
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
Comisia Parlamentar

SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 

Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 
Determinant; 

2. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  ti

3. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
Suciu Matei, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian,
Rădulescu Cătălin Marian, deputat Roman Florin Claudiu
Miron Alexandru. A lipsit senator Ruse Mihai.

 
La punctul 1 al ordinii de zi

art. 92 alin. (7), din Legea nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul 
de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 
Luptător cu Rol Determinant. 

Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER

membrilor CPRD 1989 se află 
nr. 341/2004 şi care au fost constituite în vederea dobândirii titlului de Luptăto
Remarcat prin Fapte Deosebite. Dosarul conţine un memoriu personal care descrie 
faptele contestatarului din perioada Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
precum şi declaraţii de martor cu privire la acest aspect.
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Comisia a lucrat în plen în ziua de 16.09.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 

Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător Rănit.

La lucrările şedinţei au participat 10 parlamentari din totalul de 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 

secretar deputat Lupescu Dumitru, senator Caracota Iancu, 
deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile

deputat Roman Florin Claudiu şi senator Smarandache 
senator Ruse Mihai. 

de zi au fost soluţionate contestaţiile depuse în baza 
alin. (7), din Legea nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul 

șterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a titlului de 

 
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a artătat că la dispo

 dosarele contestatarilor, dosare depuse în baza Legii 
nr. 341/2004 şi care au fost constituite în vederea dobândirii titlului de Luptăto
Remarcat prin Fapte Deosebite. Dosarul conţine un memoriu personal care descrie 
faptele contestatarului din perioada Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
precum şi declaraţii de martor cu privire la acest aspect. 

ionarilor din Decembrie 1989 

contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 

Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
tlului de Luptător Rănit. 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

Caracota Iancu, senator 
senator Ilea Vasile, deputat 

senator Smarandache 

contestaţiile depuse în baza 
alin. (7), din Legea nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul 

șterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
1989 a cererilor de acordare a titlului de 

a artătat că la dispoziţia 
dosarele contestatarilor, dosare depuse în baza Legii 

nr. 341/2004 şi care au fost constituite în vederea dobândirii titlului de Luptător 
Remarcat prin Fapte Deosebite. Dosarul conţine un memoriu personal care descrie 
faptele contestatarului din perioada Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
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 Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a precizat semnificaţia 
votului dat în soluţionarea contestaţiei, după cum urmează: 

 Admiterea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu 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 contestatarului, descrise în memoriu 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 memoriu 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 analizate un număr de 7 contestaţii după cum urmează: 
 
 1. Contestaţia domnului Creţu Ion – Dosar nr. 17581, contestaţie depusă la 

Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1515/03.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1499/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 215/28.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6626/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Creţu 
Ion în data de 22.12.1989 a fost chemat de fostul comandant al gărzilor patriotice de 
la locul de muncă, constituindu-se 3 plutoane a câte 35 de oameni pentru apărarea 
obiectivelor vitale atât din municipiul Buzău cât şi a societăţii unde îşi desfăşura 
activitatea. În zilele următoare acesta a  desfăşurat activităţi de pază înarmată la mai 
multe obiective din oraş.  

 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Creţu Ion s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a avut 
un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
Contestaţia domnului Creţu Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 
 2. Contestaţia domnului Vasile Valeriu – Dosar nr. 17514, contestaţie 

transmisă prin intermediu poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1296/26.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
157/08.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6568/2019. 
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 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Vasile Valeriu în data de 23.12.1989 s-a prezentat la locul de muncă unde s-au 
format câteva plutoane care s-au îndreptat spre Palat unde au primit arme. Ulterior 
a avut activităţi de control şi pază în incinta Palatului şi activităţi de filtru şi 
legitimare persoane. 

 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Vasile Valeriu s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 
avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
Contestaţia domnului Vasile Valeriu a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 

 3. Contestaţia domnului Udatu Gheorghe – Dosar nr. 17337, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1307/20.03.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1278/25.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 158/08.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6569/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Udatu Gheorghe în perioada evenimentelor din decembrie 1989 a fost solicitat 
pentru a bloca căile de acces ale oraşului Buzău cu autoutilitara pe care o avea în 
dotare de la intreprindere. Totodată a desfăşurat activităţi de pază a obiectivelor de 
importanţă vitală, respectiv de asigurare a liniştii şi ordinii publice împreună cu 
cadre ale Ministerului de Interne şi cadre ale Ministerului Apărării Naţionale. 

