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Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Rediscutarea Hotărârii Civile nr. 160/09.02.2018, pronun

Argeș în dosar nr. 7655/109/2017; 
2. Rediscutarea Hotărârii Civile nr. 351/2018 pronun

dosar nr. 8761/109/2017;
3. Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile 

soluționeze contestații pentru care CPRD 1989 s
4. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 

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

5. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
Suciu Matei, senator Caracota Iancu, 
Vasile, deputat Roman Florin Claudiu
lipsit secretar deputat Lupescu Dumitru, 
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 01.10.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 01.10.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Rediscutarea Hotărârii Civile nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul 
ș în dosar nr. 7655/109/2017;  

Rediscutarea Hotărârii Civile nr. 351/2018 pronunțată de Tribunalul Argeș în 
dosar nr. 8761/109/2017; 
Punerea în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 

ționeze contestații pentru care CPRD 1989 s-a pronunţat anterior;
Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător cu Rol 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 
preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 

senator Caracota Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae,
deputat Roman Florin Claudiu şi senator Smarandache Miron 

secretar deputat Lupescu Dumitru, deputat Firczak Iulius Marian,
senator Ruse Mihai. 

ionarilor din Decembrie 1989 

țată de Tribunalul 

țată de Tribunalul Argeș în 

prin care CPRD 1989 este obligată să 
a pronunţat anterior; 

Soluţionarea 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 Diaconu Adrian Nicolae, senator Ilea 
Alexandru. Au 

deputat Firczak Iulius Marian, deputat 
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La punctul 1 al ordinii de zi s-a redezbătut punerea în aplicare a Hotărârii 
Civile nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 
7655/109/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să elibereze reclamanților 
(Duminică Vasile, Iordake Camelia, Paraschiv Marian) și intervenientului (Cazan 
Gabriel) certificatul de revoluționar Luptător cu Rol Determinant. 

 La data de 26.03.2018 CPRD 1989 a dezbătut  Hotărârea Civilă nr. 
160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 7655/109/2017 și luând 
act de aceasta a acordat avizul Secretariatului de stat pentru recunoașterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
1945 – 1989. S-a arătat în mod expres faptul că CPRD 1989 nu are atributul eliberării 
certificatului de Luptător cu Rol Determinant. Avizul pentru punerea în aplicare a 
Hotărârii Civile nr. 160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 
7655/109/2017 a fost comunicat Secretariatului de stat prin adresa nr. 4c-22/777 
din 27.03.2018. 

 Având în vedere Hotărârea Civilă nr. 487/2019 pronunţată de Tribunalul Argeş 
în Dosar 23195/302/2018,  Hotărârea Civilă nr. 327/2019 pronunţată de Tribunalul 
Argeş în Dosar  24136/302/2018, Încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 
la data de 26.02.2019 în dosar nr. 23196/320/2018 şi Încheierea pronunţată de 
Judecătoria Sectorului 5 la data de 19.02.2019 în dosar nr. 23390/302/2018 s-a 

propus ca CPRD 1989 să solicite Secretariatului de stat pentru recunoașterea 

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 

perioada 1945 – 1989, ca în baza Hotărârii Civile nr. 160/09.02.2018, pronunțată 

de Tribunalul Argeș în dosar nr. 7655/109/2017, să înainteze Preşedintelui 

României propunerea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru 

domnul Duminică Vasile, doamna Iordake Camelia, domnul Paraschiv Marian şi 

domnul Cazan Gabriel. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi s-a redezbătut punerea în aplicare a Hotărârii 

Civile nr. 351/2018 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 8761/109/2017, prin 
care CPRD 1989 este obligată să elibereze reclamantului (Petrescu V. Gheorghe) și 
intervenientului (Stancu Nicolae) certificatul de revoluționar Luptător cu Rol 
Determinant. 

 La data de 19.11.2018  CPRD 1989 a dezbătut  Hotărârea Civilă nr. 351/2018, 
pronunţată de Tribunalul Argeş în dosarul nr. 8761/109/2017 și luând act de aceasta 
a acordat avizul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989. S-a 
arătat în mod expres faptul că CPRD 1989 nu are atributul eliberării certificatului de 
Luptător cu Rol Determinant. Avizul pentru punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 
160/09.02.2018, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosar nr. 7655/109/2017 a fost 
comunicat Secretariatului de stat prin adresa nr. 4c-25/234/17.01.2019. 
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 Având în vedere Încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 la data de 
22.04.2019 în dosar nr. 25438/302/2018 s-a propus ca CPRD 1989 să solicite 

Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva 

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989, ca în baza 

Hotărârii Civile nr. 351/2018, pronunţată de Tribunalul Argeş la data de 23.03.2018 

în dosarul nr. 8761/109/2017,  să înainteze Preşedintelui României propunerea de 

acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru domnul Petrescu V. 

