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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 22.04.2020 

 
 
 
 

Şedinţa CPRD 1989 s-a desfăşurat on-line prin intermediul aplicaţiei zoom  în 
ziua de 22.04.2020, ora 1300. 

 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. 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;  

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

3. Avizarea în baza art. 5 alin. (3) şi 92 alin. 5 din Legea nr. 341/2004 a 
propunerilor Secretarilor de stat de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant;  

4. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 10 parlamentari din totalul de 11 membri ai 
CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, vicepreşedinte deputat 
Suciu Matei, secretar deputat Rădulescu Dan Răzvan, senator Caracota Iancu, senator 
Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile deputat 
Rădulescu Cătălin Marian, senator Ruse Mihai şi senator Smarandache Miron 
Alexandru. A lipsit: deputat Roman Florin Claudiu.  
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 La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut punerea în aplicare a Hotărârilor 
Civile prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii pentru care nu 
există cereri depuse în termen la Secretariatul de stat, de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. 

 Astfel, CPRD 1989 este obligată, prin aceste hotărâri ale instanţelor de 
judecată, să soluționeze contestaţii depuse la CPRD 1989.  

 De asemenea, pentru persoanele menţionate în hotărârile instanţelor de 
judecată ca având contestaţie pe care CPRD 1989 ar trebui să o soluţioneze, 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. 

 
Au fost dezbătute hotărârile instanţelor de judecată după cum urmează:  
 
 1.  Hotărârea Civilă nr. 55/2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 19774/3/2019. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze cererea 

reclamantului Daia Cornel Dan înregistrată la registratura Camerei Deputaţilor sub 
nr. 2470/19.06.2019. 

 Din verificările efectuate s-a constatat faptul că adresa domnului Daia Cornel 
Dan a fost depusă la Registratura Camerei Deputaţilor în acelaşi moment cu cererea 
doamnei Pop Angela Gabriela, exemplarul depus la Registratura Camerei Deputaților 
primind nr. 2469/19.06.2019, iar pe exemplarul petentului fiind înscris nr. 
2470/19.06.2019, aşa cum rezultă din copia depusă la acţiunea în instanţă. Din 
consultarea exemplarului cererii domnului Daia Cornel Dan, existent la CPRD 1989 
(nr. 2469/19.06.2019) şi anexat acţiunii în instanţă (nr. 2470/19.06.2019) se constată 
că acestea sunt identice. Astfel, rezultă că a existat o eroare materială, numerele 2469 
şi 2470 fiind inversate pe exemplarele petenţilor la momentul înregistrării celor două 
cereri ale petenţilor Daia Cornel Dan şi Popa Angela Gabriela.  

 Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
2469/19.06.2019 (2470/19.06.2019), intitulată „CONTESTATIE”, domnul Daia 
Cornel Dan solicită să îi fie reanalizat dosarul. 

 În fapt, aşa cum rezultă şi din dosarul de instanţă, domnul Daia Cornel Dan nu 
a depus la Secretariatul de stat, în termenul stabilit de lege cerere de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant, Secretariatul de stat arătând în mod expres 
acest fapt prin adresa nr. 18/11213/31.10.2019. Astfel, cererea depusă la Registratura 
Camerei Deputaţilor sub nr. 2469/19.06.2019 (2470/19.06.2019) nu este o contestaţie 
depusă în baza art. 92 alin. (7) din Legea 341/2004, ci o solicitare directă de acordare 
a titlului de Luptător cu Rol Determinant adresată Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea cererii domnului 
Daia Cornel Dan, depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
2469/19.06.2019 (2470/19.06.2019). 

Cererea domnului  Daia Cornel Dan a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
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 2.  Hotărârea Civilă nr. 6056/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 16095/3/2019. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia 
formulată de reclamantul Vechiu Constantin înregistrată sub nr.  2119/21.05.2019. 

 Prin adresa depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
2119/21.05.2019 (2021/23.05.2019 la CPRD 1989), acesta contestă o invocată 
decizie a Secretariatului de stat, Decizia nr. 114/04.11.2015, prin care i-ar fi fost 
respinsă cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 Din verificările efectuate s-a constatat faptul că Decizia nr. 114 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, a fost emisă la 
data de 04.01.2016 şi nu îl priveşte pe domnul Vechiu Constantin. La data de 
04.11.2015 Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a emis 
Decizia nr. 104, si de asemenea, aceasta nu îl priveşte pe domnul Vechiu Constantin. 

