PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 11.02.2019
Comisia a lucrat în plen în ziua de 11.02.2019 ora 1300.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Acordarea avizului cu privire la PLx 26/2019 respectiv L 88/2019 –
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019;
2. Punere 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);
3. Soluţionarea
contestaţiilor
îndreptate
împotriva
Deciziei
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945
– 1989 nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018;
4. 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 Roman Florin Claudiu şi senator
Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat Rădulescu Cătălin Marian şi
senator Ruse Mihai Alexandru.

La punctul 1 al ordinii de zi, acordarea avizului cu privire la PLx
26/2019 – proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, domnul Preşedinte
deputat Cristian George SEFER a arătat faptul că în conformitate cu
prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, a fost sesizată, la data de 9 februarie 2019, spre avizare, cu
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, transmis cu adresa nr. Plx
26/2019.
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La lucrările comisiei a participat domnul secretar de stat Laurenţiu
Florian Coca din partea Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în
Perioada 1945 – 1989.
Cu privire la Bugetul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în
Perioada 1945 – 1989, domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a
arătat faptul că în anul 2019 există o creştere de 14% faţă de anul trecut.
Astfel, bugetul total al Secretariatului de stat este de 3.335 mii lei, faţă de
2.925 mii lei în anul 2018.
Creşterea se regăsește în special la cheltuieli de personal (o creştere
de circa 125 mii lei), la cheltuieli cu asistenţa socială (o creştere de circa 100
mii lei), respectiv la cheltuieli de capitat (o creştere de circa 100 mii lei).
La nivelul CPRD 1989 au fost depuse patru amendamente la Anexa
3/39, amendamente depuse de domnul deputat Firczak Iulius Marian şi de
patru deputaţi şi senatori din grupul parlamentar PSD.
La primul amendament se propune o suplimentare a sumei prevăzute
pentru cheltuieli de personal cu 1.551 mii lei, arătându-se faptul că suma
prevăzută în proiect, de 2.300 mii lei, nu este suficientă pentru acoperirea
cheltuielilor de personal pentru posturile ocupate la momentul de faţă. Deci,
totalul sumei pentru cheltuieli de personal va fi de 3.851 mii lei.
Al doi-lea amendament priveşte suplimentarea sumei alocate pentru
bunuri şi servicii cu 620 mii lei peste cea alocată de 650 mii prevăzută în
proiectul de buget. Totalul sumei pentru bunuri şi servicii va fi de 1.270 mii
lei.
Al trei-lea amendament vizează o suplimentare a bugetului cu suma de
255 mii lei în vederea organizării evenimentului „România – 30 ani de
Democraţie”, constând într-un itinerar al orașelor martir, timp de o
săptămână, unde vor avea loc simpozioane, sesiune de comunicări științifice,
realizarea unui film documentar. În acest proiect vor fi angrenate
aproximativ 1000 de persoane (revoluționari, elevi, profesori etc).
Al patru-lea amendament vizează suplimentarea sumei alocate la alte
cheltuieli cu 35 mii lei în vederea acoperiri cheltuielilor de judecată rezultate
în urma proceselor în care Secretariatul de stat este parte. În momentul de
faţă suma prevăzută la alte cheltuieli este de 70 mii lei, totalul în urma
suplimentării fiind de 105 mii lei.
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Domnul secretar de stat Laurenţiu Florian Coca a precizat faptul că
bugetul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989,
cu amendamentele prezentate de domnul Preşedinte deputat Cristian
George SEFER, acoperă necesarul de cheltuieli şi a rugat membrii comisiei să
admită amendamentele şi să acorde avizul asupra anexei 3/39 cu
amendamentele prezentate.
Domnul deputat Florin Claudiu Roman a precizat faptul că susţine
amendamentele propunând modificarea sursei de finanţare a
amendamentelor din fondul de rezervă aflat la dispoziţia guvernului în
bugetul Ministerului de Finanţe.
Domnul senator Adrian Nicolae Diaconu a propus ca amendamentele
să fie asumate şi de membrii CPRD 1989.
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a supus votului
amendamentul marginal 1, cu propunera domnului deputat Florin Claudiu
Roman şi a domnului senator Adrian Nicolae Diaconu.
Amendamentul marginal 1 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a supus votului
amendamentul marginal 2, cu propunera domnului deputat Florin Claudiu
Roman şi a domnului senator Adrian Nicolae Diaconu.
Amendamentul marginal 2 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a supus votului
amendamentul marginal 3, cu propunera domnului deputat Florin Claudiu
Roman şi a domnului senator Adrian Nicolae Diaconu.
Amendamentul marginal 3 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a supus votului
amendamentul marginal 4, cu propunera domnului deputat Florin Claudiu
Roman şi a domnului senator Adrian Nicolae Diaconu.
Amendamentul marginal 4 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a supus votului
acordarea avizului pentru Anexa 3/39 cu amendamentele admise.
Avizul pentru Anexa 3/39 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a supus votului
acordarea avizului pentru proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 în
ansamblul său.
Avizul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
3

