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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.12.2018 

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 17.12.2018 ora 13 00. 
 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 2512 din 20.12.2017, 

pronunțată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 959/62/2017, cu privire 
la domnul Grigoraș Gheorghe. 

2. Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 4699 din 05.07.2018, 
pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 18287/3/2017, cu 
privire la domnul Mateiu Ion 

3. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 9 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, deputat Rădulescu Cătălin Marian şi 
senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit 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 supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 2512 din 20.12.2017, 
pronunțată de Tribunalul Braşov în dosar nr. 959/62/2017, cu privire la 
domnul Grigoraș Gheorghe. 

Prin Hotărârea Civilă nr. 2512 din 20.12.2017 CPRD 1989 este obligată 
să resoluționeze contestația nr. 4774 din 18.11.2015. 

În vederea resoluționării contestației s-a resolicitat Secretariatului de 
stat dosarul depus în baza Legii nr. 341/2004, al domnului Grigoraș 
Gheorghe, dosar constituit în vederea dobândirii titlului de Luptător 
Remarcat prin Fapte Deosebite. Dosarul conţine memoriul 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 hotărârii luate în soluţionarea contestaţiei, după cum urmează: 

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. 

A fost pus la dispoziţia membrilor CPRD 1989 dosarul contestatarului 
nr. 5491/2004 constituit în baza Legii nr. 341/2004, dosar constituit în 
vederea dobândirii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Din memoriul contestatarului membrii CPRD 1989 au constatat faptul 
că în data de 21.12.1989 domnul Grigoraș Gheorghe s-a alăturat grupului de 
manifestanți din centrul orașului Brașov unde a strigat lozinci anticomuniste. 
În data de 22.12.1989 a ieșit din nou în oraș la demonstrație, spre seară 
întorcându-se acasă. 

 
Contestaţia nr. 4774 din 18.11.2015 a domnului Grigoraş Gheorghe a 

fost respinsă cu unanimitate de voturi pentru inexistența faptelor cu rol 

determinant în declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 

1989. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 4699 din 05.07.2018, 
pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 18287/3/2017, cu privire la 
domnul Mateiu Ion. 

Prin Hotărârea Civilă nr. 4699 din 05.07.2018 este obligată să 
resoluţioneze contestația nr. 5204/07.12.2015, a domnului Mateiu Ion având 
CNP …….. . 

În vederea resoluționării  contestației s-a resolicitat Secretariatului de 
stat dosarul depus în baza Legii nr. 341/2004, al domnului Mateiu Ion, dosar 
constituit în vederea dobândirii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite. Dosarul conţine memoriul 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 hotărârii luate în soluţionarea contestaţiei, după cum urmează: 

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. 

S-a pus la dispoziţia membrilor CPRD 1989 dosarul contestatarului nr. 
5321/2004 constituit în baza Legii nr. 341/2004, dosar constituit în vederea 
dobândirii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

Din memoriul contestatarului membrii CPRD 1989 au constatat faptul 
că în dimineața zilei de 22.12.1989 domnul Mateiu Ion se afla la locul de 
muncă, Aro Câmpulung, unde a aflat de la radio de fuga soților Ceaușescu, 
ulterior a distrus din întreprindere materialele de propagandă comunistă și a 
mers împreună cu alți colegi să schimbe conducerea întreprinderii. Ulterior s-
a deplasat la primărie pentru a se pune la dispoziția noului comitet. 

Contestaţia nr. 4774 din 18.11.2015, specificat ca depusă în 

Hotărârea Civilă nr. 4699 din 05.07.2018, pronunțată de Tribunalul 

București în dosar nr. 18287/3/2017, a domnului Mateiu Ion a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi pentru inexistența faptelor cu rol determinant în 

declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 
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Neexistând propuneri la punctul 3 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 


