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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 12.11.2018 

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 12.11.2018 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 
pronunţării hotărârilor civile. 

2. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 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, 
şi senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit deputat Firczak Iulius 
Marian, 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-au 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 memoriul personal, care descrie faptele contestatarului din 
perioada Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi declaraţii de 
martor cu privire la aceste aspecte. 

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 de către contestatari. 

 
Au fost analizate şi soluţionate următoarele contestaţii: 
 
1. Contestaţia domnului Răgălie Florea (dosar nr. 139/2004), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 7997/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 25184/3/2016. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei nr. 2993/03.06.2016, care în fapt este o nouă contestaţie depusă 
după respingerea de către CPRD 1989 la data de 13.10.2015 respectiv 
04.02.2016 în urma audierii, a contestației nr. 879/18.06.2015.  

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Răgălie Florea a 
avut activitate revoluţionară începând cu data de 22 decembrie 1989, în 
Televiziunea Română, după fuga dictatorului. 
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Contestaţia nr. 2993/03.06.2016 a domnului Răgălie Florea a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi, atât pentru lipsa rolului determinant cât 
şi pentru neîncadrarea în normele procedurale ale contestaţiei. 

 
2. Contestaţia domnului Nedea Constantin (dosar nr. 11892/2004), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 6469/2016 pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 11246/3/2016. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei formulată de domnul Nedea Constantin împotriva respingerii de 
către Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Contestaţia a mai fost soluţionată cu respingere la data de 
10.05.2016, instanţa nereţinând acest aspect.  

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Nedea Constantin a 
avut activitate revoluţionară din data de  22 decembrie 1989 începând cu ora 
7.30 în municipiul Craiova,  dar nu a avut un rol determinat în declanşarea şi 
victoria Revoluţiei Române.  

 
Contestaţia domnului Nedea Constantin a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi, pentru lipsa rolului determinant. 
 
3. Contestaţia doamnei Frăteanu Adriana (dosar nr. 2882/2004), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 1880/2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 6055/3/2017*. Prin această hotărâre este anulată în 
mod expres hotărârea CPRD 1989 din data de 06.09.2016 de respingere a 
contestaţiei, fără a trasa CPRD 1989 o sarcină ulterioară. Prin această 
Hotărâre de Instanţă este anulată şi Decizia Secretariatului de stat pe care 
doamna Frăteanu Adriana o contestă, ca atare contestaţia doamne Frăteanu 
Adriana e rămasă la momentul actual fără obiect.  

Având în vedre necesitatea clarificării menţinerii contestaţiei precum şi 
faptul că există contradicţii între memoriul personal existent la dosar şi cele 
reţinute de către instanţă cu privire la ora de începere a activităţii 
revoluţionare, membrii CPRD 1989 au considerat necesară audierea 
contestatarului.  

 
Audierea doamnei Frăteanu Adriana a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi. 
 
4. Contestaţia domnului Pricoapsă Ştefan (dosar nr. 13577/2004), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 636/2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 33107/3/2017. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei nr. 2754/16.05.2017 care în fapt este o nouă contestaţie depusă 
după respingerea de către CPRD 1989, la data de 11.10.2016, a contestaţiei 
nr. 2819/24.05.2016 (1523/30.06.2016 la CPRD 1989).   
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Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Pricoapsă Ştefan a 
avut activitate revoluţionară începând cu data de 22 decembrie 1989, după 
fuga dictatorului, în oraşul Găeşti, jud. Dâmboviţa, unde nu au existat 
confruntări cu forţele de represiune. 

 
Contestaţia  nr. 2754/16.05.2017 a domnului Pricoapsă Ştefan a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi, atât pentru lipsa rolului determinant cât 
şi pentru neîncadrarea în normele procedurale ale contestaţiei. 

 
5. Contestaţia domnului Vieru Vasile (dosar nr. 3825/2004), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 5790/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 6010/3/2017. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei nr. 5282/01.11.2016 (1220/2016 la CPRD), indicată greșit în 
hotărârea civilă ca având nr. 5202/01.11.2016, care în fapt este o nouă 
contestaţie depusă după respingerea de către CPRD 1989, la data de 
05.04.2016, respectiv 11.10.2016, în urma audierii, a contestaţiei nr. 
5667/10.12.2015 (2835/21.12.2015 la CPRD).  

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Vieru Vasile a fost 
militar activ cu atribuţii de pază demnitari. Zilele de 21 și 22 decembrie  1989 
le-a petrecut la muncă, adică pază reședință demnitar. În ziua de 22 
Decembrie 1989 se afla în sala de ședințe unde a aflat de la televizor de fuga 
soților Ceaușescu. 

