
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
Comisia Parlamentar

SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Pl-x nr. 330/2019 – 

Urgenţă a Guvernului nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 
privind înființarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

2. Adresa Secretariatului de stat pentru 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945
nr. 18/8675/09.08.2019 prin care solicită avizul în vederea acordării titlului 
de Luptător cu Rol Determinant ca urmare a hotărârilor civile;

3. Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 293 din 12.02.2019 pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 26882/3/2018;

4. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluționeze contestații pentru care CPRD 1989 s

5. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluționeze contestații prezumat depuse la CPRD 1989, pentru care nu 
există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depuse în 
termen;  

6. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 
Determinant; 

7. 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 şi senator Smarandache Miron
Rădulescu Cătălin Marian şi senator Ruse Mihai.
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.09.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 10.09.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 

țarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
Adresa Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945
nr. 18/8675/09.08.2019 prin care solicită avizul în vederea acordării titlului 
de Luptător cu Rol Determinant ca urmare a hotărârilor civile; 

ea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 293 din 12.02.2019 pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 26882/3/2018; 
Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 

ționeze contestații pentru care CPRD 1989 s-a pronunţat anterior.
Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 

ționeze contestații prezumat depuse la CPRD 1989, pentru care nu 
există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depuse în 

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

La lucrările şedinţei au participat 9 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
senator Smarandache Miron Alexandru. Au lipsit

senator Ruse Mihai. 

ionarilor din Decembrie 1989 

proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 

țarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989; 
recunoaşterea meritelor luptătorilor 

împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 
nr. 18/8675/09.08.2019 prin care solicită avizul în vederea acordării titlului 

 
ea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 293 din 12.02.2019 pronunţată de 

Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
anterior. 

Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
ționeze contestații prezumat depuse la CPRD 1989, pentru care nu 

există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depuse în 

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

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

senator Caracota Iancu, senator 
senator Ilea Vasile, deputat 

Au lipsit deputat 
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La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 
556/2004 privind înființarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Pl-x 
nr. 330/2019. 

Domnul Preşedinte deputat Cristian George Sefear a arătat faptul că prin 
adresa Pl-x nr. 330/2019 Biroul Permanent a Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia 
Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Comisia pentru cultură, arte 
şi mijloace de informare în masă în vederea întocmirii raportului cu Proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.33/2019 pentru 
modificarea Legii nr.556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la data de 01.07.2019 ca urmare a 
depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.556/2004, în sensul adoptării unor măsuri care vizează schimbarea modului de 
funcţionare şi totodată de organizare a acestui Institut. Se prevede că, pentru 
respectarea proporţionalităţii, înlocuirea membrilor Colegiului Naţional să se facă la 
propunerea Colegiului Naţional, cu revoluţionari care au luptat în aceeaşi zonă cu cei 
cărora le-a încetat calitatea de membru. Totodată, Colegiul Naţional numeşte din 
rândul membrilor săi un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca 
atribuţie principală monitorizarea activităţii Institutului şi a modului în care se 
derulează programele desfăşurate/finanţate de Institut, aprobate de Colegiul 
Naţional. În lipsa preşedintelui, şedinţele Colegiului sunt prezidate de secretarul 
general. 

 La nivelul CPRD 1989 nu au fost depuse amendamente. 
 Consiliul Legislativ a avizat la data de 27.05.2019 proiectul de Ordonanţă de 

Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înființarea Institutului 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, cu observaţii şi propuneri pe care Guvernul 
României le-a însuşit parţial în forma adaptată a Ordonanţei de Urgenţă. 

 CPRD 1989 a adoptat cu unanimitate de voturi raportul preliminar de 

admitere a Proiectului de lege fără amendamente, raport ce va fi înaintat Comisiei 

pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă.  

 

 La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut adresa Secretariatului de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989 nr. 18/8675/09.08.2019 prin care solicită avizul în 
vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant ca urmare a hotărârilor 
civile. 

Prin această adresă Secretariatul de stat,  a solicitat avizul pentru acordarea 
titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru trei persoane ca urmare a hotărârilor 
civile după cum urmează: 
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 1. Beleu Petru Marcel – în baza Hotărârii Civile nr. 1235/11.09.2018 

pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar 1821/30/2018, rămasă definitivă prin 
Decizia Curţii de Apel  Timişoara. 

 Avizul  în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

 
 2. Cherecheş (Zărie) Mihaela Cornelia – în baza Hotărârii Civile nr. 

1239/11.09.2018 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar 3207/30/2018, rămasă 
definitivă prin Decizia Curţii de Apel  Timişoara. 

Avizul  în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

 

 3. Seghedi Marius Aurel – în baza Hotărârii Civile nr. 1238/11.09.2018 
pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar 3206/30/2018, rămasă definitivă prin 
Decizia Curţii de Apel  Timişoara. 

 Avizul  în vederea punerii în executare a hotărârii civile a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost pusă în aplicare Hotărârea Civilă nr. 923 din 
12.02.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 26882/3/2018; 

Prin Hotărârea Civilă nr. 923/2019 pronunțată de Tribunalul Bucureşti, CPRD 
1989 este obligată să soluţioneze contestaţia formulată de reclamanta Asociaţia 
Revoluţionarilor 21 Decembrie Piaţa Universităţii împotriva pct. 1 al Sintezei 
lucrărilor CPRD 1989 din data de 05.02.2018. 

 La data de 05.02.2018, la punctul 1 al ordinii de zi, CPRD 1989 a resoluţionat 
contestaţiile îndreptate împotriva respingerii de către Secretariatul de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989 a cererii de acordare/preschimbare a titlului de 
Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru persoanele meţionate în hotărâre.  

 Această resoluţionare a avut la bază Hotărârea Civilă nr. 7240/21.12.2012 a 
Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în Dosar nr. 9502/2/2011, rămasă definitivă la 
data de 12.12.2013, ca urmare a Deciziei Civile nr. 5678/2013 a Curţii De Apel 
Bucureşti. Prin această Hotărâre Civilă a fost anulată Hotărârea Secretariatului de 
stat de respingere a cererilor de acordare a titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite respectiv Hotărârea CPRD 1989 din 12.12.2011 de respingere a 
contestaţiilor, Curtea reţinând faptul că Secretariatul de stat, respectiv CPRD 1989, 
nu a procedat la o analiză efectivă a cererilor şi contestaţiilor, acestea fiind respinse 
ca tardive.  

Prin anularea atât a hotărârii Secretariatului de stat cât şi a hotărârii CPRD s-a 
redeschis procedura de analizare a solicitării, în sensul în care CPRD 1989 urma să se 
pronunţe doar după o nouă Hotărâre a Secretariatului de stat.  
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 Astfel, după emiterea de către Secretariatul de stat a unei noi hotărâri de 
respingere a cererilor de acordare a titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite, în speţă Procesul Verbal nr. 10217/12.10.2016, CPRD 1989 a procedat la 
analiza contestaţiilor persoanelor prevăzute în Hotărârea Civilă nr. 7240/21.12.2012 
a Curţii de Apel Bucureşti, în modalitatea şi considerentele prevăzute în Sinteza 
lucrărilor CPRD 1989 din data de 05.02.2018. 

CPRD 1989 a analizat la data de 05.02.2018, pentru fiecare reclamant în parte, 
temenicia respingerii de către Secretariatul de stat a solicitării de acordare a titlului 
de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, în conformitate cu reţinerile 
Secretariatului de stat din Procesul Verbal nr. 10217/12.10.2016, după cum 
urmează: 

 
 1. Contestaţia domnului Pascu Andrei Florian, 

S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza Legii nr. 42/1990 și nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr. 341/2004. Având în vedre acest fapt se 
constată că domnul Pascu Andrei Florian nu îndeplinește condiția imperativă 
prevăzută în actul normativ prevăzut mai sus și anume, nu deține certificat de 
revoluționar obținut în baza Legii nr. 42/1990, coroborat și cu faptul că Legea nr. 
341/2004 cu modificările și completările ulterioare, este o lege de preschimbare a 
certificatelor obținute în baza Legii nr. 42/1990. În constatarea acestui considerent 
Comisia reține atât motivarea instanței de recurs, care prin Decizia civilă nr. 
726/26.02.2008, Înalta Curte de Casație și Justiție, casând hotărârea de fond, 
dispune instanței „de trimitere să oblige părțile să depună certificatele membrilor 
săi”. După cum rezultă indubitabil atât în faza de rejudecare cât și ulterior, 
reclamanții nu au depus certificatele de revoluționar obținute în baza Legii nr. 
42/1990. Acesta este și motivul pentru care instanța de fond, respectiv Curtea de 
Apel București, în motivarea hotărârii reține că nu poate obliga instituția noastră la 
emiterea certificatelor preschimbate, ci doar la verificarea analizării dosarelor 
reclamanților. 

Din interpretarea motivării instanței de fond rezultă că instituția noastră este 
obligată să constate dacă în urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cât și de art. 12 din H.G.nr. 1412/2004. 

Documentele din dosarul depus la instituție în urma rămânerii definitive și 
irevocabile a sentinței civile nr. 2044 nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 12ˋ2 
–  12ˋ7 din H.G. nr. 1412/2004, astfel: 

- Declarațiile martorilor existente în dosar nu îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art. 12ˋ4 alin. (1) lit. h) respectiv: declarații din partea a 3 martori, recunoscuți ca 
revoluționari, din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la 
victoria revoluției și faptele deosebite ale celui pentru care sunt date; declarațiile 
prevăzute la art. 12ˋ4 alin.(1) lit.h) în original sau în copii certificate pentru 
conformitate, trebuie să fie însoțite de copii ale  certificatelor de revoluționar. 
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Precizăm că doar 2 din cele 3 declarații sunt din partea unor persoane care sunt 
recunoscuți ca revoluționari și au copia certificatului doveditor atașată, respectiv 
Antonescu Iosif și Athias Petru Gabriel. A treia persoană nu a fost regăsită în baza de 
date a instituției sau în monitoarele oficiale care conțin liste/decrete cu persoane 
beneficiare ale Legii nr.42/1990 sau Legii nr.341/2004. Nici declarația lui Antonescu 
Iosif nu este relevantă cu privire la acțiunile privind faptele deosebite prin care s-a 
remarcat Pascu Andrei Florian, aceasta fiind doar o declarație de susținere a 
grupului, nu o declarație individuală; 

- Lipsește avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal 
constituită până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în 
anexa nr.2 din H.G. nr. 1412/2004; 

- Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12ˋ4 alin. (5), respectiv 
„Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt 
cel puțin două și sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate 
pentru conformitate.”  