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte deputat Cristian
George SEFER a arătat faptul că prin aceste Hotărâri Civile CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţii, contestaţii pentru care din verificările
efectuate a rezultat faptul că nu există cereri, depuse în termen la
Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, de
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.
Astfel, CPRD 1989 este obligată, prin hotărâri ale instanţelor de
judecată, să soluționeze contestaţii prezumat depuse la CPRD 1989.
În vederea clarificării contradicţiilor dintre reţinerile instanţelor de
judecată şi evidenţa CPRD 1989, cu privire la contestaţiile depuse, s-au
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 contestaţii pe care CPRD 1989 ar trebui să le
soluţioneze, s-a solicitat de la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în
Perioada 1945 – 1989 precizarea expresă dacă persoanele menţionate în
sentinţele civile au depus, în termen, cerere de acordare a titlului de
Luptător cu Rol Determinant.

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a prezentat şi supus
votului un număr de zece hotărâri civile după cum urmează:

1. Hotărârea Civilă nr. 6219 din 25.10.2017, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 42619/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia nr. 452/18.01.2016 a domnului Rusu Simion.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Rusu Simion a
înregistrat contestaţia nr. 452/18.01.2016, arătăm faptul că în registrul de
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la numărul 452, figurează alt petent,
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 452
este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Rusu Simion a depus în 08.11.2016, la Registratura
Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 5427 (2368/2016 la
CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa zisa
contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 452/18.01.2016, a cărei existenţă
nu se confirmă.
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De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Rusu
Simion a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5908/29.08.2018, 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 Rusu Simion
… (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 Rusu Simion, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6219 din
25.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 42619/3/2016.
Contestaţia domnului Rusu Simion, specificat ca depusă în Hotărârea
Civilă nr. 6219 din 25.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 42619/3/2016, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie
Notificare înregistrat de domnul Rusu Simion sub nr. 5427 din data de
08.11.2016 (2368/2016 la CPRD).
2. Hotărârea Civilă nr. 6525 din 03.11.2017, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 10008/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia nr. 4511/10.11.2015 a domnului Postelnicu Liviu
Sandrino.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Postelnicu Liviu
Sandrino a înregistrat contestaţia nr. 4511/10.11.2015, arătăm faptul că în
registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu au fost înregistrate
documente cu nr. 4511, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat
faptul că la numărul 4511 este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Postelnicu Liviu Sandrino a depus în 08.03.2017, la
Registratura Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 1388
(93/2017 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere
la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4511/10.11.2015, a
cărei existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul
Postelnicu Liviu Sandrino a depus în termen solicitare de acordare a titlului
de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr.
18/5902/29.08.2018, 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 Postelnicu Liviu Sandrino … (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 Postelnicu Liviu Sandrino, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă
nr. 6525 din 03.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
10008/3/2017.
Contestația domnului Postelnicu Liviu Sandrino specificat ca depusă
în Hotărârea Civilă nr. 6525 din 03.11.2017, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 10008/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de
voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie
Notificare înregistrat de domnul Postelnicu Liviu Sandrino sub nr. 1388 din
data de 08.03.2017 (93/2017 la CPRD).
3. Hotărârea Civilă nr. 3334 din 26.05.2017, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 22213/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia nr. 1310/02.03.2016 a domnului Graur Aurel.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Graur Aurel a
înregistrat contestaţia nr. 1310/02.03.2016, arătăm faptul că în registrul de
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la numărul 1310, figurează alt petent,
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1310
este înregistrat alt petent.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Graur
Aurel a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5907/29.08.2018, 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 Graur 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 Graur Aurel, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3334 din
26.05.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 22213/3/2016.
Contestația domnului Geaur Aurel, specificat ca depusă în Hotărârea
Civilă nr. 3334 din 26.05.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 22213/3/2016, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea Civilă nr. 3643 din 30.05.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 46111/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia nr. 1374/06.05.2015 a domnului Monceanu Marius
Mihail.
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Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Monceanu Marius
Mihail a înregistrat contestaţia nr. 1374/06.05.2015, arătăm faptul că în
registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015, la numărul 1374,
figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul
că la numărul 1374 este înregistrat alt petent.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul
Monceanu Marius Mihail a depus în termen solicitare de acordare a titlului
de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr.
18/5912/29.08.2018, 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 Monceanu Marius Mihail … (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 Monceanu Marius Mihail, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă
nr. 3643 din 30.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.
1374/06.05.2015.
Contestația domnului Monceanu Marius Mihail, specificat ca depusă
în Hotărârea Civilă nr. 3643 din 30.05.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 1374/06.05.2015, a fost respinsă cu unanimitate de
voturi.
5. Hotărârea Civilă nr. 2368 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 44735/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia nr. 1071/19.02.2016 a domnului Nae Traian.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Nae Traian a
înregistrat contestaţia nr. 1071/19.02.2016, arătăm faptul că în registrul de
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la număr 1071, figurează alt petent,
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1071
este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Nae Traian a depus în 14.04.2017, la Registratura
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2192 (286/2017 la CPRD
1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa-zisa
contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 1119/19.02.2016, a cărei
existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Nae
Traian a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5940/29.08.2018, 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 Nae Traian, depusă la instituţia noastră, în termenul legal,
pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
7

Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
domnului Nae Traian, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2368 din
13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44735/3/2017.
Contestația domnului Nae Traian, specificat ca depusă în Hotărârea
Civilă nr. 2368 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 44735/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie
Notificare înregistrat de domnul Nae Traian sub nr. 2192 din data de
14.04.2017 (286/2017 la CPRD).
6. Hotărârea Civilă nr. 2367 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 44731/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia nr. 1071/19.02.2016 a doamnei Nae Violeta.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Nae Violeta a
înregistrat contestaţia nr. 1071/19.02.2016, arătăm faptul că în registrul de
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la număr 1071, figurează alt petent,
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1071
este înregistrat alt petent.
În fapt, doamna Nae Violeta a depus în 14.04.2017, la Registratura
Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 2191 (286/1/2017 la
CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa-zisa
contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 1119/19.02.2016, a cărei
existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă doamna Nae
Violeta a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5941/29.08.2018, 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 Nae Violeta, depusă la instituţia noastră, în termenul legal,
pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei
doamnei Nae Violeta, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2367 din
13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44731/3/2017.
Contestației doamnei Nae Violeta, specificat ca depusă în Hotărârea
Civilă nr. 2367 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 44731/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie
Notificare înregistrat de doamna Nae Violeta sub nr. 2191 din data de
14.04.2017 (286/1/2017 la CPRD).
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7. Hotărârea Civilă nr. 2792 din 30.04.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 46103/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia nr. 1355/24.08.2015 depusă de domnul Manole
Marin.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Manole Marin a
înregistrat contestaţia nr. 1355/24.08.2015, arătăm faptul că în registrul de
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015, la numărul 1355, figurează alt
petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la
numărul 1355 este înregistrat alt petent.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul
Manole Marin a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr.
18/5943/29.08.2018, 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 Manole Marin … (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 Manole Marin, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2792 din
30.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 46103/3/2017.
Contestația domnului Manole Marin, specificat ca depusă în
Hotărârea Civilă nr. 2792 din 30.04.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 46103/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de
voturi.

