a depus în termen solicitate de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5914/29.08.2018 
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Stanciu Andrei.... 
(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 Stanciu Andrei specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 1449 

din 09.03.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

30458/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
15. Hotărârea Civilă nr. 3584 din 29.05.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 48975/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 1167/23.02.2017 a domnului Mosoia Nicolae. 

În fapt, domnul Mosoia Nicolae a depus, la Registratura Camerei 
Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 1167/23.02.2017 (135/2017 la 
CPRD), în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată 
sub nr. 3377/07.09.2015, contestaţie a cărei existenţă nu se confirmă. 

De asemenea, domnul Mosoia Nicolae a depus la Registratura Camerei 
Deputaţilor documentul intitulat Notificare înregistrat sub nr. 
4526/10.10.2017 (1765/2017 la CPRD), în care revine la Notificarea 
înregistrată sub nr. 1167/23.02.2017. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Mosoia Nicolae a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 
18/5916/29.08.2018 a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că 
domnul Mosoia Nicolae.... (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  Mosoia Nicolae înregistrate sub nr. 1167/23.02.2017 (135/2017 

la CPRD), în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce ar fi fost 

înregistrată sub nr. 3377/07.09.2015, contestaţie a cărei existenţă nu se 

confirmă. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Notificare înregistrat 
de domnul Mosoia Nicolae sub nr. 4526/10.10.2017 (1765/2017 la CPRD). 

 
 
16. Hotărârea Civilă nr. 4934 din 07.09.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 12604/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 1447/18.02.2016 a domnului 
Dumitrescu Andrei Paul. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Dumitrescu Andrei 
Paul a înregistrat contestaţia nr. 1447/18.02.2016, arătăm faptul că în 
registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 1447 figurează 
alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la 
numărul 1447 este înregistrat alt petent, iar la data de 18.02.2016 nu 
figurează niciun  petent cu numele Dumitrescu Andrei Paul. 

În fapt, domnul Dumitrescu Andrei Paul a depus abia în anul 2017, la 
Registratura Camerei Deputaţilor două documente identice înregistrate sub 
nr. 2193/14.04.2017 (285/2017 la CPRD), respectiv nr. 2305/24.04.2017 
(303/2017 la CPRD), în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce ar fi fost 
înregistrată sub nr. 1447/18.02.2017, contestaţie a cărei existenţă nu se 
confirmă. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Dumitrescu Andrei Paul a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 
18/5951/29.08.2018 a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că 
domnul Dumitrescu Andrei Paul.... (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 Dumitrescu Andrei Paul specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 

nr. 4934 din 07.09.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

12604/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Respingerea se extinde şi la cele două documente identice înregistrate 
sub nr. 2193/14.04.2017 (285/2017 la CPRD), respectiv nr. 2305/24.04.2017 
(303/2017 la CPRD), în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce ar fi fost 
înregistrată sub nr. 1447/18.02.2017, contestaţie a cărei existenţă nu se 
confirmă. 
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17. Hotărârea Civilă nr. 6907 din 17.11.2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 31480/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 4130/02.09.2016 a domnului Parmac Aurel. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Parmac Aurel a 
înregistrat contestaţia nr. 4130/02.09.2016, arătăm faptul că în registrul de 
intrări ieşiri al CPRD 1989, în anul 2016 nu a fost înregistrat document cu nr. 
4130, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 
4130 este înregistrat alt petent, iar la data de 02.09.2016 nu figurează niciun 
petent cu numele Parmac Aurel. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul 
Parmac Aurel a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/5948/29.08.2018 
a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în 
registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Parmac Aurel.... 
(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 Parmac Aurel specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6907 

din 17.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

31480/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
18. Hotărârea Civilă nr. 2665 din 27.04.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 813/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţia nr. 489/21.01.2016 a domnului Şuică Augustin 

Emilian. 

Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Şuică Augustin 
Emilian a înregistrat contestaţia nr. 489/21.01.2016, arătăm faptul că în 
registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016 la numărul 489 figurează 
alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la 
numărul 489 este înregistrat alt petent, iar la data de 21.01.2016 nu 
figurează niciun petent cu numele Şuică Augustin Emilian. 

În fapt, domnul Şuică Augustin Emilian a depus la Registratura Camerei 
Deputaţilor abia la data de 10.01.2017 sub nr. 247 (înregistrat la CPRD 1989 
sub nr. 8/10.01.2017) documentul intitulat Contestaţie Notificare, în care 
face referire la o contestaţie pretins depusă la data de 21.01.2016 sub nr. 
489, a cărei existenţă nu se confirmă. 
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De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Şuică 
Augustin Emilian a depus în termen solicitare de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 
18/5947/29.08.2018 a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în 
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că 
domnul Şuică Augustin Emilian.... (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 Şuică Augustin Emilian specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 

2665 din 27.04.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

813/3/2017. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Notificare – 
Contestaţie înregistrat de domnul Şuică Augustin Emilian sub nr. 
247/10.01.2017 (8/10.01.2017 la CPRD). 

 
 
 
 
Neexistând propuneri la punctul 4 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 