 
 În cuprinsul adresei invocă pretinse situații de fapt în susţinerea cărora nu face 

nicio dovadă, un pretins refuz al angajaţilor Secretariatului de stat de a-i primi cererea 
pe motiv că certificatul doveditor al calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite era plastifiat, situaţie pentru care nu face nicio dovadă. Mai mult, din 
analiza mai multor copii ale cererilor de acordare a titlului depuse la Secretariatului 
de stat, anexate la contestaţii, rezultă că Secretariatul de stat a primit cereri însoţite de 
certificate plastifiate, doar făcându-se menţiune cu privire la acest aspect pe cerere. 
De asemenea, invocă faptul că mandatarul acestuia s-a aflat în imposibilitatea de 
deplasare la sediul Secretariatului de stat, fiind consemnat în arest la domiciliu. Şi 
dacă acest aspect ar fi fost dovedit cu documente ataşate adresei intitulate Contestaţie, 
acesta nu este de natură a înlătura obligația de depunere în termen a cererii de 
acordare a titlului. Totodată, acesta invocă o descurajare din partea angajaţilor prin 
care aceştia i-ar fi spus că nu are rost să depună cererea pentru că nu vor fi analizate 
cererile susţinute de Asociaţia A.R.A.D, până la clarificarea situaţiei penale a 
preşedintelui asociaţiei şi dacă ar fi dovedită, nu e de natură să înlăture obligaţia 
depunerii cererii în termenul acordat de prevederile legale.  

 
 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Vechiu 

Constantin 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. Prin adresa nr. 18/12178/13.12.2019, Secretariatul de stat a comunicat 
faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrele speciale 
de înregistrare, am constatat faptul că nu există nicio cerere, pe numele Vechiu 
Constantin, depusă la instituţia noastră, în termenul legal, pentru eliberarea 
certificatului de Luptător cu Rol Determinant.” 
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 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea cererii intitulată 
contestaţie a domnului Vechiu Constantin înregistrată sub nr.  2119/21.05.2019. 

 
Cererea intitulată contestaţie a domnului Vechiu Constantin a fost 

respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
 
 3.  Hotărârea Civilă nr. 1350/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 

dosar nr. 25539/3/2018. 
 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia 

formulată de reclamantul Marin Valentin înregistrată sub nr.  2981/19.08.2018. 
 Prin adresa depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 

2981/19.08.2018 (2455/03.09.2018 la CPRD 1989), acesta contestă o invocată 
decizie a Secretariatului de stat, Decizia nr. 114/04.01.2016, prin care i-ar fi fost 
respinsă cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 Din verificările efectuate s-a constatat faptul că Decizia nr. 114 a 
Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 din data de 
04.01.2016 nu îl priveşte pe domnul Marin Valentin.  

 
 În cuprinsul adresei invocă pretinse situații de fapt în susţinerea cărora nu face 

nicio dovadă, un pretins refuz al angajaţilor Secretariatului de stat de a-i primi cererea 
pe motiv că certificatul doveditor al calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite era plastifiat, situaţie pentru care nu face nicio dovadă. Mai mult, din 
analiza mai multor copii ale cererilor de acordare a titlului depuse la Secretariatului 
de stat, anexate la contestaţii, rezultă că Secretariatul de stat a primit cereri însoţite de 
certificate plastifiate, doar făcându-se menţiune cu privire la acest aspect pe cerere. 
De asemenea, invocă faptul că mandatarul acestuia s-a aflat în imposibilitatea de 
deplasare la sediul Secretariatului de stat, fiind consemnat în arest la domiciliu. Şi 
dacă acest aspect ar fi fost dovedit cu documente ataşate adresei intitulată contestaţie, 
acesta nu este de natură a înlătura obligația de depunere în termen a cererii de 
acordare a titlului. 

 
 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Marin Valentin 

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. Prin adresa nr. 18/10872/04.11.2019 Secretariatul de stat a comunicat 
faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrele speciale 
de înregistrare, am constatat domnul Marin Valentin …(date de identificare)…, nu a 
depus la instituţia noastră, în termenul legal prevăzut de Legea 341/2004, aşa cum a 
fost modificată prin OUG 95/2014, solicitare de acordare de Luptător cu Rol 
Determinant.  
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 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea cererii intitulată 
contestaţie a domnului Marin Valentin înregistrată sub nr.  2981/19.08.2018. 