8. Hotărârea Civilă nr. 3511 din 24.05.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 44727/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 1353 din 24.08.2015 a domnului
Curtean Lazăr.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Curtean Lazăr a
înregistrat contestaţia nr. 1353/24.08.2015, arătăm faptul că în registrul de
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015, la numărul 1353, figurează alt petent,
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1353
este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Curtean Lazăr a depus în data de 21.02.2018, la
Registratura Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 789
(813/2018 la CPRD) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la
aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 1880/29.07.2017, a cărei
existenţă nu se confirmă.
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De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul
Curtean Lazăr a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător
cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr.
18/5927/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în
baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că
domnul Curtean Lazăr.... (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 Curtean Lazăr, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3511 din
24.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44727/3/2017.
Contestația domnului Curtean Lazăr, specificat ca depusă în
Hotărârea Civilă nr. 3511 din 24.05.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 44727/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de
voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie
Notificare înregistrat de domnul Curtean Lazăr sub nr. 789 din data de
21.02.2018 (813/2018 la CPRD).
9. Hotărârea Civilă nr. 3037 din 08.05.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 457/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să
soluţioneze contestaţia nr. 2433/04.05.2017 a domnului Novac Nicolae.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Novac Nicolae a
înregistrat contestaţia nr. 2433/04.05.2017, arătăm faptul că în registrul de
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2017 nu a fost înregistrat document cu
număr 2433, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la
numărul 2433 este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Novac Nicolae a depus în 15.06.2017, la Registratura
Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 3287 (727/2017 la CPRD
1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa-zisa
contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4121/02.09.2016, a cărei
existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Novac
Nicolae a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5942/29.08.2018, 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 domnul Novac
Nicolae (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 Novac Nicolae, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3037 din
08.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 457/3/2018.
Contestația domnului Novac Nicolae, specificat ca depusă în
Hotărârea Civilă nr. 3037 din 08.05.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosar nr. 457/3/2018, s-a respins cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie
Notificare înregistrat de domnul Novac Nicolae sub nr. 3287 din data de
15.06.2017 (727/2017 la CPRD).
10. Hotărârea Civilă nr. 4236 din 20.06.2018, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 47286/3/2017, prin care CPRD 1989 este
obligată să soluţioneze contestaţia nr. 3576/04.12.2015 depusă de domnul
Stoica Vasile.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Stoica Vasile a
înregistrat contestaţia nr. 3576/04.12.2015, arătăm faptul că în registrul de
intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015, la numărul 3576, figurează alt petent,
iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 3576
este înregistrat alt petent.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Stoica
Vasile a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5962/29.08.2018, a
arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în
registrul special de înregistrare, am constatat faptul că nu există nici o cerere
pe numele Stoica Vasile depusă 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 Stoica Vasile, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 4236 din
20.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 47286/3/2017.
Contestația domnului Stoica Vasile, specificat ca depusă în Hotărârea
Civilă nr. 4236 din 20.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 47286/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
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La punctul 3 al ordinii de zi au fost soluţionate un număr de 46 de
contestaţii, îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nr. 129/13.08.2018, publicată
la data de 31.08.2018.
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a arătat faptul că la
data de 15.10.2018 CPRD 1989 a decis admiterea în principiu a contestaţiilor
depuse împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în
Perioada 1945 – 1989 nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018.
Admiterea în principiu a contestaţiilor împotriva Deciziei
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989
nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018, a avut la bază reţinerile
eronate ale Secretariatului de stat din Procesul Verbal nr.
18/COMISIE/3/13.08.2018 avut în vedere la emiterea Deciziei nr.
129/13.08.2018.
S-au reţinut următoarele:
Procesul Verbal nr. 18/COMISIE/3/13.08.2018 are următoarele reţineri
eronate:
A - O pretinsă neîndeplinire, de către CPRD 1989, a obligaţiilor
prevăzute de art. 213 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 99/2015 (în fapt
art. 21 indice 3 alin. 4 din H.G. nr. 1412/2004, H.G. nr. 99/2015 fiind de
modificare a H.G. nr. 1412/2004), aspect care nu se confirmă din
următoarele considerente: ca urmare a admiteri contestaţilor îndreptate
împotriva respingerilor, de către SSRML, a cererilor de acordare a titlului de
Luptător cu Rol Determinant CPRD 1989 a efectuat, respectiv comunicat,
Secretariatului de stat următoarele:
- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a
Sintezei Lucrărilor CPRD 1989 în care se regăsesc admiterea
contestaţiilor;
- Restituirea Secretariatului de stat a dosarelor administrative
constituite în baza Legii nr. 341/2004, pentru obţinerea
titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite, dosar care
cuprinde un memoriu personal al solicitantului în care a
descris faptele acestuia din perioada Revoluţiei Române din
Decembrie 1989, documente doveditoare avute în vedere de
CPRD 1989 la admiterea contestaţiei;
- Comunicarea periodică către Secretariatul de stat a adreselor
cuprinzând centralizarea contestaţiilor soluţionate cu
rezoluţie de admitere;
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- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr.
6c din 1 martie 2018, a Sintezei lucrărilor din data de
10.10.2017, în care ca urmare a adreselor SSRML nr.
4660/29.06.2017, respectiv nr. 6466/27.09.2017, CPRD 1989
a arătat procedura şi documentele avute în vedere la
soluţionarea contestaţiilor;
- Comunicarea Secretariatului de stat a adresei nr. 4c-22/1196
din 06.06.2018, prin care Comisia Parlamentară a
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a răspuns adresei
Secretariatului de stat nr. 18/3698 din 11.05.2018, arătând
modul de soluţionare şi documentele avute în vedere la
soluţionarea contestaţiilor.