Menționăm faptul că a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanța din 29.04.2008 eliberată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, din Dosarul 
nr.75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din 
perioada 13 – 15 iunie 1990. Acest act nu face nici un fel de referire și nu are 
legătură cu evenimentele din perioada 14 – 25 decembrie 1989. 

 Având în vedere actele mai sus menționate, în urma analizării dosarului, 
Comisia constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru 
eliberarea noului tip de certificat, cât și faptul că din declarațiile martorilor nu 
rezultă gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și faptele 
deosebite ale domnului Pascu Andrei Florian, precum și alte probe din care să 
rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției. 

  Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul că a avut merite 
deosebite și nici faptul că a participat la victoria revoluției române. Deși acesta 
declară că a construit în ziua de 21 decembrie 1989, baricada din fața hotelului 
Intercontinental și al Restaurantului Dunărea, nu are niciun martor care să-i 
confirme susținerile și nici un alt mijloc de probă din care să rezulte veridicitatea 
celor afirmate. 

 
Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi, contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
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 2. Contestaţia domnului Vîja Mihai Virgiliu, 

 S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza legii nr.42/1990 şi nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr.341/2004. Având în vedere acest fapt, se 
constată ca domnul Vîja Minai Virgiliu nu îndeplineşte condiţia imperativa prevăzuta 
in actul normativ prevăzut mai sus si anume nu deţine certificat de revoluţionar 
obţinut în baza Legii nr 42/1990, coroborat si cu faptul ca Legea nr. 341/2004, cu 
modificările si completările ulterioare, este o lege de preschimbare a certificatelor 
obţinute în baza Legii nr.42/1990. In constatarea acestui considerent Comisia retine 
atât motivarea instanţei de recurs care, prin decizia civila nr. 726/26/02/2008 Înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie, casând hotărârea de fond, dispune instanţei "de 
trimitere sa oblige părţile sa depună certificatele membrilor săi". După cum rezulta 
indubitabil atât in faza de rejudecare cât si ulterior reclamanţii nu au depus 
certificatele de revoluţionar obţinute în baza Legii nr. 42/1990. Acesta este si 
motivul pentru care instanţa de fond, respectiv Curtea de Apel Bucureşti in 
motivarea hotărârii reține că nu poate obliga instituţia noastră la emiterea 
certificatelor preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor reclamanţilor. 

Din interpretarea motivării instanţei de fond rezulta ca instituţia noastră este 
obligată sa constate dacă în urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cât și de art. 12 din H.G.1412/2004. 
-  Documentele din dosarul depus la instituţie în urma rămânerii definitive şi 
irevocabile a sentinţei civile nr.2044 nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art, 12’2- 
12’7 din  HG nr.1412/2004, astfel; 
-  Declaraţiile martorilor existente in dosar nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 12’4 alin. (1) lit. h), respectiv: declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca 
revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare si contribuţia deosebita la 
victoria revoluţiei și faptele deosebite ale celui pentru care sunt date. Declaraţiile 
prevăzute la art. 12A4 alin. (1) lit. h), in original sau in copii certificate pentru 
conformitate  trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar. 

Precizăm că doar 2 dintre cele 3 declaraţii sunt din partea unor persoane care 
sunt recunoscute ca revoluţionari și au copia certificatului doveditor ataşată, 
respectiv Antonescu losif şi Athias Petru Gabriel. A treia persoană nu a fost regăsită 
în baza de date a instituţiei sau în Monitoarele Oficiale care conţin listele/decrete cu 
persoane beneficiare ale Legii 42/1990 sau Legii nr.341.2004. 

Nici declaraţia lui Antonescu losif nu este relevanta cu privire la acţiunile 
privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Vîja Mihai Virgiliu, aceasta fiind doar 
o declaraţie de susţinere a grupului, nu o declaraţie individuală. 
-  Lipseşte avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite 
pană la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr.2 din 
HG nr.1412/2004 
-  Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12A4 alin. (5), respectiv "Documentele 
prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puţin două 
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şi sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate pentru 
conformitate." 

Menţionăm faptul că a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanţa din 29.04.2008, eliberată de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, în Dosarul nr. 
75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din perioada 
13-15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire şi nu are legătura cu 
evenimentele din perioada 14-25 decembrie 1989. 

Având în vedere existenţa actelor mai sus menţionate, în urma analizării 
dosarului, comisia constată faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat, cat şi faptul că din declaraţiile martorilor 
nu rezultă gradul de implicare si contribuţia deosebită la Victoria revoluţiei si faptele 
deosebite ale domnului Vîja Mihai Virgiliu , precum şi alte probe din care să rezulte 
gradul de implicare si contribuţia deosebită la Victoria revoluţiei. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul că a avut merite 
deosebite si nici faptul ca a participat la Victoria revoluţiei române. Deşi acesta 
declara ca a construit în ziua de 21 Decembrie 1989, baricada din faţa Hotelului 
Intercontinental şi a Restaurantului Dunărea, nu are nici un martor care să îi 
confirme susţinerile, si nici un alt mijloc de proba din care să rezulte veridicitatea 
celor afirmate.” 

 

Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi, contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 
 3. Contestaţia doamnei Hera Elena, 

 S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza Legii nr.42/1990 și nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr.341/2004. Având în vedere acest fapt se 
constată că doamna Hera Elena nu îndeplinește condiția imperativă prevăzută în 
actul normativ prevăzut mai sus și anume, nu deține certificat de revoluționar 
obținut în baza Legii nr.42/1990 coroborat și cu faptul că Legea nr.341/2004 cu 
modificările și completările ulterioare este o lege de preschimbare a certificatelor 
obținute în baza Legii nr.42/1990. În constatarea acestui considerent Comisia reține 
atât motivarea instanței de recurs care prin Decizia civilă nr.726/26/02/2008, Înalta 
Curte de Casație și Justiție, casând hotărârea de fond, dispune instanței „de 
trimitere să oblige părțile să depună certificatele membrilor săi”. După cum rezultă 
indubitabil atât în faza de rejudecare cât și ulterior reclamanții nu au depus 
certificatele de revoluționar obținute în baza Legii nr.42/1990. Acesta este și motivul 
pentru care instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București în motivarea 
hotărârii reține că nu poate obliga instituția noastră la emiterea certificatelor 
preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor reclamanților. 
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Din interpretarea motivării instanței de fond rezultă că instituția noastră este 
obligată să constate dacă în urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de Legea nr.341/2004 cât și de art. 12 din H.G. 1412/2004. 

Documentele din dosarul depus la instituție în urma rămânerii definitive și 
irevocabile a sentinței civile nr.2044 nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.12ˋ2 – 
12ˋ7 din H.G. nr.1412/2004, astfel: 

- Declarațiile martorilor existente în dosar nu îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art. 12ˋ4, respectiv declarații din partea a 3 martori, recunoscuți ca revoluționari, 
din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și 
faptele deosebite ale celui pentru care sunt date. Declarațiile prevăzute la alin. (1) 
lit.h) în original sau în copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoțite de 
copii ale  certificatelor de revoluționar. Precizăm că doar 2 din cele 3 declarații sunt 
din partea unor persoane care sunt recunoscute ca revoluționari și au copia 
certificatului doveditor atașată, respectiv Antonescu Iosif și Athias Petru Gabriel. A 
treia persoană nu a fost regăsită în baza de date a instituției sau a monitoarelor 
oficiale care conțin liste/decrete cu persoane beneficiare ale Legii nr. 42/1990 sau 
Legii nr. 341/2004. Nici declarația lui Antonescu Iosif nu este relevantă cu privire la 
acțiunile privind faptele deosebite prin care s-a remarcat  Hera Elena și este doar o 
declarație de susținere a grupului, nu o declarație individuală; 

- Lipsește avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal 
constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în 
anexa nr.2 din H.G.nr.1412/2004; 

- Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12ˋ4 alin. (5), respectiv 
„Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt 
cel puțin două și sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate 
pentru conformitate.”.  

Menționăm faptul că a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanța din 29.04.2008 eliberată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, din Dosarul 
nr.75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din 
perioada 13 – 15 iunie 1990. Acest act nu face nici un fel de referire și nu are 
legătură cu evenimentele din perioada 14 – 25 decembrie 1989. 

Având în vedere existența actelor mai sus menționate, în urma analizării 
dosarului, Comisia constată faptul că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat, cât și faptul că din declarațiile martorilor 
nu rezultă gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și faptele 
deosebite ale doamnei Hera Elena, precum și alte probe din care să rezulte gradul de 
implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul că a avut merite 
deosebite și nici faptul că a participat la victoria revoluției române. Deși aceasta 
declară că a construit în ziua de 21 decembrie 1989, baricada din fața Hotelului 
Intercontinental și al Restaurantului „Dunărea”, nu are niciun martor care să-i 
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confirme susținerile și nici un alt mijloc de probă care să rezulte veridicitatea celor 
afirmate.” 

 
Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 
 4. Contestaţia domnului Flueraş Ion, 

S-au reţinut următoarele:  
Nu are dosar constituit în baza legii nr. 42/1990 şi nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr. 341/2004. Având in vedere acest fapt se 
constata ca domnul Flueras Ion nu îndeplineşte condiţia imperativa prevăzuta în 
actul normativ prevăzut mai sus si anume nu deţine certificat de revoluţionar 
obţinut in baza Legii nr 42/1990 coroborat si cu faptul ca Legea nr. 341/2004 cu 
modificările si completările ulterioare este o lege de preschimbare a certificatelor 
obţinute in baza Legii nr.42/1990. In constatarea acestui considerent Comisia retine 
atât motivarea instanţei de recurs care, prin decizia civila nr. 726/26/02/2008 înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie, casând hotărârea de fond, dispune instanţei " de 
trimitere sa oblige părţile sa depună certificatele membrilor sai". După cum rezulta 
indubitabil atât în faza de rejudecare cat si ulterior reclamanţii nu au depus 
certificatele de revoluționar obținute în baza Legii nr. 42/1990. Acesta este si 
motivul pentru care instanţa de fond, respectiv Curtea de Apel Bucureşti in 
motivarea hotărârii retine ca nu poate obliga instituţia noastră Ia emiterea 
certificatelor preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor reclamanţilor. 