Gheorghe și domnul Stancu Nicolae. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 3 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. 132/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosar 

nr. 28490/3/2017. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Clinci Aurelian  înregistrată sub nr. 4139/02.09.2018.  
 Din verificările efectuate domnul Clinci Aurelian nu a depus contestaţia sub 

numărul indicat în hotărârea civilă, în fapt domnul Clinci Aurelian a depus la 
Registratura Camerei Deputaţilor contestaţia înregistrată sub nr. 5704/11.12.2015 
(3194/23.12.2015 la CPRD 1989) prin care acesta contestă Decizia Secretariatului de 
stat prin care i-a fost respinsă cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant înregistrată sub nr. 18/LRD/2843/22.04.2015. CPRD 1989 a respins la 
data de 06.09.2016 contestaţia domnului Clinci Aurelian, aspect nereţinut de 
instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 132/2018 a Tribunalului 
Bucureşti s-a propus resoluţionarea contestaţia domnului Clinci Aurelian, 
înregistrată sub nr. 5704/11.12.2015 (3194/23.12.2015 la CPRD 1989).  

 În conformitate cu memoriul personal aflată la dosarul administrativ nr. 
18656/2004, domnul Clinci Aurelian, în ziua de 21.12.1989, a participat la mitingul 
organizat în faţa Comitetului Central fără a preciza dacă a avut şi alte activităţi în 
această zi. În data de 22.12.1989 s-a prezentat la locul de muncă Turbo Mecanica 
Bucureşti. Aici contrar dispoziţiilor persoanelor din conducerea întreprinderii a ieşit 
cu colegii pe platforma întreprinderii. Ulterior au forţat poarta întreprinderii şi au 
pornit în marş reuşind să spargă mai multe baraje şi să ajungă în Piaţa Rosseti, Piaţa 
Cosmonauţilor, Piaţa Romană şi ulterior Televiziune, unde au fost întâmpinaţi de 
zeci de mii de oameni. Aici a rămas până seara târziu când a început să se tragă. De 
aici s-a deplasat înspre staţia de metrou Aviatorilor unde a fost legitimat şi i s-a 
propus să rămână. A rămas în zonă până în data de 23.12.1989. A continuat 
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activităţile revoluţionare şi în data de 24.12.1989, împreună cu soţia sa şi cu o 
asistentă medicală acordând îngrijiri răniţilor care erau în număr din ce în ce mai 
mare. În seara zilei de 24.12.1989 s-a întors la domiciliu pentru a se schimba şi a se 
odihni, ulterior întorcându-se la Universitate.   

 Din declaraţia de martor 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 Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Contestaţia domnului Clinci Aurelian a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

 
 2.  Hotărârea Civilă nr. 3835/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 47272/3/2018. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 

contestaţia reclamantului Calancea Constantin  împotriva Deciziei nr. 64/04.08.2015 
emisă de Secretariatul de stat şi înregistrată sub nr. 1316/02.03.2016.  

 La data de 14.09.2016 CPRD 1989 a soluţionat contestaţia domnului Calancea 
Constantin depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1316/02.03.2016 
(758/21.03.2016 la CPRD 1989), aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 3835/2018 a Tribunalului 
Bucureşti s-a propus resoluţionarea contestaţiei domnului Calancea Constantin  
înregistrată sub nr. 1316/02.03.2016 (758/21.03.2016 la CPRD 1989). 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar în 
data de 24.10.2006, aflată în dosarul administrativ nr. 13492/2004, domnul 
Calancea Constantin, în seara zilei de 21.12.1989, s-a deplasat în zona Piaţa 
Universităţii unde a participat la manifestaţiile anticomuniste organizate în zonă. 
Arată ca la apariţia TAB-urilor şi când a auzit în rândul manifestaţilor că se trage, a 
părăsit zona. În dimineaţa zilei de 22.12.1989 s-a prezentat la locul de muncă unde 
deja era organizată o adunare cu câteva sute de persoane, un tânăr dintre aceștia 
spunând că la Universitate s-a tras în manifestanţi. A fost convocat în biroul 
directorului general fiind informat asupra faptului că se ştie unde a fost în ziua 
precedentă fiind sfătuit să stea în banca lui. De aici a plecat cu maşina înapoi la 
domiciliu unde a aflat de la televizor că soţii Ceauşescu au fugit cu un elicopter de pe 
clădirea CC-ului.  

 Din declaraţia de martor 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 audierea contestatarului în vederea 

stabilirii întregii activităţi revoluţionare din data de 21.12.1989. 

 Propunerea de audiere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 4 al ordinii de zi au fost soluţionate contestaţiile depuse în baza 
art. 92 alin. (7), din Legea nr. 341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul 
de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. 

 
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a artătat că la dispoziţia 

membrilor CPRD 1989 se află 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 precizat semnificaţia 
votului dat în soluţionarea contestaţiei, după cum urmează: 

 Admiterea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu şi 
declaraţiile de martor, au avut un rol determinant în declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Respingerea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că faptele contestatarului, descrise în memoriu şi 
declaraţiile de martor, nu au avut un rol determinant în declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 Audierea contestatarului - membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că descrierea faptelor din memoriu şi declaraţiile 
de martor nu sunt lămuritoare cu privire la rolul determinant avut de contestatar în 
declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
 Au fost analizate un număr de 10 contestaţii după cum urmează: 
 
 1. Stanciu Gheorghe – Dosar nr. 13867, contestaţie depusă la Registratura 

Camerei Deputaţilor sub nr. 989/27.02.2019 şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
943/05.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
164/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6612/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Stanciu Gheorghe, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, pătrunzând în sediul acestuia după fuga dictatorului.  