 
Contestaţia nr. 5282/01.11.2016 (1220/2016 la CPRD) a domnului 

Vieru Vasile, indicată greșit în hotărârea civilă ca având nr. 

5202/01.11.2016, a fost respinsă cu unanimitate de voturi, atât pentru lipsa 
rolului determinant cât şi pentru neîncadrarea în normele procedurale ale 
contestaţiei. 

 
6. Contestaţia domnului Dantiș Minurland Amadoniu (dosar nr. 

18704/2005), în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 993/2018, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 34896/3/2017. Contestaţia nr. 
5043/25.11.2015 (2494/2015 la CPRD) a mai fost soluţionată cu respingere la 
data de 18.11.2016, instanţa nereţinând acest aspect.  

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Dantiș Minurland 
Amadoniu a avut activitate revoluţionară începând cu 22 decembrie 1989, 
după fuga dictatarului, constând în paza și apărarea Aeroport Băneasa. 

 
Contestaţia domnului Dantiș Minurland Amadoniu a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi, pentru lipsa rolului determinant. 
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7. Contestaţia domnului Bădici Jane (dosar nr. 11965/2004), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 3220/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 27238/3/2016. Contestaţia nr. 5158/02.12.2015 
(2572/2015 la CPRD) a mai fost soluţionată cu respingere la data de 
08.06.2016, instanţa nereţinând acest aspect.  

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Bădici Jane a avut 
activitate revoluţionară începând cu 22 decembrie 1989 în fața Comitetului 
Județean de Partid Dolj, din mun. Craiova, dar nu a pătruns în clădire. 

  
Contestaţia domnului Bădici Jane a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, pentru lipsa rolului determinant. 
 
8. Contestaţia domnului Dinu Florea (dosar nr. 1882/2004), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 3094/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 26043/3/2017. Contestaţia nr. 4817/18.11.2015 
(2425/2015 la CPRD) a mai fost soluţionată cu respingere la data de 
08.06.2016 nefăcând ulterior solicitare de audiere, instanţa nereţinând acest 
aspect.  

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Dinu Florea a avut 
activitate revoluţionară începând cu 22 decembrie 1989 ora 9,30, în fața 
Comitetului Județean de Partid Dolj – Craiova, a  pătruns în clădire în jurul 
orei 11.00, fără să se confrunte cu forțele de ordine. Membrii CPRD 1989 au 
considerat necesară audierea contestatarului.  

 
Audierea domnului Dinu Florea a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 
9. Contestaţia domnului Stănoiu Viorel Gheorghe (dosar nr. 

11330/2004), în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 6712/2017, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 6039/3/2017. Instanța obligă CPRD 1989 
să soluționeze contestația nr. 488/21.01.2016, a cărei existență nu se 
confirmă nici la Registratura Camerei Deputaților nici la CPRD 1989. Din 
verificările efectuate, domnul Stănoiu Viorel Gheorghe a depus la CPRD 1989 
prin corespondență poștală contestaţia înregistrată sub nr. 3240/23.12.2015 
la care a făcut revenire înregistrată sub nr. 704/19.03.2016. Această 
contestație a fost soluţionată cu respingere la data de 06.09.2016. S-a 
propus resoluţionăm contestaţiei existente, în conformitate cu Hotărârea nr. 
6712/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 6039/3/2016. 

 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Stănoiu Viorel 

Gheorghe a avut activitate revoluţionară începând cu 22 decembrie 1989 ora 
18,00, în localitatea Mamaia, asigurând paza Miliției Mamaia și a hotelurilor 
din zonă. 



6 
 

Contestaţia domnului Stănoiu Viorel Gheorghe a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi, pentru lipsa rolului determinant. 
 
 
10. Contestaţia domnului Macarie Vasile (dosar nr. 10046/2004), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 4982/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 33226/3/2016. Instanța obligă CPRD 1989 să 
soluționeze contestația nr. 2760/29.07.2015. Din verificările efectuate, 
domnul Macarie Vasile a depus la Registratura Camerei Deputaților 
contestația nr.  2994/03.06.2016 (1499/2016 la CPRD) în care face trimitere 
la o presupusă contestație înregistrată sub nr. 2760/29.07.2015, a cărei 
existență nu se confirmă nici la Registratura Generală a Camerei Deputaților, 
nici la CPRD 1989. Contestaţia înregistrată cu nr. 2994/03.06.2016 
(1499/2016 la CPRD) a fost soluționată cu respingere de către CPRD 1989 la 
data de 11.10.2016, aspect nereținut de instanța de judecată. Ulterior 
respingerii, domnul Macarie Vasile a mai depus o nouă contestație, prin 
poștă, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 2459/05.12.2016, împotriva 
respingerii cereri sale de către Secretariatul de stat.  