Din interpretarea motivării instanţei de fond rezulta ca instituţia noastră este 
obligata sa constate daca in urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cat si de art 12 din H.G.1412/2004. 
-  Documentele din dosarul depus la instituţie în urma rămânerii definitive şi 
irevocabile a sentinţei civile nr.2044 nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12’2- 
12’7 din HG nr.1412/2004, astfel: 
-  Declaraţiile martorilor existente in dosar nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 12’4 alin. (1) lit. h), respectiv: declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca 
revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare si contribuţia deosebită la 
victoria revoluţiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date. Declaraţiile 
prevăzute la art. 12’4 alin. (1) lit. h), în original sau în copii certificate pentru 
conformitate, trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar. 
-  Precizam că din declaraţiile depuse la dosar, doar declaraţia lui Antonescu 
losif si cea a lui Athias Petru Gabriel au ataşate copia certificatului doveditor al 
calităţii de revoluţionar. Celelalte declaraţii, respectiv: Dincă Dumitru, Popescu 
Mihai, Anghel Gheorghe, Mlhalache Constantin George, llie Valentin, Niţescu Ştefan, 
Caliţescu Elena, Inarodin Vasile, Dumitru Paul, Popescu Gina, Braşov Laurenţiu şi 
Chiţescu Mădălîn Marius, nu au ataşate copia certificatului doveditor al calităţii de 
revoluţionar. 
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Declaraţia lui Antonescu losif nu este relevanta cu privire la acţiunile privind 
faptele deosebite prin care s-a remarcat Flueras Ion, aceasta fiind doar o declaraţie 
de susţinere a grupului, nu o declaraţie individuală. 

- Lipseşte avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal 
constituite pană la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în 
anexa nr.2 din HG nr.1412/2004. 

- Nu sunt indeplinite nici prevederile art. 12A4 alin. (5), respectiv 
"Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt 
cel puţin două şi sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate 
pentru conformitate." 

Menţionam faptul ca au fost depuse documentele probatorii: 
• respectiv Ordonanţa din 29.04.2008, eliberata de Ministerul Public-Parchetui 
de pe lângă înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, în Dosarul 
nr. 75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din 
perioada 13-15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire şi nu are legătură 
cu evenimentele din perioada 14-25 decembrie 1989; 
• o pagina de ziar, intitulată Who is who în România 2002, care nu este valabilă 
intruaât nu face referire la evenimentele din perioada 14-25 decembrie 1989; 
• o Diplomă Aniversara -"10 ani de ia Revoluţia Română Anticomunistă din 
Decembrie 1989", care nu este valabilaiîntrucât nu este un act oficial; 
• Având în vedere existenta actelor mai sus menţionate, în urma analizării 
dosarului, comisia constată faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat, cat si faptul ca nu sunt probe din care să 
rezulte gradul de implicare si contribuţia deosebită la Victoria revoluţiei ale 
domnului Flueras Ion. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul ca a avut merite 
deosebite si nici faptul că a participat la victoria revoluţiei române. Deşi acesta 
declara că a construit in ziua de 21 Decembrie 1989, baricada din fata Hotelului 
Intercontinental si al Restaurantului Dunărea, nu are nici un alt mijloc de probă care 
sa rezulte veridicitatea celor afirmate, decât declaraţiile date de: Dincă Dumitru, 
Popescu Mihai, Anghel Gheorghe, Mlhalache Constantin George, llie Valentin, 
Niţescu Ştefan, Caliţescu Elena, Inarodin Vasile, Dumitru Paul, Popescu.” 

 
Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
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 5. Contestaţia doamnei Cucu Maria, 

 S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza Legii nr.42/1990 și nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr.341/2004. Având în vedre acest fapt se 
constată că doamna Cucu Maria nu îndeplinește condiția imperativă prevăzută în 
actul normativ prevăzut mai sus și anume, nu deține certificat de revoluționar 
obținut în baza Legii nr.42/1990 coroborat și cu faptul că Legea nr.341/2004 cu 
modificările și completările ulterioare este o lege de preschimbare a certificatelor 
obținute în baza Legii nr.42/1990. În constatarea acestui considerent Comisia reține 
atât motivarea instanței de recurs care prin Decizia civilă nr.726/26/02/2008, Înalta 
Curte de Casație și Justiție, casând hotărârea de fond, dispune instanței „de 
trimitere să oblige părțile să depună certificatele membrilor săi”. După cum rezultă 
indubitabil atât în faza de rejudecare cât și ulterior reclamanții nu au depus 
certificatele de revoluționar obținute în baza Legii nr. 42/1990. Acesta este și 
motivul pentru care instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București în 
motivarea hotărârii reține că nu poate obliga instituția noastră la emiterea 
certificatelor preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor reclamanților. 

Din interpretarea motivării instanței de fond rezultă că instituția noastră este 
obligată să constate dacă în urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cât și de art. 12 din H.G. 1412/2004. 

Documentele din dosarul depus la instituție în urma rămânerii definitive și 
irevocabile a sentinței civile nr.2044 nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 12ˋ2 – 
12ˋ7 din H.G. nr.1412/2004, astfel: 

- Declarațiile martorilor existente în dosar nu îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art.12ˋ4, respectiv: declarații din partea a 3 martori, recunoscuți ca revoluționari, 
din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și 
faptele deosebite ale celui pentru care sunt date; declarațiile prevăzute la alin.(1) 
lit.h) în original sau în copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoțite de 
copii ale  certificatelor de revoluționar. Precizăm că doar două din cele trei declarații 
sunt din partea unor persoane care sunt recunoscuți ca revoluționari și au copia 
certificatului doveditor atașată, respectiv Antonescu Iosif și Athias Petru Gabriel. A 
treia persoană nu a fost regăsită în baza de date a instituției sau în monitoarele 
oficiale care conțin liste/decrete cu persoane beneficiare ale Legii nr.42/1990 sau 
Legii nr.341/2004. Nici declarația lui Antonescu Iosif nu este relevantă cu privire la 
acțiunile privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Cucu Maria, și este doar o 
declarație de susținere a grupului, nu  declarație individuală. 

- Lipsește avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal 
constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în 
anexa nr.2 din H.G.nr.1412/2004; 

- Nu sunt îndeplinite nici prevederile art.12ˋ4 alin.(5), respectiv „Documentele 
prevăzute la alin.(4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puțin două 
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și sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate pentru 
conformitate.”.  

Menționăm faptul că a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanța din 29.04.2008 eliberată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, în Dosarul 
nr.75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din 
perioada 13 – 15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire și nu are 
legătură cu evenimentele din perioada 14 – 25 decembrie 1989. 

Având în vedere existența actelor mai sus menționate, în urma analizării 
dosarului, Comisia constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea unui tip de certificat, cât și faptul că din declarațiile martorilor nu 
rezultă gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și faptele 
deosebite ale doamnei Cucu Maria, precum și alte probe din care să rezulte gradul 
de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul că a avut merite 
deosebite și nici faptul că a participat la victoria revoluției române. Deși acesta 
declară că a construit în ziua de 21 decembrie 1989, baricada din fața Hotelului 
Intercontinental și al Restaurantului „Dunărea”, nu are niciun martor care să-i 
confirme susținerile și niciun alt mijloc de probă care să rezulte veridicitatea celor 
afirmate.” 

 

Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 

 6. Contestaţia doamnei Tudor Alexandrina, 

 S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza Legii nr.42/1990 și nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr.341/2004. Având în vedre acest fapt se 
constată că doamna Tudor Alexandrina nu îndeplinește condiția imperativă 
prevăzută în actul normativ prevăzut mai sus și anume, nu deține certificat de 
revoluționar obținut în baza Legii nr.42/1990 coroborat și cu faptul că Legea 
nr.341/2004 cu modificările și completările ulterioare este o lege de preschimbare a 
certificatelor obținute în baza Legii nr.42/1990. În constatarea acestui considerent 
Comisia reține atât motivarea instanței de recurs care prin Decizia civilă 
nr.726/26/02/2008, Înalta Curte de Casație și Justiție, casând hotărârea de fond, 
dispune instanței „de trimitere să oblige părțile să depună certificatele membrilor 
săi”. După cum rezultă indubitabil atât în faza de rejudecare cât și ulterior 
reclamanții nu au depus certificatele de revoluționar obținute în baza Legii 
nr.42/1990. Acesta este și motivul pentru care instanța de fond, respectiv Curtea de 
Apel București în motivarea hotărârii reține că nu poate obliga instituția noastră la 
emiterea certificatelor preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor 
reclamanților. 
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Din interpretarea motivării instanței de fond rezultă că instituția noastră este 
obligată să constate dacă în urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cât și de art. 12 din H.G. 1412/2004. 

Documentele din dosarul depus la instituție în urma rămânerii definitive și 
irevocabile a sentinței civile nr.2044 nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 12ˋ2 – 
12ˋ7 din H.G. nr.1412/2004, astfel: 

- Declarațiile martorilor existente în dosar nu îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art.12ˋ4, respectiv: declarații din partea a 3 martori, recunoscuți ca revoluționari, 
din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și 
faptele deosebite ale celui pentru care sunt date; declarațiile prevăzute la alin. (1) 
lit.h) în original sau în copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoțite de 
copii ale  certificatelor de revoluționar. Precizăm că doar două din cele trei declarații 
sunt din partea unor persoane care sunt recunoscuți ca revoluționari și au copia 
certificatului doveditor atașată, respectiv Antonescu Iosif și Athias Petru Gabriel. A 
treia persoană nu a fost regăsită în baza de date a instituției sau în monitoarele 
oficiale care conțin liste/decrete cu persoane beneficiare ale Legii nr. 42/1990 sau 
Legii nr.341/2004. Nici declarația lui Antonescu Iosif nu este relevantă cu privire la 
acțiunile privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Tudor Alexandrina, și este 
doar o declarație de susținere a grupului, nu  declarație individuală. 

