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SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 
 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Adresa nr. 18/2199/25.02.2019 a Secretariatul de Stat pentru 

Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 
comunicarea stadiului avizului în vederea acordării titlului de Luptător
Remarcat prin Fapte Deosebite pentru domnul Ilie Petre.

2. Adresa nr. 18/3953/05.04.2019 a Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 
vederea acordării titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru 
domnul Popa Horia Radu.

3. Petiţia domnului Olărescu Dumitru, transmisă biroului parlamentar al 
domnului deputat Andrei Dominic Gerea, redirecţionată CPRD 1989 pentru 
soluţionare. 

4. 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
Roman Florin Claudiu. Au lipsit 
Mihai şi senator Smarandache Miron
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Comisia a lucrat în plen în ziua de 15.04.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

18/2199/25.02.2019 a Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, prin care se solicită 
comunicarea stadiului avizului în vederea acordării titlului de Luptător
Remarcat prin Fapte Deosebite pentru domnul Ilie Petre. 
Adresa nr. 18/3953/05.04.2019 a Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, prin care se solicită aviz
vederea acordării titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru 
domnul Popa Horia Radu. 
Petiţia domnului Olărescu Dumitru, transmisă biroului parlamentar al 
domnului deputat Andrei Dominic Gerea, redirecţionată CPRD 1989 pentru 

participat 8 parlamentari din totalul de 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 

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

Au lipsit deputat Rădulescu Cătălin Marian, 
şi senator Smarandache Miron Alexandru.  

ionarilor din Decembrie 1989 

18/2199/25.02.2019 a Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 

1989, prin care se solicită 
comunicarea stadiului avizului în vederea acordării titlului de Luptător 

Adresa nr. 18/3953/05.04.2019 a Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 

1989, prin care se solicită avizul în 
vederea acordării titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru 

Petiţia domnului Olărescu Dumitru, transmisă biroului parlamentar al 
domnului deputat Andrei Dominic Gerea, redirecţionată CPRD 1989 pentru 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

senator Caracota Iancu, senator 
senator Ilea Vasile şi deputat 

 senator Ruse 
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La punctul 1 al ordinii de zi s-a discutat solicitarea Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989,  nr. 18/2199/25.02.2019 prin care se solicită 
confirmarea avizării în vederea acordării titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite pentru domnul Ilie Petre.  

 Secretariatul de stat a comunicat în copie Referatul Comisiei constituită la 
nivelul Secretariatului de stat privind acordarea calităţii de Luptător Remarcat prin 
Fapte Deosebite, referat care cu unanimitate propune preschimbarea titlului, 
respectiv dosarul administrativ nr. 20147/2015 al domnului Ilie Petre. 

 În urma verificărilor efectuate nu s-a constatat neavizarea domnului Ilie Petre 
de către CPRD 1989, rezultând faptul că acesta a fost omis de la avizare dintr-o 
eroare materială. 

 Pentru aceste considerente s-a propus analiza solicitării de avizare a domnului 
Ilie Petre, pe baza adresei Secretariatului de stat sus arătate, respectiv a 
documentelor din dosarul administrativ nr. 20147. 

 Conform declaraţiei  de martor dată în faţa procurorului militar în data de 22 
mai 2007, în dimineaţa zilei de 22.12.1989, domnul Ilie Petre s-a alăturat 
manifestanților anticomuniști din municipiu Slatina, ocazie cu care a pătruns în 
sediul consiliului județean pentru schimbarea vechii conduceri, după care împreună 
cu un grup de cetăţenii s-a deplasat la Bucureşti unde a avut activităţi revoluţionare 
în zona Televiziunii Române.   

 Constatând îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea calităţii de Luptător 
Remarcat prin Fapte Deosebite s-a propus acordarea avizului în vederea acordării 
titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 

 Avizul în vederea acordării titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 

Deosebite pentru domnul Ilie Petre – dosar nr. 20147/2015 a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

  
 La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut adresa nr. 18/3953/05.04.2019 a 

Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, prin care se 
solicită avizul în vederea acordării titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite 
pentru domnul Popa Horia Radu. 