S-a propus resoluţionarea contestaţiei existente, în conformitate cu 
Hotărârea Civilă nr. 4982/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 
nr. 33226/3/2016.  

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Macarie Vasile, în 
data de 22 decembrie 1989, se afla la locul de muncă ICSNAAP Alba Iulia, 
unde a aflat de la radio anunțul despre fuga soților Ceaușescu. 

 
Contestaţia domnului Macarie Vasile a fost respinsă cu unanimitate 

de voturi, pentru lipsa rolului determinant. 
 
11. Contestaţia domnului Mițoi Ion (dosar nr. 21448/2008), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 7438/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 22574/3/2017. Instanța obligă CPRD 1989 să 
soluționeze contestația nr. 4136/02.09.2016, a cărei existență nu se confirmă 
nici la Registratura Camerei Deputaților, nici la CPRD 1989. Din verificările 
efectuate, domnul Mițoi Ion a depus la Registratura Camerei Deputaților 
contestația nr.  3596/21.09.2015 (1632/2015 la CPRD) care a fost soluționată 
cu respingere de către CPRD 1989 la data de 28.09.2016, aspect nereținut de 
instanța de judecată.   

S-a propus resoluţionarea contestaţiei existente, în conformitate cu 
Hotărârea Civilă nr. 7438/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 
nr. 225746/3/2017. 

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Mițoi Ion a 
participat la mitingul din data de 21.12.1989, la momentul în care s-a produs 
învălmășeala generată de zgomotul puternic s-a retras din piață pe traseul 
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Onești – Magheru – Intercontinental unde a observat tinerii care protestau și 
pe care milițieni au încercat să îi aresteze. A avut manifestări anticomuniste 
călcând în picioare tablouri ale soților Ceaușescu. S-a dus acasă să se asigure 
că este bine copilul său și apoi a revenit la Intercontinental participând la 
acțiunea de la baricadă. Membrii CPRD 1989 au considerat necesară 
audierea contestatarului.  

 
Audierea domnului Mițoi Ion a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 
12. Contestaţia domnului Vlăsceanu Constantin (dosar nr. 

16165/2004), în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 808/2017, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 36693/3/2016. Contestaţia nr. 
74/19.01.2016 (273/2016 la CPRD) a mai fost soluţionată de CPRD 1989 la 
data de 19.04.2016 cu respingere, instanţa nereţinând acest aspect.  

S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu Hotărârea 
Civilă nr. 808/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
36693/3/2016. 

 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Vlăsceanu 
Constantin, în calitate de ofițer activ, în perioada 17-22.12.1989 s-a aflat 
permanent în U.M. 01842 Titu, în data de 22.12.1989 s-a deplasat cu 
subunitatea la București, unde s-a implicat în paza și apărarea sediului 
Televiziunii Române până în luna martie 1990. 

 
Contestaţia domnului Vlăsceanu Constantin a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi, pentru lipsa rolului determinant. 
 
 
13. Contestaţia domnului Șarlă Călin Gabriel (dosar nr. 6522/2004), în 

conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 7447/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 34887/3/2017. Instanța reține că domnul Șarlă Călin 
Gabriel ar fi depus contestația nr. 1887/29.01.2016, fapt ce nu se confirmă 
nici la Registratura Camerei Deputaților, nici la CPRD 1989. În fapt, domnul 
Șarlă Călin Gabriel a depus la Registratura Camerei Deputaților contestaţia 
nr. 1517/14.03.2016 (814/2016 la CPRD), care a fost soluţionată de CPRD 
1989 la data de 06.09.2016 cu respingere, instanţa nereţinând acest aspect.  

S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu Hotărârea 
Civilă nr. 7447/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
34887/3/2017. 

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Șarlă Călin Gabriel 
a avut activitate revoluționară începând cu 22.12.1989, în mun. Oradea, la 
ora 10,30 pătrunzând în primăria Oradea. 
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Contestaţia domnului Șarlă Călin Gabriel a fost admisă cu 

unanimitate de voturi, constatându-se rolul determinant al domnului Șarlă 

Călin Gabriel în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 
14. Contestaţia domnului Barbărasă Dumitru (dosar nr. 8105/2004), 

în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 810/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 11238/3/2016. Contestaţia nr. 3301/02.09.2015 
(1469/2016 la CPRD) a mai fost soluţionată de CPRD 1989 la data de 
28.09.2016 cu respingere, instanţa nereţinând acest aspect.  

S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu Hotărârea 
Civilă nr. 810/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
11238/3/2016. 

Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Barbărasă Dumitru 

a avut activitate revoluționară în municipiul Bîrlad. 
 
Contestaţia domnului Barbărasă Dumitru a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi, pentru lipsa rolului determinant. 
 
 
 
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 