- Lipsește avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal 
constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în 
anexa nr. 2 din H.G. nr. 1412/2004; 

- Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12ˋ4 alin. (5), respectiv 
„Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt 
cel puțin două și sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate 
pentru conformitate.”.  

Menționăm faptul că a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanța din 29.04.2008 eliberată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, în Dosarul 
nr.75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din 
perioada 13 – 15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire și nu are 
legătură cu evenimentele din perioada 14 – 25 decembrie 1989. 

Având în vedere existența actelor mai sus menționate, în urma analizării 
dosarului, Comisia constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea unui tip de certificat, cât și faptul că din declarațiile martorilor nu 
rezultă gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și faptele 
deosebite ale doamnei Tudor Alexandrina, precum și alte probe din care să rezulte 
gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul că a avut merite 
deosebite și nici faptul că a participat la victoria revoluției române. Deși aceasta 
declară că a construit în ziua de 21 decembrie 1989, baricada din fața Hotelului 
Intercontinental și al Restaurantului „Dunărea”, nu are niciun martor care să-i 
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confirme susținerile și niciun alt mijloc de probă care să rezulte veridicitatea celor 
afirmate.” 

 

Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 
 7. Contestaţia domnului Stancu Marian, 

 S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza legii nr. 42/1990 si nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr. 341/2004. Având in vedere acest fapt se 
constata ca domnul Stanciu Marian nu îndeplineşte condiţia imperativa prevăzuta in 
actul normativ prevăzut mai sus si anume nu deţine certificat de revoluţionar 
obţinut in baza Legii nr 42/1990 coroborat si cu faptul ca Legea nr. 341/2004 cu 
modificările si completările ulterioare este o lege de preschimbare a certificatelor 
obţinute in baza Legii nr.42/1990 

În constatarea acestui considerent Comisia retine atât motivarea instanţei de 
recurs care prin decizia civila nr. 726/26.02.2008 Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, 
casând hotărârea de fond, dispune instanţei " de trimitere sa oblige părţile sa 
depună certificatele membrilor sai". După cum rezulta indubitabil atât in faza de 
rejudecare cat si ulterior reclamanţii nu au depus certificatele de revoluţionar 
obţinute in baza Legii nr. 42/1990. Acesta este si motivul pentru care instanţa de 
fond, respectiv Curtea de Apel Bucureşti in motivarea hotărârii retine ca nu poate 
obliga instituţia noastră la emiterea certificatelor preschimbate ci doar la verificarea 
analizării dosarelor reclamanţilor. 

Din interpretarea motivării instanţei de fond rezulta ca instituţia noastră este 
obligata sa constate daca in urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cat si de art 12 din H.G.1412/2004. 
-  Documentele din dosarul depus la instituţie în urma rămânerii definitive şi 
irevocabile a sentinţei civile nr.2044 nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12’2- 
12’7 din HG nr.1412/2004, astfel: 
-  Declaraţiile martorilor existente in dosar nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 12A4 alin. (1) Ut. h), respectiv* declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca 
revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebita la 
victoria revoluţiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date. Declaraţiile 
prevăzute la art. 12A4 alin. (1) tit h), în original sau în copii certificate pentru 
conformitate trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar. 
Precizăm că doar două dintre cele 7 declaraţii sunt din partea unor persoane care 
sunt recunoscuţi ca revoluţionari si au copia certificatului doveditor ataşata, 
respectiv Antonescu losif si Athias Petru Gabriel. Celelalte persoane nu a fost 
regăsite în baza de date a instituţiei sau în Monitoarele Oficiale, care conţin 
listele/decrete cu persoane beneficiare ale Legii 42/1990 sau Legii nr.341.2004. 
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Nici declaraţia lui Antonescu losif nu este relevanta cu privire la actiunile 
privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Stanciu Marian, aceasta fiind doar o 
declaraţie de susţinere a grupului, nu o declaraţie individuală. 
-  Lipseşte avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite 
pana la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut in anexa nr.2 din 
HG nr.1412/2004 
-  Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12’4 alin. (5), respectiv "Documentele 
prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puţin doua 
si sunt prezentate in original sau in copii legalizate ori certificate pentru 
conformitate." 

Menţionam faptul ca a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanţa din 29.04.2008, eliberată de Ministerul Public- Parchetul de pe langa 
înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, în Dosarul nr. 
75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din perioada 
13-15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire si nu are legătura cu 
evenimentele din perioada 14-25 decembrie 1989. 

Având în vedere existenta actelor mai sus menţionate, in urma analizării 
dosarului, comisia constată faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat in sensul ca domnul Stanciu Adrian nu 
deţine certificat de revoluţionar obţinut in baza Legii nr.42/1990 cat si faptul ca din 
declaraţiile martorilor nu rezultă gradul de implicare şi contribuţia deosebita la 
Victoria revoluţiei si faptele deosebite ale domnului Stanciu Marian, precum si alte 
probe din care să rezulte gradul de implicare si contribuţia deosebită la Victoria 
revoluţiei. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul că a avut merite 
deosebite si nici faptul că a participat la victoria revoluţiei române. Deşi acesta 
declară că a construit în ziua de 21 Decembrie 1989, baricada din faţa Hotelului 
Intercontinental şi al Restaurantului Dunărea, nu are nici un martor, care să ii 
confirme susţinerile si nici un alt mijloc de probă care să rezulte veridicitatea celor 
afirmate.”    

 

Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 
 8. Contestaţia domnului Dumitrescu Petre, 

S-au reţinut următoarele: 
 „Nu are dosar constituit în baza legii nr. 42/1990 şi nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr. 341/2004. Având in vedere acest fapt se 
constata ca domnul Dumitrescu Petre nu îndeplineşte condiţia imperativa prevăzuta 
in actul normativ prevăzut mai sus si anume nu deţine certificat de revoluţionar 
obţinut în baza Legii nr. 42/1990 coroborat si cu faptul ca Legea nr. 341/2004 cu 
modificările si completările ulterioare este o lege de preschimbare a certificatelor 
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obţinute in baza Legii nr. 42/1990. In constatarea acestui considerent Comisia retine 
atât motivarea instanţei de recurs care, prin decizia civila nr. 726/26/02/2008 Înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie, casând hotărârea de fond, dispune instanţei" de 
trimitere sa oblige părţile sa depună certificatele membrilor sai". După cum rezultă 
indubitabil atât in faza de rejudecare cat si ulterior reclamanţii nu au depus 
certificatele de revoluţionar obţinute in baza Legii nr. 42/1990. Acesta este si 
motivul pentru care instanţa de fond, respectiv Curtea de Apel Bucureşti in 
motivarea hotărârii retine ca nu poate obliga instituţia noastră la emiterea 
certificatelor preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor reclamanţilor. 

Din interpretarea motivării instanţei de fond rezulta ca instituţia noastră este 
obligata sa constate daca in urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cat si de art. 12 din H.G.1412/2004. 
-  Documentele din dosarul depus la instituţie în urma rămânerii definitive şi 
irevocabile a sentinţei civile nr. 2044 nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12’2- 
12’7 din HG nr.1412/2004, astfel: 

 Declaraţiile martorilor existente in dosar nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 12A4 alin. (1) lit. h), respectiv: declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca 
revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare si contribuţia deosebită la 
victoria revoluţiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date. Declaraţiile 
prevăzute la art. 12A4 alin. (1) lit. h), in original sau în copii certificate pentru 
conformitate, trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar. 

Precizăm că doar doua dintre cele 4 declaraţii sunt din partea unor persoane 
care sunt recunoscuţi ca revoluţionari si au copia certificatului doveditor ataşată, 
respectiv Antonescu losif şi Athias Petru Gabriel. A treia persoană nu a fost regăsita 
în baza de date a instituţiei sau în Monitoarele Oficiale, care conţin listele/decrete 
cu persoane beneficiare ale Legii 42/1990 sau Legii nr.341.2004. 

Nici declaraţia lui Antonescu losif nu este relevantă cu privire la acţiunile 
privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Dumitrescu Petre aceasta fiind doar 
o declaraţie de susţinere a grupului, nu o declaraţie individuală. 

- Lipsește avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal 
constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în 
anexa nr.2 din H.G. nr.1412/2004; 
             - Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12A4 alin. (5), respectiv 
"Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt 
cel puţin doua si sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate 
pentru conformitate." 

Menţionam faptul ca a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanţa din 29.04.2008, eliberată de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă 
înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, în Dosarul nr. 
75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din perioada 
13-15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire şi nu are legătura cu 
evenimentele din perioada 14-25 decembrie 1989. 
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Având în vedere existenta actelor mai sus menţionate, în urma analizării 

dosarului, comisia constata faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat, cat si faptul ca din declaraţiile martorilor 
nu rezultă gradul de implicare si contribuţia deosebită la Victoria revoluţiei si faptele 
deosebite ale domnului Dumitrescu Petre, precum si alte probe din care să rezulte 
gradul de implicare si contribuţia deosebită la Victoria revoluţiei. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul ca a avut merite 
deosebite si nici faptul ca a participat la victoria revoluţiei române. Deşi acesta 
declară ca a construit în ziua de 21 Decembrie 1989, baricada din faţa Hotelului 
Intercontinental si al Restaurantului Dunărea, nu are nici un martor, care să ii 
confirme susţinerile si nici un alt mijloc de proba care să rezulte veridicitatea celor 
afirmate.” 

Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 
 9. Contestaţia domnului Apostoiu Constantin, 

 S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza legii nr. 42/1990 şi nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr. 341/2004. Având in vedere acest fapt se 
constata ca domnul Apostoiu Constantin nu îndeplineşte condiţia imperativa 
prevăzuta in actul normativ prevăzut mai sus si anume nu deţine certificat de 
revoluţionar obţinut în baza Legii nr. 42/1990 coroborat si cu faptul ca Legea nr. 
341/2004 cu modificările si completările ulterioare este o lege de preschimbare a 
certificatelor obţinute in baza Legii nr. 42/1990. În constatarea acestui considerent 
Comisia retine atât motivarea instanţei de recurs care ,prin decizia civila nr. 
726/26/02/2008 înalta Curte de Casaţie si Justiţie, casând hotărârea de fond, 
dispune instanţei " de trimitere sa oblige părţile sa depună certificatele membrilor 
sai". După cum rezulta indubitabil atât in faza de rejudecare cat si ulterior 
reclamanţii nu au depus certificatele de revoluţionar obţinute in baza Legii nr. 
42/1990. Acesta este si motivul pentru care instanţa de fond, respectiv Curtea de 
Apel Bucureşti in motivarea hotărârii retine ca nu poate obliga instituţia noastră la 
emiterea certificatelor preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor 
reclamanţilor. 

