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Comisia a lucrat în plen în ziua de 03.12.2018 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 deputat Roman Florin Claudiu. Au lipsit 
deputat Rădulescu Cătălin Marian, senator Ruse Mihai Alexandru şi senator 
Smarandache Miron 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 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 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 
contestatarilor, constituite în baza Legii nr. 341/2004, în vederea dobândirii 
titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

 
Au fost analizate şi soluţionate următoarele contestaţii: 
 

 

 1. Contestaţia domnului Andrabulea Gigel (dosar nr. 3345/2004), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 3219/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 27226/3/2016. Hotărâre acivilă obligă la soluţionarea 
contestaţiei împotriva Deciziei nr. 101/02.11.2015 în motivarea hotărârii 
făcându-se referire la cererea nr. 2510/06.05.2016 respectiv cererea nr. 
2719/17.05.2016. Contestaţia nr. 2510/06.05.2016 (1272/25.05.2016 la 
CPRD 1989) a fost soluţionată la data de 11.10.2016 prin respingere, aspect 
nereţinut de instanţa de judecată. 
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 S-a propus resoluţionarea contestaţiilor în conformitate cu hotărârea 
instanţei.  
 Membrii CPRD 1989 au reţinut faptul că domnul Andrabulea Gigel, în 
conformitate cu documentele din dosar, era militar în termen la UM Buzău, 
din data de 17.12.1989, în conformitate cu alarma de luptă Radu cel Frumos, 
a asigurat paza unităţii, iar la data de 22.12.1989, în timp ce era în unitate, a 
auzit la ştiri despre sinuciderea generalului Milea, ulterior l-a auzit pe Mircea 
Dinescu spunând la TV „fraţilor suntem liberi”.  
 
 Contestaţia nr. 2510/06.05.2016, respectiv Contestaţia  nr. 

2719/17.05.2016, ale domnului Andrabulea Gigel, specificate în Hotărârea 

Civilă nr. 3219/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, au fost respinse 

cu unanimitate de votuuri pentru lipsa rolului determinant. 

 
 2. Contestaţia domnului Topoliceanu Constantin (dosar nr. 

16155/2004), în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 1986/2017, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 24501/3/2016. Instanţa obligă la 
soluţionarea contestaţiei nr. 5286/03.12.2015. Contestaţia nr. 
5286/03.12.2015 (3010/22.11.2015 la CPRD 1989) a fost soluţionată cu 
respingere în data de 19.04.2016, aspect nereţinut de instanţa de judecată.  
 S-a propus resoluţiobnarea contestaţiei în conformitate cu hotărârea 
instanţei.  
 Membrii CPRD 1989 au reţinut faptul că domnul Topoliceanu 
Constantin, în conformitate cu documentele din dosar, s-a aflat întâmplător 
în ziua de 21.12.1989, în jurul orei 16, în zona Piaţa Romană şi Piaţa Amzei 
unde s-a alăturat manifestanţilor şi s-a confruntat cu forţele de represiune.  
 S-a propus audierea contestatarului. 
 
 Propunerea de audiere a contestatarului Topoliceanu Constantin s-a 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
 3. Contestaţia domnului Pârvu Ioan (dosar nr. 11252/2004), în 
conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 5095/2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 41732/3/2016. Instanţa obligă la soluţionarea 
contestaţiei nr. 1632/05.05.2015. CPRD 1989 la data de 19.11.2015 a respins 
contestaţia domnului Pârvu Ioan nr. 1631/05.05.2015 (543/05.06.2015 la 
CPRD 1989), ca urmare a audierii acestuia din data de 12.11.2015, aspect 
nereţinut de instanţa de judecată.  
 S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu hotărârea 
instanţei. 
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 Membrii CPRD 1989 au constatat faptul că domnul Pârvu Ioan, în 
conformitate cu documentele din dosar, a participat la manifestaţia din data 
de 21.12.1989 în Piaţa Palatului, la spargerea acesteia plecând acasă. A doua 
zi a fost la muncă stând până la sfârşitul programului. 
  
 Contestaţia nr. 1632/05.05.2015 a domnului Pârvu Ioan  a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi pentru lipsa rolului determinant. 
 
 
 4. Contestaţia domnului Daminan Cornel Nicolau (dosar nr. 

7109/2004), în conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 4981/2017, pronunţată 
de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 27232/3/2016. Instanţa obligă la 
soluţionarea contestaţiei nr. 4870/20.11.2015. CPRD 1989, la data de 
08.06.2016, a respins contestaţia domnului Daminan Cornel Nicolau nr. 
4870/20.11.2015 (2423/07.12.2015 la CPRD 1989), aspect nereţinut de 
instanţa de judecată.   
 S-a propus resoluţionarea contestaţiei în conformitate cu hotărârea 
instanţei.  
 Membrii CPRD 1989 au reţinut faptul că în data de 21.12.1989, în jurul 
orei 13,00, domnul Daminan Cornel Nicolau s-a alăturat grupului de 
manifestanţi din Piaţa Libertăţii din Cluj Napoca. În jurul orei 15,00 s-a 
confruntat cu forţele de represiune. 
 S-a propus audierea contestatarului. 
 
 Propunerea de audiere a contestatarului Daminan Cornel Nicolau s-a 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
 
 

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 