 În conformitate cu Hotărârea Civilă nr. 5701/2016, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în Dosar nr. 26677/3/2015, Secretariatul de stat a procedat la analiza 
cererii de acordare a titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite a domnului 
Popa Horia Radu. Cu unanimitate de voturi comisia constituită în baza Ordinului  nr. 
123/2018 a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 4 şi 
a admis cererea de preschimbare a titlului deţinut în baza Legii nr. 41/1990 şi 
acordarea titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru domnul Popa 
Horia Radu şi înaintarea spre avizare CPRD 1989. 
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 Având în vedere decizia luată cu unanimitate de voturi a comisiei constituită 
la nivelul Secretariatului de stat în baza Ordinului nr. 123/2018 s-a propus acordarea 
avizului. 

 Avizul în vederea acordării titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 

Deosebite pentru domnul Popa Horia Radu a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 

 
 La punctul 3 al ordinii de zi s-a dezbătut petiţia domnului Olarescu Dumitru şi 

alţii, transmisă biroului parlamentar al domnului deputat Andrei Dominic Ganea, 
redirecţionată CPRD 1989 pentru soluţionare. Prin petiţia sus indicată domnul 
Olarescu Dumitru solicită efectuarea de demersuri în verdea includerii municipiului 
Piteşti în categoria localităţilor în care, în urma acţiunilor revoluţionare şi 
confruntărilor cu forţele de represiune au rezultat persoane ucise, rănite sau 
reţinute, până la fuga dictatorului, aşa cum este reglementat de art. 3 alin. (1) lit. b) 
pct. 1 din Legea nr. 341/2004.  

 În susţinerea petiţiei domnul Olarescu Dumitru a depus în copie: contestaţia 
înaintată CPRD 1989 prin adresa nr. 5079/26.11.2015 (2634/15.12.2015 la CPRD 
1989), contestaţie soluţionată de CPRD 1989 la data de 08.06.2016. 

 Prin petiţia şi contestaţia depusă se susţine faptul că municipiul Piteşti 
îndeplineşte condiţia impusă de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, 
indicând în susţinere mai multe documente printre care:  

  - Adresa Instituţiei Prefectului Argeş nr. 14045/22.02.2015, prin care se 
apreciază că municipiul Piteşti ar putea fi inclus în categoria localităţilor în care au 
rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului. 

 - Procesul  Verbal din 23 aprilie 1990 al Procuraturii Generale - Secţia 
Parchetelor Militare în dosar 88/P/1990, care cuprinde centralizarea pe judeţe a 
persoanelor decedate, victime în Revoluţia din Decembrie 1989, judeţul Argeş 
figurând cu 2 persoane decedate în data de 22 decembrie 1989. 

 -     Adresa Ministerului de Interne – Inspectoratul General al Judeţului Argeş 
nr. 22 din 14.05.1990 (adresă răspuns către Frontul Salvării Naţionale), din care 
rezultă faptul că au fost reţinuţi un număr de 4 cetăţeni în legătură cu evenimentele 
din Decembrie 1989 înainte de date de 21.12.1989. 

 Având în vedere competenţa exclusivă a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989, de includere a localităţilor în categoria celor 
reglementate de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, s-a propus  

comunicarea către Secretariatului de stat a solicitării domnului Olarescu Dumitru 

de includere a municipiului Ploieşti în categoria localităţilor reglementate de art. 3 

alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu propunerea de reanalizare a 

Deciziei nr. 37/2015, luată în baza Procesului Verbal nr. 18/6049/22.06.2015, cu 

privire la punctul 3 referitor la municipiul Piteşti, pe baza documentelor 

menţionate mai sus.  
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Depunerea documentelor, la Secretariatul de stat, în original respectiv 
certificate ca originale, urmează a cădea în sarcina domnului Olărescu Dumitru, în 
vederea asumării de către acesta a răspunderii pentru conformitate. 

Propunerea a fost aprobată 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 

 