Din interpretarea motivării instanţei de fond rezulta ca instituţia noastră este 
obligata sa constate daca in urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cat si de art 12 din H.G.1412/2004. 
-  Documentele din dosarul depus la instituţie în urma rămânerii definitive şi 
irevocabile a sentinţei civile nr.2044 nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12A2- 
12A7 din HG nr.1412/2004, astfel: 
-  Declaraţiile martorilor existente in dosar nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 12A4 alin. (1) lit. h), respectiv: declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca 
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revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare si contribuţia deosebită la 
victoria revoluţiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date. Declaraţiile 
prevăzute la art. 12’4 alin. (1) lit. h), in original sau în copii certificate pentru 
conformitate, trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar. 

Precizăm că doar doua dintre cele 3 declaraţii sunt din partea unor persoane 
care sunt recunoscuţi ca revoluţionari si au copia certificatului doveditor ataşată, 
respectiv Antonescu losif şi Athias Petru Gabriel. A treia persoană nu a fost regăsita 
în baza de date a instituţiei sau în Monitoarele Oficiale, care conţin listele/decrete 
cu persoane beneficiare ale Legii 42/1990 sau Legii nr.341.2004. 

Nici declaraţia lui Antonescu losif nu este relevantă cu privire la acţiunile 
privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Apostoiu Constantin aceasta fiind 
doar o declaraţie de susţinere a grupului, nu o declaraţie individuală. 
-  Lipseşte avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite 
până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr.2 din 
HG nr.1412/2004 
-  Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12A4 alin. (5), respectiv "Documentele 
prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puţin doua 
si sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate pentru 
conformitate." 

Menţionam faptul ca a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanţa din 29.04.2008, eliberată de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă 
înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, în Dosarul nr. 
75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din perioada 
13-15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire şi nu are legătura cu 
evenimentele din perioada 14-25 decembrie 1989. 

Având în vedere existenta actelor mai sus menţionate, în urma analizării 
dosarului, comisia constata faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat, cat si faptul ca din declaraţiile martorilor 
nu rezultă gradul de implicare si contribuţia deosebită la Victoria revoluţiei si faptele 
deosebite ale domnului Apostoiu Constantin, precum si alte probe din care să 
rezulte gradul de implicare si contribuţia deosebită la Victoria revoluţiei. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul ca a avut merite 
deosebite si nici faptul ca a participat la victoria revoluţiei române. Deşi acesta 
declară ca a construit în ziua de 21 Decembrie 1989, baricada din faţa Hotelului 
Intercontinental si al Restaurantului Dunărea, nu are nici un martor, care să ii 
confirme susţinerile si nici un alt mijloc de proba care să rezulte veridicitatea celor 
afirmate.” 

 

Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
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 10. Contestaţia domnului Popa Ion, 

S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza Legii nr.42/1990 și nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr.341/2004. Având în vedre acest fapt se 
constată că domnul Popa Ion nu îndeplinește condiția imperativă prevăzută în actul 
normativ prevăzut mai sus și anume, nu deține certificat de revoluționar obținut în 
baza Legii nr.42/1990 coroborat și cu faptul că Legea nr.341/2004 cu modificările și 
completările ulterioare este o lege de preschimbare a certificatelor obținute în baza 
Legii nr.42/1990. În constatarea acestui considerent Comisia reține atât motivarea 
instanței de recurs care prin Decizia civilă nr.726/26/02/2008, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, casând hotărârea de fond, dispune instanței „de trimitere să 
oblige părțile să depună certificatele membrilor săi”. După cum rezultă indubitabil 
atât în faza de rejudecare cât și ulterior reclamanții nu au depus certificatele de 
revoluționar obținute în baza Legii nr.42/1990. Acesta este și motivul pentru care 
instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București în motivarea hotărârii reține că 
nu poate obliga instituția noastră la emiterea certificatelor preschimbate ci doar la 
verificarea analizării dosarelor reclamanților. 

Din interpretarea motivării instanței de fond rezultă că instituția noastră este 
obligată să constate dacă în urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de Legea nr.341/2004 cât și de art.12 din H.G.1412/2004. 

Documentele din dosarul depus la instituție în urma rămânerii definitive și 
irevocabile a sentinței civile nr.2044 nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 12ˋ2 – 
12ˋ7 din H.G. nr.1412/2004, astfel: 

- Declarațiile martorilor existente în dosar nu îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art.12ˋ4, respectiv: declarații din partea a 3 martori, recunoscuți ca revoluționari, 
din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și 
faptele deosebite ale celui pentru care sunt date; declarațiile prevăzute la alin.(1) 
lit.h) în original sau în copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoțite de 
copii ale  certificatelor de revoluționar. Precizăm că doar două dintre cele 6 
declarații sunt din partea unor persoane care sunt recunoscuți ca revoluționari și au 
copia certificatului doveditor atașată, respectiv Antonescu Iosif și Athias Petru 
Gabriel. Ceilalți martori și anume – Stanciu Marian, Fluieraș Ion, Rohat George, Vîja 
Mihai – nu au fost regăsiți în baza de date a instituției sau în monitoarele oficiale 
care conțin liste/decrete cu persoane beneficiare ale Legii nr.42/1990 sau Legii 
nr.341/2004. Nici declarația lui Antonescu Iosif nu este relevantă cu privire la 
acțiunile privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Popa Ion, și este doar o 
declarație de susținere a grupului, nu  declarație individuală. 

Stanciu Marian, Fluieraș Ion, Rohat George, Vîja Mihai au calitatea de 
reclamanți în dosarul mai sus menționat. 

- Lipsește avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal 
constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în 
anexa nr.2 din H.G. nr.1412/2004; 
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- Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12ˋ4 alin. (5), respectiv 
„Documentele prevăzute la alin.(4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt 
cel puțin două și sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate 
pentru conformitate.”.  

Menționăm faptul că a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanța din 29.04.2008 eliberată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, în Dosarul 
nr.75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din 
perioada 13 – 15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire și nu are 
legătură cu evenimentele din perioada 14 – 25 decembrie 1989. 

Având în vedere existența actelor mai sus menționate, în urma analizării 
dosarului, Comisia constată faptul că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat, cât și faptul că din declarațiile martorilor 
nu rezultă gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și faptele 
deosebite al domnului Popa Ion, precum și alte probe din care să rezulte gradul de 
implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul că a avut merite 
deosebite și nici faptul că a participat la victoria revoluției române. Deși acesta 
declară că a construit în ziua de 21 decembrie 1989, baricada din fața Hotelului 
Intercontinental și al Restaurantului „Dunărea”, nu are niciun martor care să-i 
confirme susținerile și niciun alt mijloc de probă care să rezulte veridicitatea celor 
afirmate.” 

 

Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 

 11. Contestaţia doamnei Ivan Elena, 

 S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza Legii nr. 42/1990 şi nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr. 341/2004. Având in vedere acest fapt se 
constata ca doamna Ivan Elena nu îndeplineşte condiţia imperativa prevăzuta in 
actul normativ prevăzut mai sus si anume nu deţine certificat de revoluţionar 
obţinut in baza Legii nr 42/1990 coroborat si cu faptul ca Legea nr. 341/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare este o lege de preschimbare a certificatelor 
obţinute in baza Legii nr.42/1990. In constatarea acestui considerent Comisia retine 
atât motivarea instanţei de recurs care prin decizia civila nr. 726/26/02/2008 Înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie, casând hotărârea de fond, dispune instanţei " de 
trimitere sa oblige părţile sa depună certificatele membrilor sai". După cum rezulta 
indubitabil atât in faza de rejudecare cat si ulterior reclamanţii nu au depus 
certificatele de revoluţionar obţinute în baza Legii nr. 42/1990. Acesta este si 
motivul pentru care instanţa de fond, respectiv Curtea de Apel Bucureşti, in 
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motivarea hotărârii, retine ca nu poate obliga Instituţia noastră la emiterea 
certificatelor preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor reclamanţilor. 

Din interpretarea motivării instanţei de fond rezulta ca instituţia noastră este 
obligata sa constate daca in urma verificării înscrisurilor existente sunt indeplinte 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cat si de art. 12 din H.G.1412/2004. 
 - Documentele din dosarul depus la instituţie în urma rămânerii definitive şi 
irevocabile a sentinţei civile nr.2044 nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12ˋ2-
12ˋ7 din HG nr. 1412/2004, astfel: 
 - Declaraţiile martorilor existente in dosar nu îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la art. 12ˋ4 alin. (1) lit. h), respectiv; declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca 
revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare si contribuţia deosebită la 
victoria revoluţiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date. Declaraţiile 
prevăzute la art. 12ˋ4 alin. (1) lit. h), in original sau in copii certificate pentru 
conformitate, trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar. 

Precizăm că doar două dintre cele 3 declaraţii sunt din partea unor persoane 
care sunt recunoscuţi ca revoluţionari şi au copia certificatului doveditor ataşata, 
respectiv Antonescu losif şi Athias Petru Gabriel. A treia persoană nu a fost regăsită 
în baza de date a instituţiei sau în Monitoarele Oficiale care conţin listele/decrete cu 
persoane beneficiare ale Legii 42/1990 sau Legii nr.341.2004. 

Nici declaraţia lui Antonescu losif nu este relevantă cu privire la acţiunile 
privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Ivan Elena, aceasta fiind doar o 
declaraţie de susţinere a grupului, nu o declaraţie individuală. 

- Lipseşte avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal 
constituite pana la data de 31 decembrie 1992, al carul model este prevăzut în 
anexa nr.2 din HG nr.1412/2004 

- Nu sunt îndeplinite nici prevederile art. 12’4 alin. (5), respectiv 
"Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt 
cel puţin două şi sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate 
pentru conformitate." 

