
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

Comisia Parlamentar

SINTEZA LUCR
ŞEDINŢ

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Hotărârea Civilă nr. 204/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar

nr. 31081/3/2017, cu privire la domnul Pundichi Daniel;
2. Soluţionarea contestaţiilor depuse în baza art. 9

341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 
titlului de Luptător cu Rol Determinant;

3. Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de acordare a LRD 
depuse în termen); 

4. Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 
publicată la data de 31.08.2018;

5. 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,
Rădulescu Cătălin Marian deputat Roman Florin Claudiu
senator Smarandache Miron Alexandru
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 11.06.2019 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 11.06.2019, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

204/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar
31081/3/2017, cu privire la domnul Pundichi Daniel; 

Soluţionarea contestaţiilor depuse în baza art. 92 alin. (7), din Legea nr. 
341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 a cererilor de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant; 
Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
oluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de acordare a LRD 

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

n România în Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, 
publicată la data de 31.08.2018; 

La lucrările şedinţei au participat 11 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

deputat Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai 
Alexandru.  

ionarilor din Decembrie 1989 

204/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 

alin. (7), din Legea nr. 
341/2004 împotriva respingerii de către Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 

1989 a cererilor de acordare a 

Punere în aplicare a Hotărârilor Civile prin care CPRD 1989 este obligată să 
oluţioneze contestaţii (pentru care nu există cereri de acordare a LRD 

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de 
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 

1989  nr. 129/13.08.2018, 

ari din totalul de 11 membri ai 
vicepreşedinte deputat 

senator Caracota Iancu, senator 
senator Ilea Vasile, deputat 

senator Ruse Mihai şi 
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La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 204/2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar 31081/3/2017, cu privire la domnul 
Pundichi Daniel. 

 Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţia reclamantului.  

 Din verificările efectuate rezultă faptul că domnul Pundichi Daniel deţine 
certificatul emis în baza Legii nr. 42/1990 Remarcat prin Fapte Deosebite nr. 
8335/22.02.2019 şi Brevet emis prin Decretul 37/26.02.2000, respectiv cerere 
pentru preschimbarea acestuia nr. 13665/09.11.2004, cerere ce a constituit Dosarul 
nr. 13665/2004. Acesta nu deţine certificat preschimbat în baza Legii nr. 341/2004 
pentru care a depus cererea de preschimbare nr. 13665/09.11.2004, cerere de 
preschimbare soluţionată de Secretariatul de stat în baza Hotărârii Civile nr. 
310/19.02.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 8307/118/2014, la 
data de 22.03.2016 prin respingere. 

 Împotriva acestei soluţii de respingere Pundichi Daniel a făcut contestaţie, 
contestaţie pe care CPRD 1989 este obligată să o Soluţioneze prin Hotărârea Civilă 
nr. 204/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 31081/3/2017.  

 În Dosarul nr. 13665/2004 se regăsesc: 
  - Cerere de preschimbare a titlului deţinut în baza Legii nr. 42/1990; 
  - Copie certificat Remarcat prin Fapte Deosebite nr.8335/22.02.1990 pe 

numele Pundichi Daniel; 
  - Avizul Organizaţie de Revoluţionari pentru preschimbarea 

certificatului domnului Pundichi Daniel; 
  - Copie Brevet emis prin Decret nr. 37/26.02.2000 pe numele Pundichi 

Daniel; 
  - Declaraţie martor (2), copie certificat deţinut în baza Legii nr. 42/1990; 
   
 Având în vedere că din dosarul administrativ lipseşte memoriul personal al 

domnului Pundichi Daniel s-a propus audierea contestatarului. 
 Audierea contestatarului a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi s-a soluţionat contestaţia domnului Stan Ion, 

depusă în baza art. 92 alin. (7), din Legea nr. 341/2004, 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 a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 18/LRD/3951/05.05.2015 – 
Dosar nr. 6105/22.10.2004. 
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 În conformitate cu memoriul personal al domnului Stan Ion, acesta a 
participat la Revoluţia Română din Decembrie 1989 începând cu data de 21.12.1989, 
iar din data de 22.12.1989 până la victoria finală a deţinut armament efectuând 
activităţi de apărare şi patrulare a următoarelor obiective: Sala Polivalentă, Institutul 
Meteorologic, staţia de metrou Pieptănari (Eroii Revoluţiei), Autogara Filaret şi zona 
Arenele Romane. 