B – O pretinsă neobligativitate a soluţiilor emise de CPRD 1989 în
soluţionarea contestaţiilor, Secretariatul de stat invocând faptul că
legiuitorul conferă SSRML atributul reanalizării în cazul emiterii de către
CPRD 1989 a unei soluţii opuse decât cea iniţiale a SSRML, aspect ce nu se
confirmă pentru următoarele considerente:
- La adoptarea H.G. nr. 99/2015, de modificare a H.G. nr.
1412/2004, Guvernul României nu are atributul de legiuitor,
aşa cum greşit indică departamentul juridic al Secretariatului
de stat, acesta având atributul de legiuitor doar în adoptarea
Ordonanţelor de Guvern respectiv a Ordonanţelor de
Urgenţă a Guvernului;
- Reanalizarea prevăzută în art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 (şi
nu H.G. nr 99/2015 cum greşit e indicat în Procesul Verbal nr.
18/COMISIE/3/13.08.2018) vizează reanalizarea solicitării de
acordare a titlului sub aspectele tehnice şi nicidecum nu dă
un caracter neobligatoriu al constatările CPRD 1989 cu privire
la rolul determinat în declanşarea şi victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989.
C – O pretinsă existenţă a autorităţii de lucru judecat, indicându-se
Hotărârea Civilă nr. 1074/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
nr. 21493/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să comunice
documente doveditoare depuse conform art. 213 din H.G. nr. 99/2015 (H.G.
nr. 1412/2004) care au stat la baza admiterii contestaţiei, aspect ce nu se
confirmă pentru următoarele considerente:

13

- Hotărârea Civilă nr. 1074/2018 se referă la un caz concret,
fără aplicabilitate cu caracter general, şi a survenit ca urmare
a invocării de către Secretariatului de stat a netransmiterii de
către CPRD 1989 a niciunui document, nici măcar a soluţiei
adoptate. CPRD 1989 nu a formulat apărării în acest dosar
din lipsa personalului de specialitate şi a numărului mare de
dosare în care CPRD 1989 este parte;
- Alin. (4) al art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 nu trasează în
sarcina CPRD 1989 obligativitatea probării şi motivarea
deciziei de admitere, ci doar în cazul în care a avut în vedere
alte documente la luarea deciziei, decât cele existente în
dosarul administrativ constituit pentru obţinerea titlului de
luptător remarcat prin fapte deosebite, să le transmită
Secretariatului de stat.
De asemenea, au fost avute în vedere concluziile regăsite în Raportul
final al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii
a Senatului României, privind verificarea legalităţii emiterii de către SSRLM a
Deciziei nr. 129/13.08.2018, care având în vedere raportul de control privind
verificările efectuate la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada
1945 – 1989, înregistrat cu nr. 1272/68/15.11.2018, a recomandat anularea
Deciziei nr. 129/13.08.2018.
Pentru aceste considerente s-a propus admiterea celor 46 de
contestaţii individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr.
129/13.08.2018, prevăzute în anexa la prezenta.
În raport sunt prevăzute:
- numărul şi data contestaţiei individuale îndreptată împotriva
Deciziei SSRLM nr. 129/13.08.2018;
- numele şi prenumele contestatarului ;
- numărul cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol
Determinant;
- numărul şi data dosarului administrativ care cuprinde
documentele avute în vedere la admiterea contestaţiei;
- data soluţionării prin admitere de către CPRD 1989 a
contestației iniţiale;
- numărul şi data adresei de restituire a dosarului administrativ
care cuprinde documentele avute în vedere la admiterea
contestaţiei;
- numărul şi data adresei cuprinzând centralizarea
contestaţiilor admise.
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Cele 46 de contestaţii individuale, îndreptate împotriva Deciziei
SSRLM nr. 129/13.08.2018, prevăzute în anexa la prezenta, au fost admise
cu unanimitate de voturi.