 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Udatu Gheorghe s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 
nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
Contestaţia domnului Udatu Gheorghe a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 
  
 4. Contestaţia domnului Pitic Petrică – Dosar nr. 17273, contestaţie depusă la 

Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1304/20.03.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1277/25.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 162/08.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6573/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
25.04.2007, aflată la dosarul administrativ, domnul Pitic Petrică în data de 
22.12.1989 se afla la locul de muncă unde a aflat de fuga soţilor Ceauşescu, unde a 
şi rămas ulterior, oferindu-se voluntar pentru paza intreprinderii. În dimineaţa zilei 
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de 23.12.1989 au fost constituite 3 plutoane primind uniformă de gărzi patriotice şi 
s-au deplasat la sediul Comitetului Judeţean. Aici a primit armament şi muniţie şi a 
desfăşurat activităţi de pază a obiectivelor vitale atât din municipiul Buzău cât şi a 
societăţii unde îşi desfăşura activitatea. În zilele următoare acesta a desfăşurat 
activităţi de pază înarmată la mai multe obiective.  

 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Pitic Petrică s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 
avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
Contestaţia domnului Pitic Petrică a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 
 
 5. Contestaţia domnului Negru Ion – Dosar nr. 17304, contestaţie transmisă 

prin intermediu poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1295/26.03.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 153/08.02.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6564/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
25.04.2007, aflată la dosarul administrativ, domnul Negru Ion în data de 22.12.1989, 
după terminarea programului de lucru s-a deplasat spre domiciliu, ajungând în piaţa 
Dacia a constatat faptul că aici se aflau foarte mulţi manifestanţi. Cu această ocazie  
a aflat de fuga soţilor Ceauşescu. A rămas în piaţă şi a scandat lozinci anticomuniste 
până în jurul orei 18,00.  În dimineaţa zilei de 23.12.1989 s-a deplasat la locul de 
muncă unde au fost constituite 3 plutoane, a primit uniformă de gărzi patriotice şi s-
au deplasat la sediul Comitetului Judeţean. Aici a desfăşurat activităţi de pază a 
clădirii în schimburi în cursul nopţii de 23 spre 24.12.1989. În cursul zilei de 
24.12.1989 s-a deplasat  în comuna  Cernăteşti, jud. Buzău la domiciliul părinţilor. În 
data de 26.12.1989 s-a prezentat din nou la sediul Comitetului Judeţean unde a 
efectuat activităţi de pază a clădirii.  

 
 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Pitic Petrică s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi nu a 
avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
Contestaţia domnului Negru Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 
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 6. Contestaţia domnului Enescu Gheorghe – Dosar nr. 17403, contestaţie 
precizată în Hotărârea Civilă nr. 2182 din 05.04.2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în Dosar nr. 41326/3/2016. În conformitate cu această hotărâre civilă 
CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 199/26.02.2015. 

În conformitate cu documentele depuse la dosar, acesta a comunicat prin 
poştă la Secretariatul de stat documentele prevăzute de Legea nr. 341/2004, aşa 
cum a fost ea modifiacată şi completată de OUG nr. 95/2014, în vederea acordării 
titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

CPRD 1989 a analizat şi soluţionat contestaţia prin prisma activităţii 
revoluţionare aşa cum rezultă din documentele aflate la dosarul administrativ nr.  
17403/2004. În conformitate cu memoriul personal aflat în dosarul administrativ 
domnul Enescu Gheorghe începând cu data de 19.12.1989 se afla în interes de 
serviciu în municipiul Bucureşti. În ziua de 21.12.1989 a participat la mitingul 
organizat în faţa Comitetului Central. Acesta a arătat că mitingul a luat o altă 
întorsătură, participanţii la miting abandonând steagurile şi materialelor dedicate lui 
Nicolae Ceauşescu. A arătat că forţele de ordine au încercat să îi impiedice să 
părăsească piaţa dar nu au reuşit. Domnul Enescu Gheorghe s-a alăturat 
manifestaţiei care a început să aibă loc la Universitate, a strigat lozinci 
anticomuniste şi a îndemnat persoanele care treceau pe lângă ei să li se alăture. A 
arătat că a participat activ la construirea baricadei de la Intercontinental, acesta 
fiind supus represiunii forţelor de ordine. În dimineaţa zilei de 22.12.1989 s-a 
deplasat la domiciliu, în municipiul Câmpulung, unde a mobilizat câţiva prieteni şi 
cunoscuţi. A făcut parte dintre primii manifestanţi care au pătruns în Primăria 
Câmpulung distrugând simbolurile comuniste.  

