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Comisia a lucrat în plen în ziua de 26.11.2018 ora 13 00. 
 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este 

obligată să resoluţioneze contestaţii îndreptate împotriva soluţiei 
Secretariatului de stat de respingere a cererii de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant, contestaţii soluţionate anterior. 

2. 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, deputat Firczak 
Iulius Marian, senator Ilea Vasile, şi senator Smarandache Miron Alexandru. 
Au lipsit deputat Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu şi 
senator Ruse Mihai Alexandru.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a arătat faptul că prin aceste Hotărâri Civile CPRD 1989 este 
obligată să resoluţioneze contestaţii îndreptate împotriva soluţiei 
Secretariatului de stat de respingere a cererii de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant, contestaţii soluţionate anterior de CPRD 1989. 

În vederea soluţionării contestaţiilor s-a resolicitat de la Secretariatul 
de stat dosarele constituite în baza Legii nr. 341/2004, dosare constituite în 
vederea dobândirii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 
Dosarele conţin 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 specificat 
semnificaţia votului acordat de membrii CPRD 1989 exercitat pentru 
soluţionarea contestaţiei: 

Admiterea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori 
aflaţi în exercitarea mandatului, consideră că faptele descrise în memoriul 
personal 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 descrise în memoriul 
personal 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 
memoriul personal 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 puse la dispoziţia membrilor CPRD 1989 dosarele constituite în 
baza Legii nr. 341/2004, dosare constituite în vederea dobândirii titlului de 
Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite ale contestatarilor. 

 
Au fost analizate şi soluţionate următoarele contestaţii: 
 

 

 1. Contestaţia domnului Bucur Dănuţ (dosar nr. 18231/2004), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 6729/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 35729/3/2016. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei nr. 4758/17.11.2015, respectiv nr. 4452/29.09.2016. Contestaţia 
nr. 4758/17.11.2015 a fost soluţionată la data de 17.05.2016 prin respingere, 
aspect nereţinut de instanţa de judecată. 
 S-a propus resoluţionarea contestaţiilor în conformitate cu hotărârea 
instanţei de judecată.  
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 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Bucur Dănuţ, în 
conformitate cu documentele din dosar, a participat la manifestaţia din data 
de 22.12.1989 în Piaţa Palatului, ulterior având activităţi de pază înarmată la 
IMGB şi metrou.  
 
 Contestaţia nr. 4758/17.11.2015, respectiv contestaţia nr. 

4452/29.09.2016, ale domnului  Bucur Dănuţ, au fost respinse cu 

unanimitate de voturi pentru lipsa rolului determinant. 
 
 2. Contestaţia domnului Mahu Virgil (dosar nr. 14670/2004), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 4924/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 44949/3/2016. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei nr. 5931/06.12.2016, care este în fapt o nouă contestaţie depusă 
după respingerea de către CPRD 1989 a contestaţiei nr. 6033/21.12.2015, 
aspect nereţinut de instanţa de judecată. Din verificările efectuate, domnul 
Mahu Virgil a depus contestaţia nr. 6033/21.12.2015, care a fost respinsă în 
data de 17.05.2016, respectiv în data de 01.11.2016, ca urmare a audierii din 
data de 27.10.2016. 
 S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu hotărârea 
instanţei de judecată.  
 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Mahu Virgil, în 
conformitate cu documentele din dosar, susţine că în data de 21.12.1989 a 
informat conducerea Aviaţiei Civile că nu au aeronave disponibile pentru 
împărţirea fluturaşilor în favoarea regimului comunist, iar după data de 22 
decembrie a avut activitate de pază înarmată a Aeroportului Băneasa.  
 
 Contestaţia prevăzută în Hotărârea Civilă nr. 4924/2017, pronunţată 

de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44949/3/2016, a domnului  Mahu 

Virgil, a fost respinsă cu unanimitate de voturi pentru lipsa rolului 

determinant. 

 
 3. Contestaţia domnului Băban Ion (dosar nr. 7691/2004), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 2194/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 24516/3/2016. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei nr. 1606/04.05.2015. CPRD 1989, la data de 19.11.2015, a 
respins contestaţia domnului Băban Ion nr. 3536/16.09.2015 
(1951/23.09.2015 la CPRD 1989), ca urmare a audierii acestuia din data de 
12.11.2015, aspect nereţinut de instanţa de judecată. Prin contestaţia nr. 
3536/16.09.2015 domnul Băban Ion face revenire la contestaţia nr. 
1606/04.05.2015. 
 S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu hotărârea 
instanţei de judecată.  
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 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Băban Ion, în 
conformitate cu documentele din dosar, a participat la manifestaţia din data 
de 22.12.1989 în Piaţa Palatului, ulterior având activităţi de pază înarmată la 
întreprindera la care lucra.  
 