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

15

Anexă la Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 11.02.2019

Contestaţii împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nr. 129/13.08.2018
Nr.
Nr. cont. Data cont.
crt. Dec.
Dec. 129
129

Nume

Prenume

Număr şi data solicitare titlu
Luptător Rol Det.

1 2950 16.10.2018

ŞTIRBESCU

ALEXANDRU

18/LRD/4492/07.05.2015

16432/10.01.2005

598

06.09.2016

respingerea

06.10.2016

11.10.2016

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 133 4c-22/2283/03.11.2016 p. 265

2 3343 29.10.2018

PENTE

IOSIF

18/LRD/787/16.03.2015

12599/09.11.2004

537

14.09.2016

respingerea

06.10.2016

11.10.2016

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 143 4c-22/2283/03.11.2016 p. 275

3 3332 29.10.2018

OLTEANU

VIOREL

18/LRD/1631/02.04.2015

8966/03.11.2004

161

27.10.2015

admiterea

4 3358 29.10.2018

PETROVICI

IOAN

18/LRD/893/18.03.2015

2904/20.10.2004

177

03.11.2015

5 3370 29.10.2018

PUIU

PETRE

18/LRD/6245/12.05.2015

15436/18.11.2004

554

06.09.2016

6 3362 29.10.2018

NEMEDI

EMERIC

18/LRD/1614/02.04.2015

12594/09.11.2004

154

Dosar
administrativ

Data
Poziţia din
soluţionare
Dec. 129
I

Rezoluţie

Data
Data audiere soluţionare
II

Rezoluţie

Nr. şi data restituire dosar

Nr. şi data comunicare
centr. admiteri

4c-22/1085/03.05.2016 p. 24

4c-22/2342/15.11.2016 p. 87

admiterea

4c-22/1247/18.05.2016 p. 9

4c-22/2342/15.11.2016 p. 106

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 25

4c-22/2283/03.11.2016 p. 157

31.03.2016

admiterea

4c-22/1372/31.05.2016 p. 19

4c-22/2342/15.11.2016 p. 447

7 3421 31.10.2018

MOȘ

TEOFIL

18/4300/06.05.2015

1552/08.10.2004

505

19.04.2016

respingerea

8 3323 29.10.2018

MUSTAŢĂ

COSTEL

18/LRD/5330/11.05.2015

7401/01.11.2004

148

08.03.2016

admiterea

4c-22/1372/31.05.2016 p. 12

4c-22/2342/15.11.2016 p. 378

9 3326 29.10.2018

TĂNASE

ARMENIA
TATIANA

18/LRD/1580/01.04.2015

20977/29.03.2007

222

27.10.2015

admiterea

4c-22/1085/03.05.2016 p. 35

4c-22/2342/15.11.2016 p. 93

10 3325 29.10.2018

TĂNASE

IONEL

18/LRD/2847/24.04.2015

5243/21.10.2004

601

08.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 20

4c-22/2283/03.11.2016 p. 39

11 3337 29.10.2018

ȚÎRA

VALENTIN ION

18/LRD/2855/27.04.2015

5507/21.10.2004

348

01.11.2016

admiterea

4c-22/326/07.02.2018 p. 169

4c-22/120/15.01.2018 p. 5

12 3342 29.10.2018

TOBOȘARU

FLORIN ION

18/4531/07.05.2015

3076/20.10.2004

609

14.09.2016

respingerea

13 3360 29.10.2018

URUCU

CONSTANTIN

18/LRD/4672/07.05.2015

12155/08.11.2004

621

22.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 77

14 3334 29.10.2018

ȘERBAN

IOAN DAN

18/LRD/2808/24.04.2015

5062/21.10.2004

212

05.04.2016

admiterea

4c-22/1426/06.06.2016 p. 130 4c-22/2342/15.11.2016 p. 492

15 3425 31.10.2018

ȘERBĂNESCU

PAUL

18/LRD/2844/24.04.2015

5485/21.10.2004

594

08.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 15

16 3422 31.10.2018

TANASĂ

GHIORGHI

18/LRD/2845/24.04.2015

5126/21.10.2004

219

17.05.2016

admiterea

4c-22/1426/06.06.2016 p. 295 4c-22/2342/15.11.2016 p. 701

17 3424 31.10.2018

NEGULICI