 
 Contestaţia domnului Stan Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

pentru lipsa rolului determinant în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 

 
 
 La punctul 3 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 soluționate contestaţii prezumat depuse la CPRD 1989.  

 În vederea clarificării situaţiei s-a solicitat de la Registratura Camerei 
Deputaţilor precizări cu privire la existenţa acestor contestaţii. 

 De asemenea, pentru persoanele menţionate în hotărârile instanţelor de 
judecată ca având contestaţie pe care CPRD 1989 ar trebui să le 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. 7231 din 07.11.2018, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 26996/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze cererea înregistrată sub nr. 1051/09.03.2018 a domnului Ciurdea 
Nicolae. 

 În fapt, cererea nr. 1051/09.03.2018 este o notificare prin care domnul 
Ciurdea Nicolae solicită CPRD 1989 soluţionarea contestaţiei depusă la Registratura 
Camerei Deputaţilor sub nr. 3398/08.09.2015, a cărei existenţă nu se confirmă 
conform relaţiilor de la Registratura Camerei Deputaţilor. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Ciurdea 
Nicolae a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2016/04.03.2019 a arătat 
faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special 

de înregistrare, am constatat faptul că domnul Ciurdea Nicolae … (date de 

identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru 

eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 
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 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Ciurdea Nicolae specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 7231 din 07.11.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 26996/3/2018. 

 
 Contestaţia domnului Ciurdea Nicolae specificat ca depusă în Hotărârea 

Civilă nr. 7231 din 07.11.2018 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Ciurdea Nicolae sub nr. 2270 din data de 30.05.2018, care 
este o revenire la cererea înregistrată sub nr. 1051/09.03.2018. 

 
 2. Hotărârea Civilă nr. 6956 din 20.11.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 41858/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestația înregistrată sub nr. 2611/09.05.2017 a domnului Preduş 
Alexandru. 

 Din verificările efectuate nu se confirmă înregistrarea acestei contestaţii nici la 
Registratura Camerei Deputaţilor, nici în registrul de intrări – ieşiri al CPRD 1989. 

 În fapt, domnul Preduş Alexandru la data de 01.11.2016 a înregistrat la 
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 5280 documentul intitulat Contestaţie 
Notificare ce se pretinde o revenire la o contestaţie înregistrată sub nr. 
1198/19.02.2016, a cărei existenţă nu se confirmă. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Preduş 
Alexandru a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/2019/04.03.2019 a arătat 
faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special 

de înregistrare, am constatat faptul că domnul Preduş Alexandru… (date de 

identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru 

eliberarea  certificatului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Preduş Alexandru specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6956 din 20.11.2017, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 41858/3/2016. 

 Contestaţia domnul Preduş Alexandru specificat ca depusă în Hotărârea 
Civilă nr. 6956 din 20.11.2017 a fost respinsă cu unamimitate de voturi. 

 
 Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare 

înregistrat de domnul Preduş Alexandru sub nr. 5280 din data de 01.11.2016. 
 
 3. Hotărârea Civilă nr. 1757 din 14.03.2019, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti în dosar nr. 30732/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să 
soluţioneze contestația înregistrată sub nr. 3295/04.09.2018 a domnului Taţa 
Constantin. 
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 Prin documentul înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
3295/04.09.2018 domnul Ţaţa Constantin contestă Decizia Secretariatului de stat nr. 
114 din data de 04.11.2015 încheiată în baza procesului verbal nr. 
18/11/04.01.2016, fără a anexa Decizia nr. 114 contestată.  

 În cuprinsul contestaţiei acesta afirmă că nu a depus solicitare de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant deoarece Preşedintele Asociaţiei A.R.A.D., 
mandatat de acesta să facă toate demersurile în vederea depunerii tuturor 
documentelor de preschimbare a certificatelor, conform Legii nr. 341/2004, s-a aflat 
în imposibilitatea legală de a depune aceste documente, deoarece era condamnat la 
domiciliu, având interdicţie pentru a putea ieşi din casă. De asemenea, afirmă că 
angajaţii Secretariatului de stat au refuzat să primească cererea deoarece avea 
certificatul plastifiat.  