 
S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Enescu Gheorghe a avut un rol determinant în declanşarea 
şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Enescu Gheorghe a fost admisă în ceea ce priveşte 

rolul determinant avut de acesta în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989 cu unanimitate de voturi. 

 
 
 7. Contestaţia domnului Gheorgheşteanu Dumitru – Dosar nr. 2472; 

Contestaţia domnului Gheorgheşteanu Dumitru a fost analizată în cursul anului 
2016, dar la soluţionarea contestaţiei s-a constatat că dosarul administrativ nr. 
2472/2004 al domnului Gheorgheşteanu Dumitru este degradat şi nu pot fi extrase 
documente din care să rezulte rolul determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989. Contestaţia domnului Gheorgheşteanu Dumitru a fost 
respinsă în primă instanţă solicitându-i-se acestuia depunerea de documente 
doveditoare cu privire la activitatea acestuia până la fuga dictatorului. 
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Domnul Gheorgheşteanu Dumitru a depus la CPRD 1989 extras din lucrarea 
editorială a domnului Nicolae Cuşa – „Revoluţia Populară din Constanţa 22 – 24 
decembrie 1989. După 20 de ani” apărută la editura SemnE, publicată în anul 2009. 
Astfel, în această lucrare, publicată înainte de apariţia OUG nr. 95/2004, se arată 
faptul că „Cei care au luat cu asalt „Casa Albă” şi au activat ca revoluţionari în „Casa 
Albă” au fost: Cercel Lazăr, … Gheorgheşteanu Dumitru,  … Ursu Constantin” 

 
 S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Gheorgheşteanu Dumitru a avut un rol determinant în 
declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Gheorgheşteanu Dumitru a fost admisă cu 

unanimitate de voturi. 

 
 
 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost soluţionată contestaţia domnului Ştefan 

Neculai – Dosar nr. 5749/21.10.2004, împotriva deciziei Secretariatului de stat de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător Rănit. 
 La dosarul administrativ al reclamantului există Raportul de constatare 
medico legală nr. 5/E din 9 ianuarie 1990 care arată faptul că numitul Ştefan Neculai 
prezintă leziuni traumatice corporale care au putut fi produse în cadrul agresiunii din 
ziua de 22 decembrie 1989 prin lovire cu un corp dur. 
 De asemenea, domnul Ştefan Neculai a depus adresa Serviciului Medicină 
Legală Covasna care arată faptul că Raportul de constatare este similar certificatului 
medico-legal, diferenţa dintre acestea fiind generată de persoana care solicită 
eliberarea documentului, în sensul că certificatul medico-legal se eliberează la 
cererea persoanei fizice, respectiv raportul de constatare se eliberează la cererea 
instituţiilor. 
 Pentru aceste considerente s-a propus admiterea contestaţiei domnului 
Ştefan Neculai respectiv acordarea avizului în vederea emiterii titlului de Luptător 
pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit. 
 Contestaţia domnului Ştefan Neculai a fost admisă cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

 La punctul 3 - diverse a fost dezbătută propunerea biroului comisiei cu privire 
la  oportunitatea transmiterii unei scrisori Preşedintelui României, prin care să se 
adreseze rugămintea găsirii de soluţii în vederea emiterii decretelor prezidenţiale de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, propuse de Secretariatul de stat 
şi avizate de CPRD 1989, comunicate în cursul acestui an, având în vederea 
împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989. 
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 Propunerea de transmitere a unei scrisori Preşedintelui României, prin care 

să se adresese rugămintea găsirii de soluţii în vederea emiterii decretelor 

prezidenţiale de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, propuse de 

Secretariatul de stat şi avizate de CPRD 1989, comunicate în cursul acestui an, a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi, forma finală a acesteia urmând a fi 

prezentată în următoarea şedinţă a CPRD 1989. 

 

 

 
 
 
 PREŞEDINTE 
 Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 

 