  
Cererea intitulată contestaţie a domnului Marin Valentin a fost respinsă 

cu unanimitate de voturi. 
 
 
La punctul 2 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. 

 
Membrilor CPRD 1989 le-a fost transmis prin intermediul poştei electronice un 

raport ce conţine extras din conţinutul memoriului personal şi a declaraţiilor de 
martor aflate în  dosarele 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. 

 
 A fost precizată 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 8 contestaţii după cum urmează: 
 
1. Contestaţia domnului Simioancă Constantin – Dosar nr. 16908, 

contestaţie transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1855/19.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
324/15.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr.18/LRD/6734/2019. 
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 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data 
de 12.04.2007, domnul Simioancă Constantin, după anunţul despre sinuciderea 
generalului Milea, s-a deplasat în jurul orelor 12.30 în faţa Consiliului Judeţean al 
PCR din Piatra Neamţ, unde a găsit o mulțime de persoane care scandau lozinci 
anticomuniste. Arată faptul că, la scurt timp după ce a ajuns în piaţă, manifestanții au 
împins forţele de ordine şi a pătruns împreună cu aceştia cu forţă, în sediul 
Comitetului Judeţean PCR. Ulterior, a făcut parte din dispozitivul de pază al sediului  
şi a luat măsuri de informare a manifestanţilor cu privire la ce se petrecea în sediu şi 
în teritoriu.  

 
 În vederea stabilirii momentului confruntării cu forţele de ordine s-a 

propus audierea contestatarului. 
Audierea contestatarului a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
  
 2. Contestaţia domnului Constantin Milea – Dosar nr. 17672, contestaţie 

transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1291/26.03.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 183/18.02.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6605/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Constantin Milea în data de 22.12.1989 s-a alăturat în mod voluntar plutonului de 
gărzi patriotice constituit la nivelul întreprinderii la care lucra, pluton care a avut 
activităţi de pază şi apărare a Palatului Comunal. Ulterior, a avut activități de pază şi 
apărare la Tribunalul Judeţean, Arhivele Statului, Spitalul Judeţean şi Centrul de 
recoltare şi conservare de sânge.  

  
S-a propus respingerea contestaţiei constatând faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Constantin Milea s-a desfăşurat după fuga 
dictatorului, şi nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989. 

Contestaţia domnului Constantin Milea a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

  
 3. Contestaţia domnului Moglan Ion – Dosar nr. 17271, contestaţie 

transmisă prin intermediu poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1870/3/08.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
246/14.03.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6656/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Moglan Ion în data de 22.12.1989 s-a alăturat manifestanţilor din Piaţa Dacia la 
Palatul Comunal, după amiază s-a întors la întreprinderea unde lucra, unde el şi 
colegii lui de muncă au fost organizaţi, echipaţi şi trimişi la Palatul Comunal unde au 
fost preluaţi de ofiţeri activi ai M.Ap.N. şi organizaţi pentru apărarea Palatului 
Comunal. Arată că a avut în dotare armament şi muniţie. Ulterior, a participat la 
localizarea şi stingerea incendiului izbucnit la Tribunalul Buzău.  
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 Se propune respingerea contestaţiei constatând faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului Moglan Ion s-a desfăşurat după fuga dictatorului, şi 
nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia domnului Moglan Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
  
 4. Contestaţia domnului Zotescu Aurelian – Dosar nr. 17292, contestaţie 

transmisă prin intermediu poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1870/4/08.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
285/03.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6694/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul 
Zotescu Aurelian în data de 22.12.1989 s-a deplasat în Piaţa Dacia din municipiul 
Buzău, unde s-au scandat lozinci comuniste. A arătat faptul că în jurul orei 12,30 a 
pătruns în Palatul Comunal unde se afla sediul PCR. 

   
 În vederea stabilirii momentului confruntării cu forţele de ordine s-a 

propus audierea contestatarului. 
Audierea contestatarului a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 5. Contestaţia domnului Untaru Ion – Dosar nr. 18011, contestaţie 

transmisă prin intermediu poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 
1870/2/08.05.2019, îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 
280/03.04.2019 de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/6687/2019. 