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

voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 

 
 2. Contestaţia domnului Daală Pompiliu Cristian – Dosar nr. 13783, 

contestaţie depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 991/27.02.2019 şi 
înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 946 bis/05.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei 
Secretariatului de stat nr. 165/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6611/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Daală Pompiliu Cristian, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, pătrunzând în sediul acestuia după fuga dictatorului. 
Ulterior a avut activităţii revoliţionare în diferite puncte din municipiul Buzău.  

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

Contestaţia domnului Daală Pompiliu Cristian a fost respinsă cu unanimitate 

de voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 

 

 3. Contestaţia domnului Marinache Gheorghe – Dosar nr. 13819, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 988/27.02.2019 şi înregistrată la 
CPRD 1989 sub nr. 942/05.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de 
stat nr. 166/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant nr. 18/LRD/6610/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Marinache Gheorghe, începând cu data de 22.12.189, după fuga dictatorului, a avut 
activităţi revoluţionare în diverse puncte din municipiul Buzău.  

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

Contestaţia domnului Marinache Gheorghe a fost respinsă cu unanimitate 

de voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 
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 4. Contestaţia domnului Coman Filică – Dosar nr. 13771, contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 946/27.02.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 946/05.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 167/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6608/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Coman Filică, în perioada 22-28.12.1989, după fuga dictatorului, a avut activităţi 
revoluţionare în diferite puncte din municipiul Buzău, deţinând armament şi 
muniţie.  

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

Contestaţia domnului Coman Filică a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 

 5. Contestaţia domnului Frone Corneliu – Dosar nr. 18007, contestaţie 
depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1527/03.04.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1485/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 172/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6576/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Frone Corneliu, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa Palatului 
Comunal din Buzău, pătrunzând în sediul acestuia după fuga dictatorului.  

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

Contestaţia domnului Frone Corneliu a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 
 6. Contestaţia domnului Alexandru Marian – Dosar nr. 17305, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1302/20.03.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1274/25.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 176/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6582/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Alexandru Marian, în data de 22.12.1989, s-a alăturat manifestanţilor din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, pătrunzând în sediul acestuia după fuga dictatorului.  

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Alexandru Marian s-a desfăşurat după fuga dictatorului şi 
nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
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Contestaţia domnului Alexandru Marian a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

 

 7. Contestaţia domnului Anghel Petre – Dosar nr. 17327, contestaţie depusă 
la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1519/03.04.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 1492/05.04.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 180/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6578/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Anghel Petre, începând cu data de 22.12.1989, după fuga dictatorului, a avut 
activităţi revoluţionare în diferite puncte din municipiul Buzău, deţinând armament 
şi muniţie.  

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

Contestaţia domnului Anghel Petre a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 

 8. Contestaţia domnului Bădicu Ion – Dosar nr. 17669, contestaţie transmisă 
prin intermediul poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1273/25.03.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 178/18.02.2019 de 
respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6580/2019. 

În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Bădicu Ion, în perioada 22-29.12.1989, după fuga dictatorului, a avut activităţi 
revoluţionare de pază şi control în diferite puncte din municipiul Buzău, deţinând 
armament şi muniţie.  

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

Contestaţia domnului Bădicu Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

  
 9. Contestaţia domnului Sava Ioan – Dosar nr. 13863, contestaţie depusă la 

Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 992/27.02.2019 şi înregistrată la CPRD 
1989 sub nr. 947/05.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat 
nr. 168/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6607/2019. 
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 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Sava 
Ioan, în perioada 22-27.12.1989, după fuga dictatorului, a avut activităţi 
revoluţionare de pază şi control în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău, 
deţinând armament şi muniţie.  

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

Contestaţia domnului Sava Ioan a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 

1989. 

 
 10. Contestaţia domnului Rândaşu Gheorghe – Dosar nr. 13857, contestaţie 

depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 1089/07.03.2019 şi înregistrată 
la CPRD 1989 sub nr. 1030/07.03.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului 
de stat nr. 169/18.02.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6609/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Rândaşu Gheorghe, în data de 22.12.1989, a participat la manifestaţiile din faţa 
Palatului Comunal din Buzău, arâtând faptul că a forţat cordonul de ordine şi a 
pătruns în clădire. Ulterior a avut activităţi de pază şi control în diferite puncte din 
municipiul Buzău. 

 S-a propus audierea contestatarului  în vederea stabilirii întregii activităţi 

revoluţionare a domnului Rândaşu Gheorghe. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 
Neexistând propuneri la punctul 5 al ordinii de zi – Diverse, constatând 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte deputat Cristian George 

SEFER a declarat închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 PREŞEDINTE 
 Deputat  Sefer Cristian George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 

 