DUMITRU

18/LRD/2839/24.04.2015

5173/21.10.2004

514

16.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 65

18 3427 31.10.2018

FILIP

PETRU

18/4555/07.05.2015

8564/01.11.2004

444

08.06.2016

respingerea

19 3359 29.10.2018

DRĂGOIU

CONSTANTIN

18/LRD/2833/24.04.2015

19434/22.03.2005

441

22.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 73

4c-22/2283/03.11.2016 p. 82

20 3361 29.10.2018

DIACONU

CORNEL

18/LRD/4682/07.05.2015

12158/08.11.2004

434

22.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 76

4c-22/2283/03.11.2016 p. 79

21 3338 29.10.2018

MORARIU

PETRE

18/LRD/5054/08.05.2015

12014/05.11.2004

503

11.10.2016

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 87 4c-22/2283/03.11.2016 p. 219

16

06.10.2016

06.10.2016

06.10.2016

11.10.2016

11.10.2016

11.10.2016

admiterea

admiterea

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 114 4c-22/2283/03.11.2016 p. 246

4c-22/2284/03.11.2016 p. 147 4c-22/2283/03.11.2016 p. 279
4c-22/2283/03.11.2016 p. 92

4c-22/2283/03.11.2016 p. 38

4c-22/2283/03.11.2016 p. 64

4c-22/2284/03.11.2016 p. 122 4c-22/2283/03.11.2016 p. 254

22 3346 29.10.2018
23 3428 31.10.2018

IORDĂNESCU
IVAN

IOAN

18/LRD/4188/06.05.2015

11916/04.11.2004

304

06.09.2016

respingerea

13.10.2016

01.11.2016

admiterea

06.10.2016

11.10.2016

admiterea

03.11.2016

08.11.2016

admiterea

DANIEL

18/LRD/3894/05.05.2015

3101/20.10.2004

468

22.06.2016

amânarea
soluţionării

4c-22/326/07.02.2018 p. 29

4c-22/120/15.01.2018 p. 20

4c-22/2284/03.11.2016 p. 98 4c-22/2283/03.11.2016 p. 230

24 3363 29.10.2018

JELEA

TEODOR

18/LRD/5624/11.05.2015

18785/20.01.2005

306

11.10.2016

respingerea

4c-22/326/07.02.2018 p. 68

4c-22/120/15.01.2018 p. 79

25 3335 29.10.2018

LASZLO

MATEI CAROL

18/LRD/2852/24.04.2015

8529/01.11.2004

475

16.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 62

4c-22/2283/03.11.2016 p. 62

26 3369 29.10.2018

MAGYAROȘI

ANDREI

18/LRD/3816/05.05.2015

5251/21.10.2004

480

30.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 94

4c-22/2283/03.11.2016 p. 103

27 3368 29.10.2018

MANȚA

VASILE MIHAI

18/LRD/5758/11.05.2015

3225/20.10.2004

482

28.06.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 87

4c-22/2283/03.11.2016 p. 96

28 3339 29.10.2018

MAREȘ

ION

18/LRD/3890/05.05.2015

3082/20.10.2004

484

08.06.2016

respingerea

29 3426 31.10.2018

MATEI

ZOLTANALEXANDRU

18/4246/06.05.2015

8316/31.10.2004

136

19.04.2016

admiterea

30 3344 29.10.2018

MATICI

SRBOLIUB

18/LRD/379/05.03.2015

12621/03.11.2004

488

14.09.2016

respingerea

06.10.2016

11.10.2016

admiterea

18/LRD/1303/26.03.2015

15637/24.11.2004

288

14.09.2016

respingerea

13.10.2016

01.11.2016

admiterea

31 3367 29.10.2018

FLORESCU

32 3340 29.10.2018

FRĂȚILĂ

33 4069 24.10.2018

GAROIU

34 3364 29.10.2018

COSMIN
VIOREL
VALERIU
MIHAIL
MĂRIUCA

GHEORGHIȚĂ IONEL-VICTOR

06.10.2016

11.10.2016

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 123 4c-22/2283/03.11.2016 p. 255
4c-22/1426/06.06.2016 p. 176 4c-22/2342/15.11.2016 p. 530
4c-22/2284/03.11.2016 p. 140 4c-22/2283/03.11.2016 p. 272
4c-22/326/07.02.2018 p. 39