Menţionăm faptul că a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanţa 29.04.2008 eliberată de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, în Dosarul nr. 75/P/1998, 
care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din perioada 13-15 iunie 
1990. Acest act nu face niciun fel de referire şi nu are legătură cu evenimentele din 
perioada 14-25 decembrie 1989. 

Având în vedere existenta actelor mai sus menţionate, in urma analizam 
dosarului, comisia constata faptul ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat in sensul ca nu deţine certificat obţinut in 
baza Legii nr. 42/1990 iar in subsidiar retine si faptul ca din declaraţiile martorilor nu 
rezultă gradul de implicare si contribuţia deosebita la Victoria revoluţiei si faptele 
deosebite ale doamnei Ivan Elena, precum si alte probe din care sa rezulte gradul de 
implicare si contribuţia deosebita la Victoria Revoluţiei. 
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Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul ca a avut merite 
deosebite si nici faptul ca a participat ta victoria revoluţiei romane. Deşi aceasta 
declara ca a construit în ziua de 21 Decembrie 1989, baricada din fata Hotelului 
Intercontinental si al Restaurantului Dunărea, nu are nici un martor, care să ii 
confirme susţinerile si nici un alt mijloc de proba care sa rezulte veridicitatea celor 
afirmate.” 

 

Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 
 12. Contestaţia domnului Decu Petrică, 

 S-au reţinut următoarele:  
„Nu are dosar constituit în baza Legii nr.42/1990 și nici cerere/dosar de 

preschimbare constituit în baza Legii nr.341/2004. Având în vedre acest fapt se 
constată că domnul Decu Petrică nu îndeplinește condiția imperativă prevăzută în 
actul normativ prevăzut mai sus și anume, nu deține certificat de revoluționar 
obținut în baza Legii nr.42/1990 coroborat și cu faptul că Legea nr.341/2004 cu 
modificările și completările ulterioare este o lege de preschimbare a certificatelor 
obținute în baza Legii nr.42/1990. În constatarea acestui considerent Comisia reține 
atât motivarea instanței de recurs care prin Decizia civilă nr.726/26/02/2008, Înalta 
Curte de Casație și Justiție, casând hotărârea de fond, dispune instanței „de 
trimitere să oblige părțile să depună certificatele membrilor săi”. După cum rezultă 
indubitabil atât în faza de rejudecare cât și ulterior reclamanții nu au depus 
certificatele de revoluționar obținute în baza Legii nr.42/1990. Acesta este și motivul 
pentru care instanța de fond, respectiv Curtea de Apel București în motivarea 
hotărârii reține că nu poate obliga instituția noastră la emiterea certificatelor 
preschimbate ci doar la verificarea analizării dosarelor reclamanților. 

Din interpretarea motivării instanței de fond rezultă că instituția noastră este 
obligată să constate dacă în urma verificării înscrisurilor existente sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de Legea nr.341/2004 cât și de art.12 din H.G.1412/2004. 

Documentele din dosarul depus la instituție în urma rămânerii definitive și 
irevocabile a sentinței civile nr.2044 nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.12ˋ2 – 
12ˋ7 din H.G. nr.1412/2004, astfel: 

- Declarațiile martorilor existente în dosar nu îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art.12ˋ4, respectiv: declarații din partea a 3 martori, recunoscuți ca revoluționari, 
din care să rezulte gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și 
faptele deosebite ale celui pentru care sunt date; declarațiile prevăzute la alin.(1) 
lit.h) în original sau în copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoțite de 
copii ale  certificatelor de revoluționar. Precizăm că doar două din cele 3 declarații 
sunt din partea unor persoane care sunt recunoscute ca revoluționari și au copia 
certificatului doveditor atașată, respectiv Antonescu Iosif și Athias Petru Gabriel. A 
treia persoană nu a fost regăsită în baza de date a instituției sau în monitoarele 
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oficiale care conțin liste/decrete cu persoane beneficiare ale Legii nr.42/1990 sau 
Legii nr.341/2004. Nici declarația lui Antonescu Iosif nu este relevantă cu privire la 
acțiunile privind faptele deosebite prin care s-a remarcat Decu Petrică, și este doar o 
declarație de susținere a grupului, nu  declarație individuală. 

- Lipsește avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal 
constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în 
anexa nr.2 din H.G. nr.1412/2004; 

- Nu sunt îndeplinite nici prevederile art.12ˋ4 alin.(5), respectiv „Documentele 
prevăzute la alin.(4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puțin două 
și sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate pentru 
conformitate.”.  

Menționăm faptul că a fost depus un singur document probatoriu, respectiv 
Ordonanța din 29.04.2008 eliberată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare, în Dosarul 
nr.75/P/1998, care nu este valabil întrucât face referire la evenimentele din 
perioada 13 – 15 iunie 1990. Acest act nu face niciun fel de referire și nu are 
legătură cu evenimentele din perioada 14 – 25 decembrie 1989. 

Având în vedere existența actelor mai sus menționate, în urma analizării 
dosarului, Comisia constată faptul că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege 
pentru eliberarea noului tip de certificat, cât și faptul că din declarațiile martorilor 
nu rezultă gradul de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției și faptele 
deosebite al domnului Decu Petrică, precum și alte probe din care să rezulte gradul 
de implicare și contribuția deosebită la victoria revoluției. 

Din analiza înscrisurilor din dosar nu este probat faptul că a avut merite 
deosebite și nici faptul că a participat la victoria revoluției române. Deși acesta 
declară că a construit în ziua de 21 decembrie 1989, baricada din fața Hotelului 
Intercontinental și al Restaurantului „Dunărea”, nu are niciun martor care să-i 
confirme susținerile și niciun alt mijloc de probă care să rezulte veridicitatea celor 
afirmate.” 

 
Pentru aceste considerente cu unanimitate de voturi contestaţia a fost 

respinsă, constatându-se temeinicia respingeri cererii de către Secretariatul de stat. 
 
 S-a supus la vot la vot respingerea contestaţiei formulată de reclamanta 

Asociaţia Revoluţionarilor 21 Decembrie Piaţa Universităţii împotriva punctului 1 

al Sintezei lucrărilor CPRD 1989 din data de 05.02.2018, ca neîntemeiată pentru 

considerentele arătate mai sus pentru fiecare contestatar în parte. 

Contestaţia formulată de reclamanta Asociaţia Revoluţionarilor 21 

Decembrie Piaţa Universităţii împotriva punctului 1 al Sintezei lucrărilor CPRD 

1989 din data de 05.02.2018, a fost respinsă cu unanimitate de voturi ca 

neîntemeiată. 
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La punctul 4 al ordinii de zi s-a dezbătut punerea în aplicare a hotărârilor 
civile prin care CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestații pentru care CPRD 
1989 s-a pronunţat anterior, după cum urmează: 

 
1.  Hotărârea Civilă nr. 7805/2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 37285/3/2016. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Popa Florin, împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
91/2015, prin care i-a fost respinsă solicitarea de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant.  

 CPRD 1989 a respins la data de 06.09.2016 contestaţia domnului Popa Florin, 
aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 7805/2017 a Tribunalului 
Bucureşti, s-a resoluţionat contestaţia domnului Popa Florin înregistrată la 
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 5272/03.12.2015 (2999/2015 la CPRD 
1989). 

 În conformitate cu memoriul personal din Dosarul nr. 12045/05.11.2004 
domnul Popa Florin în data de 21.12.2019, a făcut parte, fără voinţa acestuia şi fără 
să cunoască scopul, din grupul de muncitori trimişi din municipiul Craiova în 
municipiul Timişoara în vederea reprimării manifestaţiilor anticomuniste din oraş. La 
sosire în municipiul Timişoara, conştientizând ce se întâmplă cu adevărat, împreună 
cu alţi colegi s-a solidarizat cu manifestanţii din Timişoara. La îndemnul domnului 
Ioan Igna au hotărât împreună cu ceilalţi colegi, să se întoarcă în Craiova pentru a 
organiza proteste. Au ajuns înapoi în Gara Craiova în dimineaţa zilei din data de 
22.12.1989 dar având în vedere faptul că în gară erau cordoane de milițieni nu au 
reuşit să întreprindă nimic. În cursul dimineaţa zilei de 22.12.1989 a povestit 
colegilor din căminul unde locuia respectiv muncitorilor din întreprinderile din zonă, 
despre cele petrecute la Timişoara şi a îndemnat la revoltă. Ulterior s-a alăturat 
coloanei de manifestanţi compusă din salariaţii de la Întreprinderea de Avioane 
manifestând în faţa Consiliului Judeţean.  

 Din memoriul personal şi restul documentelor aflate la dosar nu rezultă 
confruntarea directă a acestuia cu forţele de represiune sau ocuparea unui obiectiv 
de importanţă pentru regimul comunist.  

 
 Pentru aceste motive s-a propus respingerea contestaţiei pentru lipsa rolului 

determinat în declanșarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia domnului Popa Florin a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 2.  Hotărârea Civilă nr. 6510/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 30243/3/2016*. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Pîrvu Smarandache , înregistrată sub nr. 5425/04.12.2015.  

 Domnul Pîrvu Smarandache nu a înregistrat contestaţia nr. 5425/04.12.2015 
precizată în dispozitivul hotărârii nici contestaţia nr. 1310/02.03.2016 precizată în 
motivarea hotărârii, în fapt domnul  Pîrvu Smarandache  înregistrând la Registratura 
Camerei Deputaţilor contestaţia nr. 5218/02.12.2015 (2756/17.12.2015 la CPRD 
1989). CPRD 1989 a respins la data de 16.06.2016 contestaţia domnului Pîrvu 
Smarandache, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 6510/2018 a Tribunalului 
Bucureşti vă propun să resoluţionăm contestaţia domnului Pîrvu Smarandache 
înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 5218/02.12.2015 
(2756/17.12.2015 la CPRD 1989). 

 În conformitate cu memoriul personal din Dosarul nr. 20873/22.02.2004,  
domnul Pîrvu Smarandache, în data de 22.12.1989, începând cu ora 12,30 a 
manifestat împotriva regimului comunist în faţa Comitetului Judeţean de Partid Olt 
din municipiul Slatina, ulterior cu mai multe persoane pătrunzând în sediul pe care l-
au preluat în mod ordonat şi civilizat, participând la constituirea conducerii 
democratice şi libere a judeţului. În data de 23.12.1989, împreună cu mai mulţi 
tineri, s-a deplasat cu autocare la Bucureşti ajungând la Televiziunea Română. A 
precizat că în Bucureşti s-a tras asupra autocarului. Ulterior a avut activităţi de pază 
şi control la gura de metrou Piaţa Victoriei, respectiv activităţi de transport a 
răniţilor din zonă. 