 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procurorului militar la data 
de 29.03.2007, domnul Untaru Ion în data de 22.12.1989 se afla la domiciliu şi a 
văzut la televizor fuga cu elicopterul de pe acoperişul Comitetului Central a soţilor 
Ceauşescu. Ulterior, s-a deplasat în Piaţa Palatului Comunal, unde a ajuns în jurul 
orei 13,00, alăturându-se manifestanţilor şi rămânând în piaţă până în jurul ore 17,00, 
după care s-a întors la domiciliu. A doua zi s-a prezentat la locul de muncă, unde 
împreună cu mai mulţi colegi au fost trimişi, echipaţi în uniforme de gărzi patriotice, 
la Palatul Comunal. Aici au primit armă şi muniţie şi au efectuat serviciu de pază al 
Palatului Comunal. În zilele următoare a efectuat serviciu de pază şi control în 
diferite puncte din oraş.  

 
 S-a propus respingerea contestaţiei constatând faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Untaru Ion s-a desfăşurat după fuga dictatorului, şi 
nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia domnului Untaru Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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 6. Contestaţia domnului Pîrvan Ion – Dosar nr. 20699, contestaţie transmisă 

prin intermediu poştal şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1870/5/08.05.2019, 
îndreptată împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 262/14.03.2019 de respingere 
a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/6672/2019. 

 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Pîrvan 
Ion în data de 22.12.1989, la chemarea comandamentului provizoriu din întreprindere 
şi al şefului de stat major din societate, s-a alăturat plutonului constituit în cadrul 
întreprinderii, fiind repartizat să păzească întreprinderea şi fântânile cu apă potabilă şi 
industrială din Zona B.   

 
 S-a propus respingerea contestaţiei constatând faptul că activitatea 

revoluţionară a domnului Pîrvan Ion  s-a desfăşurat după fuga dictatorului, şi 
nu a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 
1989. 

Contestaţia domnului Pîrvan Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
 

 7. Contestaţia domnului Crasnaveţ Cristian – Dosar nr. 8450, contestaţie 
transmisă prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1864/08.05.2019, îndreptată 
împotriva Deciziei Secretariatului de stat nr. 277/20.03.2019 de respingere a cererii 
de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6703/2019. 
 În conformitate cu declaraţia de martor dată în faţa procuratului militar la data 
de 29.07.2008, domnul Crasnaveţ Cristian s-a alăturat grupului de manifestanţi care 
în seara zilei de 21.12.1989 a ieşit pe străzile municipiului Alba Iulia, acest grup 
participând activ la mobilizarea locuitorilor municipiului. Grupul de manifestanţi s-a 
deplasat la Comitetul Judeţean Alba, clădire păzită de militari înarmaţi. Aici a rămas 
pe durata întregii nopţi scandând lozinci anticeauşiste şi făcând revendicări. Arată 
faptul că în dimineaţa zilei de 22.12.1989 a pătruns în incinta sediului. 
  
 S-a propus admiterea contestaţiei constatând faptul că domnul Crasnaveţ 
Cristian a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române în 
municipiul Alba Iulia în data de 21.12.1989. 
 Contestaţia domnului Crasnaveţ Cristian a fost admisă cu unanimitate de 
voturi. 
  
 
 8. Contestaţia domnului Cîrlea Ioan – Dosar nr. 8446, contestaţie transmisă 
prin poştă şi înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 1863/08.05.2019, îndreptată împotriva 
Deciziei Secretariatului de stat nr. 276/20.03.2019 de respingere a cererii de acordare 
a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/6698/2019. 
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 În conformitate cu memoriul personal din dosarul administrativ, domnul Cîrlea 
Ioan în după-masa zilei de 21.12.1989 a făcut parte din primul grup de manifestanţi, 
10 – 20 persoane, care a ieşit pe străzile municipiului Alba Iulia şi care au strigat 
lozinci de mobilizare a cetăţenilor împotriva regimului comunist, acest grup 
participând activ la mobilizarea locuitorilor municipiului. Arată faptul că grupul, din 
ce în ce mai mare de manifestanţi, s-a deplasat pe străzile  municipiului, punctul final 
fiind Comitetul Judeţean, unde a fost determinată căderea primului secretar.  
 
 S-a propus admiterea contestaţiei constatând faptul că domnul Cîrlea 
Ioan a avut un rol determinant în declanşarea Revoluţiei Române în municipiul 
Alba Iulia în data de 21.12.1989. 
 Contestaţia domnului domnul Cîrlea Ioan a fost admisă cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
La punctul 3 al ordinii de zi au fost avizate,  în baza art. 5 alin. (3) şi 92 alin. 

5 din Legea nr. 341/2004, propunerile Secretariatului de stat de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant. 