4c-22/120/15.01.2018 p. 26

18/4526/07.05.2015

3022/20.10.2004

447

06.09.2016

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 12 4c-22/2283/03.11.2016 p. 144

18/LRD/5205/08.05.2015

21464/15.12.2008

88

08.12.2015

admiterea

4c-22/1270/25.05.2016 p. 36

4c-22/2342/15.11.2016 p. 234

18/4247/06.05.2015

19323/28.11.2005

290

01.11.2016

admiterea

4c-22/326/07.02.2018 p. 164

4c-22/120/15.01.2018 p. 13

35 3366 29.10.2018

IONIȚA

EUGENIA

18/LRD/4085/06.05.2015

4668/21.10.2004

302

06.09.2016

respingerea

4c-22/326/07.02.2018 p. 30

4c-22/120/15.01.2018 p. 30

36 4066 24.10.2018

IONIȚĂ

MIHAI VIOREL

18/LRD/5296/08.05.2015

7922/01.11.2004

108

23.03.2016

admiterea

4c-22/1426/06.06.2016 p. 59

4c-22/2342/15.11.2016 p. 408

37 3345 29.10.2018

BARICZ

ANDREI

18/LRD/2829/24.04.2015

10803/03.11.2004

25

17.05.2016

admiterea

4c-22/1426/06.06.2016 p. 294 4c-22/2342/15.11.2016 p. 671

38 3327 29.10.2018

BÎRLOIU

GHEORGHE

18/LRD/2831/24.04.2015

5846/21.10.2004

376

08.06.2016

admiterea

39 3420 31.10.2018

BOULEANU

STERICĂ

18/LRD/5847/11.05.2015

19680/23.06.2005

386

08.06.2016

audierea

09.06.2016

16.06.2016

40 3341 29.10.2018

CANDREA

DANIEL

18/LRD/3920/05.05.2015

3045/20.10.2004

394

22.06.2016

amânarea
soluţionării

06.10.2016

11.10.2016

41 3330 29.10.2018

CIAUȘU

ROMICĂ

18/LRD/1632/02.04.2015

17385/20.01.2005

49

27.10.2015

admiterea

42 3371 29.10.2018

CRISTESCU

MIREL DAN

18/LRD/4634/07.05.2015

20228/12.12.2005

423

06.09.2016

43 3365 29.10.2018

DECU

MARIA

18/LRD/5052/08.05.2015

19469/18.04.2005

433

11.10.2016

44 3307 26.10.2018

ANDRIEȘ

ANA

18/LRD/5208/08.05.2015

18405/20.01.2005

355

45 3423 31.10.2018

ANTEMIA

ALEXANDRU

18/4558/07.05.2015

19986/20.09.2005

NICOLAE

DECEBAL
CONSTANTIN

18/LRD/1641/02.04.2015

15087/12.11.2004

46 3255 24.10.2018

20.10.2016

01.11.2016

admiterea

4c-22/1562/28.07.2016 p. 14

4c-22/2283/03.11.2016 p. 4

admitere cu
4c-22/1562/28.07.2016 p. 113
p.d.v. SSPR

4c-22/2283/03.11.2016 p. 68

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 96 4c-22/2283/03.11.2016 p. 228
4c-22/1085/03.05.2016 p. 37

4c-22/2342/15.11.2016 p. 74

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 9

4c-22/2283/03.11.2016 p. 141

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 83 4c-22/2283/03.11.2016 p. 215

06.09.2016

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 1

4c-22/2283/03.11.2016 p. 133

358

06.09.2016

admiterea

4c-22/2284/03.11.2016 p. 2

4c-22/2283/03.11.2016 p. 134

155

31.03.2016

respingerea

Secretar CPRD 1989
Deputat Lupescu Dumitru

12.05.2016

17.05.2016

admiterea

4c-22/1426/06.06.2016 p. 122 4c-22/2342/15.11.2016 p. 710

Preşedinte CPRD 1989
Deputat Sefer Cristian George
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