 Pentru aceste motive s-a propus respingerea contestaţiei pentru lipsa rolului 
determinat în declanșarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
domnul Pîrvu Smarandache desfăşurând activitatea revoluţionară într-o localitate 
(Slatina) în care nu au existat confruntări cu forţele de represiune, confruntări în 
urma cărora să rezulte persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului. 

 
 Pentru aceste motive s-a propus respingerea contestaţiei pentru lipsa rolului 

determinat în declanșarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia domnului Pârvu Smarandache a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 
  
La punctul 5 al ordinii de zi s-a dezbătut punerea în aplicare a hotărârilor 

civile prin care CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestații prezumat depuse 
la CPRD 1989, pentru care nu există cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant depuse în termen.  

CPRD 1989 este obligată, prin Hotărâri ale Instanțelor de judecată să 
soluționate contestații prezumat depuse la CPRD 1989.  
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 Pentru persoanele menționate în hotărârile instanțelor de judecată ca având 
contestație pe care CPRD 1989 ar trebui să le soluționeze s-a solicitat de la 
Secretariatul de stat precizarea expresă dacă persoana a depus, în termen, cerere de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 De asemenea, au fost solicitate relaţii de la Registratura Camerei Deputaţilor 
cu privire la numerele de înregistrare a presupuselor contestaţii menţionate în 
hotărârile instanţelor de judecată. 

 
Au fost  dezbătute un număr de 5 hotărâri ale instanţelor de judecată după 

cum urmează: 
 
1.  Hotărârea Civilă nr. 981/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosar 

nr. 41346/3/2016. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Oncioiu Gheorghe împotriva soluţiei Secretariatul de stat 
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat 
în România în perioada 1945-1989 la cererea privind acordarea certificatului de 
Luptător cu Rol Determinant. 

 Deşi instanţa nu indică în hotărârea civilă numărul contestaţiei pretins depusă 
de domnul Oncioiu Gheorghe, în acțiunea de chemare în judecată acesta indică 
contestaţia nr. 4808/18.11.2015. Cu privire la acest aspect s-a arătat faptul că în 
anul 2015 CPRD 1989 nu a înregistrat document cu numărul 4808, iar la relaţiile 
solicitate Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că în anul 2015 la 
numărul 4808 este înregistrat alt petent.  

 De asemenea a fost întrebat Secretariatul de stat dacă,  domnul Oncioiu 
Gheorghe a depus, în termenul prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea 
modificată prin OUG nr. 95/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. 

 Totodată a fost întrebat Secretariatul de stat dacă acesta,  a emis deciziile nr. 
18/1177/22.02.2015, nr. 18/102/08.05.2015 şi nr. 18/2115/24.02.2016 şi dacă 
aceste decizii îl privesc pe domnul Oncioiu  Gheorghe, respectiv comunicarea 
acestora în cazul în care acestea îl privesc pe reclamant. 

 Prin adresa nr. 18/1341/20.02.2019 Secretariatul de stat a comunicat faptul 
că: „dl. Oncioiu Gheorghe  …(CNP)… nu a depus, în termenul prevăzut de Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, solicitare de acordare a titlului 
de Luptător cu Rol Determinant. De asemenea vă informăm că în arhiva 
Secretariatului de stat pentru Recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist Instaurat în România în perioada 1945 – 1989 nu figurează 
numerele de decizii la care faceţi referire în adresa sus menţionată”. 

 Pentru aceste considerente s-a propus respingerea prezumatei contestații a 
domnului Oncioiu Gheorghe, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 981 din 
19.02.2018, pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 41346/3/2016. 
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 Contestaţia specificată în  Hotărârea Civilă nr. 981 din 19.02.2018, 

pronunțată de Tribunalul București, prezumat depusă de domnul Oncioiu 

Gheorghe, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 2.  Hotărârea Civilă nr. 6512/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 7865/3/2018. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să comunice 
reclamantului Dobre Ioan Florin informaţiile solicitate prin cererea nr. 
2572/11.06.2016. Deşi dispozitivul hotărârii stabileşte comunicarea informaţiilor 
solicitate, din cuprinsul hotărârii rezultă că, în fapt, vorbim de obligarea soluţionării 
unei prezumate contestaţii. 

 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Dobre Ioan Florin a 
înregistrat contestaţia nr. 2572/11.06.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări 
ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la numărul 2572 figurează alt petent, iar 
Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că în anul 2016 la numărul 
2572 este înregistrat alt petent.  

 În fapt, domnul Dobre Ioan Florin a depus în 18.01.2017, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 473 (25/2017 la CPRD 1989) 
intitulat Contestaţie Notificare în care în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce 
ar fi fost înregistrată sub nr. 2572/11.06.2016, a cărei existenţă nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Dobre Ioan 
Florin a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/8708/22.08.2019 a arătat 
faptul că: „domnul Dobre Ioan Florin … (CNP) ….. nu figurează cu cerere depusă în 

temeiul OUG nr. 95/2004 care modifică Legea nr. 341/2004”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Dobre Ioan Florin specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6512 din 19.10.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 7865/3/2018. 

 
Contestaţia domnului Dobre Ioan Florin specificat ca depusă în Hotărârea 

Civilă nr. 6512 din 19.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 

7865/3/2018 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Dobre Ioan Florin sub nr. 473 din data de 18.01.2017 (25/2017 
la CPRD 1989). 
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 3.  Hotărârea Civilă nr. 262/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosar 
nr. 25543/3/2018. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Ungureanu Ionuţ Mădălin înregistrată sub nr. 2976 din 
19.07.2018. 

 În fapt, domnul Ungureanu Ionuţ Mădălin a depus în 19.07.2018, la 
Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2976 (2450/2018 la 
CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare în care contestă Decizia nr. 114 din data 
de 04.01.2016 a Secretariatului de stat pentru Recunoașterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în Perioada 1945 – 1989. Din 
consultarea  Deciziei nr. 114 din data de 04.01.2016 s-a constatat faptul că aceasta 
nu îl priveşte pe reclamant. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Ungureanu 
Ionuţ Mădălin a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/8709/22.08.2019 a arătat 
faptul că: „domnul Ungureanu Ionuţ Mădălin nu figurează cu cerere depusă în 

temeiul OUG nr. 95/2004 care modifică Legea nr. 341/2004”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Ungureanu Ionuţ Mădălin nr. 2976 din 19.07.2018 (2450/2018 la CPRD 1989)  
specificată în Hotărârea Civilă nr. 262 din 21.01.2019, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr. 25543/3/2018. 

 
Contestaţia domnului Ungureanu Ionuţ Mădălin nr. 2976 din 19.07.2018 

(2450/2018 la CPRD 1989)  specificată în Hotărârea Civilă nr. 262 din 21.01.2019, 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 4.  Hotărârea Civilă nr. 3010/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 41015/3/2017. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Costin George înregistrată sub nr. 451 din 18.01.2016. 
 Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnului Costin George a înregistrat 

contestaţia nr. 451/18.01.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 
1989 în anul 2016, la numărul 451 figurează alt petent, iar Registratura Camerei 
Deputaţilor a comunicat faptul că în anul 2016, la numărul 415 este înregistrat alt 
petent.  

 În fapt, domnul Costin George a depus în 29.11.2016 la Registratura Camerei 
Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 5901 (2462/2016 la CPRD 1989) intitulat 
Contestaţie Notificare în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce ar fi fost 
înregistrată sub nr. 449/11.06.2016, respectiv 2557/11.06.2016, a căror existenţă nu 
se confirmă. 
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 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Costin George 
a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/8710/22.08.2019 a arătat faptul că: „domnul 

Costin George nu figurează cu cerere depusă în temeiul OUG nr. 95/2004 care 

modifică Legea nr. 341/2004”. 

 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnul 
Costin George specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3010 din 08.05.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 41015/3/2017. 

 
Contestaţia domnului Costin George specificat ca depusă în Hotărârea Civilă 

nr. 3010 din 08.05.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Costin George sub nr. 5901 din data de 29.11.2016 
(2462/2016 la CPRD 1989). 

 
  

 5.  Hotărârea Civilă nr. 5142/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 41726/3/2018. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului Troacă Ion înregistrată sub nr. 4513/22.11.2018. 

 În fapt, domnul Troacă Ion a depus în 4513/22.11.2018, la Registratura 
Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 4513 (3819/2018 la CPRD 1989) 
intitulat Contestaţie Notificare în care contestă Decizia nr. 114 din data de 
04.01.2016 a Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989. Din 
consultarea Deciziei nr. 114 din data de 04.01.2016 s-a constatat faptul că aceasta 
nu îl priveşte pe reclamant. De asemenea, domnul  Troacă Ion a depus, la data de 
06.12.2016, la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 5929/2016 
(2487/12.12.2016), adresa prin care contestă Decizia nr. 18/7159/21.05.2016 
încheiată în baza Procesului Verbal nr.18/11753/21.05.2016.  

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Troacă Ion a 
depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/8838/29.08.2019 a arătat faptul că: „domnul 

Troacă Ion ( … date de identificare …) nu a depus la instituţia noastră, în termenul 

prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin OUG nr.95/2014, 

solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant”. Totodată 
Secretariatul de stat a arătat că nu a emis nici o decizie în ceea ce îl priveşte pe 
Troacă Ion arătând faptul că Decizia nr. 18/7159/21.05.2016 încheiată în baza 
Procesului Verbal nr.18/11753/21.05.2016 nu există. 
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 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnul 
Troacă Ion nr. 2976 din 19.07.2018 (2450/2018 la CPRD 1989)  specificată în 
Hotărârea Civilă nr. 262 din 21.01.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 
nr. 25543/3/2018. 

 
 Contestaţia domnului Troacă Ion nr. 4513 din 22.11.2018 (3819/2018 la 

CPRD 1989)  specificată în Hotărârea Civilă nr. 5142 din 10.07.2019, pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnului Troacă Ion sub nr. 5929 din data de 06.12.2016 (2487/2016 
la CPRD 1989). 