 Reclamantul nu a depus nici o probă în susţinerea celor afirmate, iar în urma 
consultării pe pagina de internet a Secretariatului de stat a Deciziei  nr. 114  emisă în 
baza procesului verbal nr. 18/11/04.01.2016, aceasta este emisă în 04.01.2016, nu în 
04.11.2015 cum susţine contestatarul şi nu îl priveşte pe acesta. 

 De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Taţa 
Constantin a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. Secretariatul de stat prin adresa nr. 18/47689/07.05.2019 a arătat 
faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special 

de înregistrare, am constatat faptul că domnul Ţaţa Constantin… (date de 

identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal prevăzut de Legea 

341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin OUG 95/2014, solicitare de acordare a 

titlului de Luptător cu Rol Determinant”. 

 Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului 
Taţa Constantin specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 1757 din 14.03.2019, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 30732/3/2018. 

 Contestaţiai domnul Ţaţa Constantin nr. 3295/04.09.2018 a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 4 al ordinii de zi au fost soluţionate un număr de 19 de contestaţii 

îndreptate împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018. 

 
Domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a arătat faptul că la data 

de 15.10.2018, CPRD 1989 a decis admiterea în principiu a contestaţiilor depuse 
împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data de 31.08.2018. 
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 Admiterea în principiu a contestaţiilor împotriva Deciziei Secretariatului de 
Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989  nr. 129/13.08.2018, publicată la data 
de 31.08.2018, a avut la bază reţinerile eronate ale Secretariatului de stat din 
Procesul Verbal nr. 18/COMISIE/3/13.08.2018 avut în vedere la emiterea Deciziei nr. 
129/13.08.2018. 

 
S-au reţinut următoarele: 
Procesul Verbal nr. 18/COMISIE/3/13.08.2018 are următoarele reţineri 

eronate:  
 A - O pretinsă neîndeplinire, de către CPRD 1989, a obligaţiilor prevăzute de 

art. 213 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 99/2015 (în fapt art. 213 alin. 4 din H.G. 
nr. 1412/2004, H.G. nr. 99/2015 fiind de modificare a H.G. nr. 1412/2004), aspect 
care nu se confirmă din următoarele considerente: ca urmare a admiterii 
contestaţiilor îndreptate împotriva respingerilor, de către SSRML, a cererilor de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, CPRD 1989 a efectuat, respectiv 
comunicat, Secretariatului de stat următoarele: 

 
- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a Sintezei 

lucrărilor CPRD 1989 în care se regăseşte admiterea contestaţiilor; 
- Restituirea Secretariatului de stat a dosarelor  administrative 

constituite în baza Legii nr. 341/2004, pentru obţinerea titlului de 
Luptător remarcat prin fapte deosebite, dosar care cuprinde un 
memoriu personal al solicitantului în care a descris faptele acestuia 
din perioada Revoluţiei Române din Decembrie 1989, documente 
doveditoare avute în vedere de CPRD 1989 la admiterea contestaţiei; 

- Comunicarea periodică către Secretariatul de stat a adreselor 
cuprinzând centralizarea contestaţiilor soluţionate cu rezoluţie de 
admitere; 

 
 

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 6c din 1 
martie 2018, a Sintezei lucrărilor din data de 10.10.2017, în care ca 
urmare a adreselor SSRML  nr. 4660/29.06.2017, respectiv nr. 
6466/27.09.2017, CPRD 1989 a arătat procedura şi documentele 
avute în vedere la soluţionarea contestaţiilor; 