 Contestaţia nr. 3536/16.09.2015, a domnului  Băban Ion,  a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi pentru lipsa rolului determinant. 
 
 4. Contestaţia domnului Iacob Petruş (dosar nr. 20051/2005), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 2355/2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 47580/3/2017. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei nr. 5316/14.12.2017, care în fapt este o nouă contestaţie depusă 
după respingerea de către CPRD 1989 la data de 30.06.2016, ca urmare a 
audierii domnului Iacob Petruş, a contestaţiei nr. 2497/08.12.2015.   
 S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu hotărârea 
instanţei de judecată.  
 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Iacob Petruş a 
participat la mitingul organizat de regimul comunist în data de 21.12.1989, 
iar începând cu 22.12.1989  a avut activitate revoluţionară la Casa Scânteii 
(Casa Presei Liberei). 
 Contestaţia nr. 5316/14.12.2017, a domnului Iacob Petruş a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi, atât pentru lipsa rolului determinant cât 

şi pentru neîncadrarea în normele procedurale a contestaţiei. 

 
 5. Contestaţia domnului Ţenea Teodorel (dosar nr. 14658/2004), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 4763/2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 8621/3/2018. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei formulate de reclamant împotriva soluţiei dată de Secretariatul 
de stat la cererea privind acordarea certificatului de Luptător cu Rol 
Determinant. CPRD 1989, la data de 03.12.2015, ca urmare a audierii 
domnului Ţenea Teodorel, a respins contestaţia nr. 1095/20.07.2015, aspect 
nereţinut de instanţa de judecată.  La data de 25.01.2016 sub nr. 13 domnul 
Ţenea Teodorel  a depus o nouă contestaţie.  
 S-a propus resoluţionarea contestaţiilor în conformitate cu hotărârea 
instanţei de judecată.  
 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Ţenea Teodorel a 
avut activitate revoluţionară începând cu data de 22.12.1989, când se afla în 
Piaţa Amzei a auzit un cetăţean care a strigat de la balcon că Ceauşescu a 
fugit cu elicopterul. 
 
 Contestaţia nr. 1095/20.07.2015, respectiv contestaţia nr. 

13/25.01.2016, ale domnului Ţenea Teodorel, au fost respinse cu 

unanimitate de voturi pentru lipsa rolului determinant. 
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 6. Contestaţia domnului Căliniţă Gheorghe (dosar nr. 16249/2004), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 7536/2017 pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 27676/3/2017. Instanţa obligă CPRD 1989 la 
soluţionarea contestaţiei nr. 5279/01.11.2016, a cărei existenţă nu se 
confirmă. În fapt, CPRD 1989 a soluţionat contestaţia domnului Căliniţa 
Gheorghe  nr. 1891/27.10.2015 prin respingere la data de 10.05.2016.  
 S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu hotărârea 
instanţei de judecată.  
 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că în ziua de 22.12.1989, în 
timp ce se afla într-o localitate din judeţul Teleorman, domnul Căliniţă 
Gheorghe a aflat de la radio de moartea generalului Milea, apoi de fuga lui 
Ceauşescu. 
 Contestaţia domnului Căliniţă Gheorghe, prevăzută în Hotărârea 

Civilă nr. 7536/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

27676/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi, pentru lipsa rolului 

determinant. 

 

 7. Contestaţia domnului Klein Kiriţescu Gabriel Corin Ilderim (dosar 
nr. 15000/12.11.2004), în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 935/2018 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 41792/3/2017. Instanţa 
obligă la soluţionarea contestaţiei nr. 1310/02.03.2016, respectiv cea 
înregistrată în data de 01.03.2017. În fapt CPRD 1989 a soluţionat la data de 
11.10.2016 prin respingere contestaţia domnului Klein Kiriţescu Gabriel Corin 
Ilderim înregistrată sub nr. 1918/28.10.2015. 
 Contestaţiile domnului Klein Kiriţescu Gabriel Corin Ilderim 

menţionate în Hotărârea Civilă nr. 935/2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 41792/3/2017, au fost respinse cu unanimitate de 

voturi, atât pentru lipsa rolului determinant cât şi pentru neîncadrarea în 

normele procedurale ale contestaţiei. 

 

 

Neexistând propuneri la punctul 2 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 