 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi s-au soluţionat contestaţiile depuse împotriva 

respingerii de către Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. 

 
 Domnul Preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că membrii 

CPRD 1989 au la dispoziţie 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, 
precum şi declaraţii de martor cu privire la acest aspect. 

 Domnul Preşedinte deputat Cristian George Sefer a specificat 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. 
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 Au fost analizate şi soluţionate un număr de 10 contestaţii după cum 
urmează: 

 
 1. Contestaţia domnului Bukoş Gheorghe – Dosar nr. 6714, contestaţie 

transmisă prin e-mail şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1632/17.04.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 244/11.03.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6654/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal şi declaraţiile de martor din dosarul 
administrativ, domnul Bukoş Gheorghe a făcut parte dintre primii manifestanţi care 
în seara zilei de 21.12.1989 a ieşit pe străzile municipiului Alba Iulia, participând 
activ la mobilizarea locuitorilor municipiului. În conformitate cu declaraţiile de 
martor acesta s-a remarcat ca unul dintre organizatorii grupului de manifestanți. 

 S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că domnul Bukoş 
Gheorghe a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române în municipiul 
Alba Iulia în data de 21.12.1989. 

 
 Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 

 
 2. Contestaţia domnului Ianciuc Gheorghe – Dosar nr. 10044, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1891/07.05.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 286/03.04.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6696/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
06.09.2007 aflată la dosarul administrativ, domnul Ianciuc Gheorghe în data de 
22.12.1989 începând cu ora 7,00 a participat la manifestaţia ce a avut loc în faţa 
Consiliului Judeţean P.C.R. Alba. În jurul orei 10,00 a făcut parte din delegaţia care a 
pătruns în clădirea Consiliului Judeţean PCR Alba, delegaţie constituită în vederea 
comunicării primului-secretar Savu a pretenţiilor manifestaţilor. Delegaţia a fost 
condusă de domnul Babinschi. Domnul Ianciuc Gheorghe nu a participat la discuţiile 
dintre domnul Babinschi şi domnul Savu. Ulterior a fost ales membru în primul 
comitet de conducere intitulat Comitetul Salvării Naţionale. În zilele următoare a 
avut activităţi de pază înarmată în clădirea Primăriei şi în Dealul Viilor. 

S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că domnul Ianciuc 
Gheorghe a pătruns în clădirea Consiliului Judeţean P.C.R. Alba înaintea fugii 
dictatorului. 

 
 Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
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 3. Contestaţia domnului Bordea Traian – Dosar nr. 8444, contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1893/07.05.2019, îndreptată împotriva 
Deciziei Secretariatului de stat nr. 287/03.04.2019 de respingere a cererii de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6697/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal şi declaraţiile de martor din dosarul 
administrativ, domnul Bordea Traian a făcut parte dintre primii manifestanţi care în 
seara zilei de 21.12.1989 a ieşit pe străzile municipiului Alba Iulia, participând activ la 
mobilizarea locuitorilor municipiului. În conformitate cu declaraţiile de martor 
acesta s-a remarcat ca unul dintre organizatorii grupului de manifestanți. 

 S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că domnul Bordea 
Traian a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române în municipiul 
Alba Iulia în data de 21.12.1989. 

 
 Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 

 
 4. Contestaţia domnului Gheţe Dumitru – Dosar nr. 8458, contestaţie depusă 

la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1894/07.05.2019, îndreptată împotriva 
Deciziei Secretariatului de stat nr. 288/03.04.2019 de respingere a cererii de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6699/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
21.11.2006 şi a declaraţiilor de martor, respectiv adrese ale Ministerului Apărării 
Naţionale, aflate la dosarul administrativ, domnul Gheţe Dumitru în luna decembrie 
1989 era ofiţer cu gradul de maior și comandantul Regimentului 52 Geniu Alba Iulia. 
În perioada 16.12.1989 – 22.12.1989 a desfăşurat activităţi de serviciu în 
conformitate cu gradul şi funcţia avută. În după-amiaza zilei de 21.12.1989, deşi a 
primit dispoziţie de la primul secretar al Comitetului Judeţean al P.C.R. Alba să 
constituie un detaşament de 150 militari pentru înăbuşirea revoluţiei de la Cugir a 
refuzat executarea acestei dispoziţii. În data de 22.12.1989 a participat în mod 
voluntar, în ţinută militară, împreună cu 4 – 5 subordonaţi, la mitingul ce se 
desfăşura în faţa Consiliului Judeţean P.C.R. Alba unde a scandat lozinci 
anticomuniste. Începând cu data de 23.12.1989 a primit de la domnul  Babinschi 
sarcina organizării activităţii Primăriei Alba Iulia. De asemenea a organizat paza mai 
multor obiective de pe raza municipiului Alba Iulia. 

 S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că domnul Gheţe 
Dumitru a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române în municipiul 
Alba Iulia în data de 21.12.1989. 

 
 Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 
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 5. Contestaţia domnului Pojar Ioan Emil – Dosar nr. 10056, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1892/07.05.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 289/03.04.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6700/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
06.09.2007, aflată la dosarul administrativ domnul Pojar Ioan Emil în data de 
22.12.1989 începând cu ora 7,30 a participat la manifestaţia ce a avut loc în faţa 
Consiliului Judeţean P.C.R. Alba. A făcut parte din delegaţia care a pătruns în clădirea 
Consiliului Judeţean P.C.R. Alba, delegaţie constituită în vederea purtării de discuții 
cu primul-secretar Savu Ion. Nu a participat activ la discuţii, acesta rămânând în 
afara biroului făcând fotografii de la ferestre, acesta fiind fotoreporter la ziarul 
Unirea. La ora 10.30 domnul Savu a ieşit în faţa clădirii anunţând că a cedat de 
bunăvoie conducerea judeţului comitetului de iniţiativă. Ulterior s-a întors la sediul 
Ziarului Unirea unde a relatat colegilor despre ce s-a întâmplat în clădirea Consiliului 
Judeţean P.C.R. S-a întors în faţa clădirii Consiliului Judeţean P.C.R. Alba unde a 
efectuat fotografii cu mulţimea bucuroasă la aflarea veştii fugii lui N. Ceauşescu cu 
elicopterul. A rămas în zonă până seara când s-a deplasat la sediul Ziarului Unirea 
pentru a developa filmul foto. În zilele următoare a avut activităţi de control la 
diferite obiective din oraş unde s-a raportat că ar fi atacate, constatând faptul că în 
zona unora dintre acestea se trăgeau focuri de armă. 

 S-a propus admiterea contestaţiei constatându-se faptul că domnul Pojar Ioan 
Emil a pătruns în clădirea Consiliului Judeţean P.C.R. Alba înaintea fugii dictatorului. 

 
 Contestaţia a fost admisă cu unanimitate de voturi. 

 
 6. Contestaţia domnului Bălan Ioan – Dosar nr. 17721, contestaţie transmisă 

prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1286/26.03.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 143/08.02.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6554/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Bălan Ioan începând cu data de 23.12.1989, având în vedere apelurile de la radio şi 
televiziune s-a alăturat detașamentelor de gărzi patriotice care au asigurat apărarea 
integrităţii întreprinderii unde lucra şi a comunei Berea . 

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

 
 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 7. Contestaţia domnului Brăescu Nicolae – Dosar nr. 17691, contestaţie 
transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1287/26.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
145/08.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6556/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Brăescu Nicolae în data de 23.12.1989  se afla la locul de muncă, Schela de Foraj 
Berca, unde a fost mobilizat de coordonatorul de companie Năstase Stelian pentru 
asigurarea  apărării Schelei şi a localităţi Berea. 

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

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 8. Contestaţia domnului Buzea Pompiliu – Dosar nr. 17492, contestaţie 

transmisă prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1289/26.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
147/08.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6558/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Buzea Pompiliu începând cu data de 23.12.1989, având în vedere apelurile de la 
radio şi televiziune s-a alăturat detașamentelor de gărzi patriotice care au asigurat 
apărarea integrităţii ale întreprinderii unde lucra şi a comunei Berea. 

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

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 9. Contestaţia domnului Ilie Ion Virgiliu – Dosar nr. 17303, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1306/20.03.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1280/25.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 150/08.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6561/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
16.04.2007, aflată la dosarul administrativ, domnul Ilie Ion Virgiliu în data de 
22.12.1989, în jurul amiezi, se afla la locul de muncă, Întreprinderea de Utilaj 
Tehnologic Buzău, unde a auzit la radio despre fuga soţilor Ceauşescu. Împreună cu 
trei colegi a plecat în Piaţa Dacia pentru a vedea ce se întâmplă la Comitetul 
Judeţean a P.C.R. unde a constatat faptul că aceasta era deja plină de manifestanţi, 
unii dintre ei pătrunzând deja în Palatul Comunal. A rămas în piaţă circa 3 ore. A 
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doua zi pe data de 23.12.1989 s-a prezentat la locul de muncă unde au fost 
organizaţi în grupe de voluntari, a primit uniformă şi armament, ulterior efectuând 
activităţi de transport cu un autoturism ARO la diferite obiective din oraş. 

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

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 10. Contestaţia domnului Alecse Ionaşcu – Dosar nr. 17575, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1090/07.03.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1031/07.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 151/08.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6562/2019. 

 În conformitate cu declaraţia dată în faţa procurorului militar la data de 
02.04.2007, aflată la dosarul administrativ, domnul Alecse Ionaşcu în data de 
22.12.1989 se afla acasă şi a aflat de fuga soţilor Ceauşescu şi despre manifestațiile 
din Piaţa Dacia în jurul orei 22,00. În jurul orei 23,00 s-a prezentat la locul de muncă, 
Întreprinderea de Prelucrare a Maselor Plastice, lucrând în schimbul trei. Aici a fost 
grupat de inginerul şef de secţie Mocanu Teodor într-un pluton, primind uniformă, şi  
au fost conduşi la Palatul Comunal pentru a asigura paza acestuia. Aici a primit 
armament şi muniţie. Ulterior a desfăşurat activităţi de pază înarmat la principalele 
obiective din municipiul Buzău. 

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

 Contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 

 

 Neexistând propuneri la punctul 7 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 

 