 În conformitate cu art. 5 alin. (3) şi 92 alin. 5 din Legea nr. 341/2004, 
Secretariatul de stat a înaintat prin adresele nr. 18/10939/24.10.2019, nr. 
18/1115/30.10.2019 şi nr. 18/11762/18.11.2019 în vederea avizării un număr de 10 
cereri de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant care au fost analizate de 
comisia constituită la nivelul Secretariatului de stat şi pentru care s-a constatat de 
Secretariatul de stat că îndeplinesc condiţiile pentru acordarea titlului.  

 Din verificările efectuate la nivelul CPRD 1989 nu s-a constatat existenţa unor 
contestaţii cu privire la persoanele pentru care s-a propus acordarea titlului de 
Luptător cu Rol Determinant.  

 S-a procedat la verificarea prin sondaj a propunerilor, fiind analizat dosarul 
administrativ nr. 15680 al domnului Alexa Dumitru. Analiza a privit activitatea 
revoluţionară a domnului Alexa Dumitru, condiţiile tehnice pentru obţinerea titlului, 
în speţă condiţiile de formă ce vizează termenele de  depunere a cererii, publicarea în 
Monitorul Oficial a titlului anterior ş.a.m.d., fiind atributul Secretariatului de stat. În 
conformitate cu memoriul personal, domnul Alexa Dumitru în data de 21.12.1989 în 
jurul amiezii a plecat cu coloana de manifestanţi de la întreprinderea unde lucra spre 
sediul PCR Reşiţa. Ajuns în faţa sediului, liderul coloanei a propus pătrunderea în 
incinta acestuia pentru a purta discuţii cu primul secretar. Având în vedere faptul că, 
clădirea era păzită s-a pătruns forţat. Aici, primul secretar a fost forţat să 
îngenuncheze şi să declare Reşiţa oraş liber. Ulterior a avut activităţi de pază în 
diverse puncte ale municipiului Reşiţa.  

 În conformitate cu modalitatea de lucru a CPRD 1989 privind acordarea 
avizului pentru propunerile înaintate de Secretariatul de stat, având în vedere faptul 
că pentru restul persoanelor propuse nu au fost identificate contestaţii venite din 
partea altor persoane, se propune acordarea avizului în baza analizei făcute de 
comisia constituită la nivelul Secretariatului de stat. 
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 S-a propus acordarea avizului în vederea acordării titlului de Luptător cu 
Rol Determinant asupra persoanelor propuse, după cum urmează: 
  
 - adresa nr. 18/10939/24.10.2019 
 
 1. Coşerin Florinel – cerere 18/LRD/6729/2019, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi; 
 2. Dumitru Alexa – cerere 18/LRD/1837/2015, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 
  
 - adresa nr. 18/11115/30.10.2019 
 1. Cristea Petru – cerere 18/LRD/6702/2017, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi. 
 
 - adresa nr. 18/11762/18.11.2019 
 1. Buznicu Gheorghe – cerere 18/LRD/2538/2015, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi; 
 2. Costantea Vasile – cerere 18/LRD/6746/2019, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi; 
 3. Huţanu Ioan – cerere 18/LRD/1988/2015, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi; 
 4. Jeleboglu Badiu Petrică – cerere 18/LRD/6748/2019, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi; 
 5. Lixandra Florin – cerere 18/LRD/6749/2019, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi; 
 6. Panduru Carol – cerere 18/LRD/4373/2015, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi; 
 7. Tală Constantin – cerere 18/LRD/6750/2019, avizul a fost acordat cu 
unanimitate de voturi.  
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La punctul 4 al ordinii de zi – Diverse, domnul deputat Cătălin Marian 
Rădulescu a ridicat problema necorelării valorii indemnizaţiei acordată în baza Legii 
nr. 341/2004 cu cuantumul câştigului salarial mediu aşa cum prevede articolul 4 
respectiv art. 5 alin. (1) lit. o) şi a prous ca CPRD 1989 să ridice această problemă în 
faţa autorităţilor responsabile. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George SEFER a propus ca această temă 
să fie pusă în discuţie după încetarea stării de urgenţă pentru ca personalul comisiei să 
poată pregăti un material din care să rezulte numărul de beneficiari existenţi, impactul 
bugetar precum şi cadrul normativ ce reglementează aceste plăţi şi corelarea 
prevederilor Legii nr. 341/2004 cu cele ale Codului Fiscal. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Deputat  Sefer Cristian George 