- Comunicarea Secretariatului de stat a adresei nr. 4c-22/1196 din 
06.06.2018, prin care Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 a răspuns adresei Secretariatului de stat nr. 
18/3698 din 11.05.2018, arătând modul de soluţionare şi 
documentele avute în vedere la soluţionarea contestaţiilor. 
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 B – O pretinsă neobligativitate a soluţiilor emise de CPRD 1989 în soluţionarea 
contestaţiilor, Secretariatul de stat invocând faptul că legiuitorul conferă SSRML 
atributul reanalizării în cazul emiterii de către CPRD 1989 a unei soluţii opuse decât 
cea iniţială a SSRML, aspect ce nu se confirmă pentru următoarele considerente: 

 
 

- La adoptarea H.G. nr. 99/2015, de modificare a H.G. nr. 1412/2004, 
Guvernul României nu are atributul de legiuitor, aşa cum greşit 
indică departamentul juridic al Secretariatului de stat, acesta având 
atributul de legiuitor doar în adoptarea Ordonanţelor de Guvern, 
respectiv a Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului;  

- Reanalizarea prevăzută în art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 (şi nu H.G. 
nr 99/2015 cum greşit e indicat în Procesul Verbal nr. 
18/COMISIE/3/13.08.2018) vizează reanalizarea solicitării de 
acordare a titlului sub aspectele tehnice şi nicidecum nu dă un 
caracter neobligatoriu al constatărilor CPRD 1989 cu privire la rolul 
determinat în declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989. 
 

 C – O pretinsă existenţă a autorităţii de lucru judecat, indicându-se Hotărârea 
Civilă nr. 1074/2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 21493/3/2017, 
prin care CPRD 1989 este obligată să comunice documente doveditoare depuse 
conform art. 213 din H.G. nr. 99/2015 (H.G. nr. 1412/2004) care au stat la baza 
admiterii contestaţiei, aspect ce nu se confirmă pentru următoarele considerente: 

 
- Hotărârea Civilă nr. 1074/2018 se referă la un caz concret, fără 

aplicabilitate cu caracter general, şi a survenit ca urmare a invocării 
de către Secretariatului de stat a netransmiterii de către CPRD 1989 
a niciunui document, nici măcar a soluţiei adoptate. CPRD 1989 nu a 
formulat apărări în acest dosar din lipsa personalului de specialitate 
şi a numărului mare de dosare în care CPRD 1989 este parte; 

- Alin. (4) al art. 213 din H.G. nr. 1412/2004 nu trasează în sarcina CPRD 
1989 obligativitatea probării şi motivarea deciziei de admitere, ci 
doar în cazul în care a avut în vedere alte documente la luarea 
deciziei decât cele existente în dosarul administrativ constituit 
pentru obţinerea titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite, 
să le transmită Secretariatului de stat.  

 
 De asemenea, au fost avute în vedere concluziile regăsite în Raportul final al 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii a Senatului 
României, privind verificarea legalităţii emiterii de către SSRLM a Deciziei nr. 
129/13.08.2018, care având în vedere raportul de control privind verificările 
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efectuate la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, 
înregistrat cu nr. 1272/68/15.11.2018, a recomandat anularea Deciziei nr. 
129/13.08.2018. 

 
 Pentru aceste considerente s-a propus admiterea celor 19 de contestaţii 

individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 129/13.08.2018, prevăzute în 
anexa la prezenta. 

 
 În raport sunt prevăzute: 

- numărul şi data contestaţiei individuale îndreptată împotriva Deciziei 
SSRLM nr. 129/13.08.2018; 

- numele şi prenumele contestatarului ; 
- numărul cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 

Determinant; 
- numărul şi data dosarului administrativ care cuprinde documentele 

avute în vedere la admiterea contestaţiei; 
- data soluţionării prin admitere de către CPRD 1989 a contestației 

iniţiale; 
- numărul şi data adresei de restituire a dosarului administrativ care 

cuprinde documentele avute în vedere la admiterea contestaţiei; 
- numărul şi data adresei cuprinzând centralizarea contestaţiilor 

admise. 
 

Cele 19 contestaţii individuale, îndreptate împotriva Deciziei SSRLM nr. 
129/13.08.2018, prevăzute în anexa la prezenta, au fost admise cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
 Neexistând propuneri la punctul 5 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 
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Anexă la Sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data de 11.06.2019 

 
Contestaţii împotriva Deciziei Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 

Perioada 1945 – 1989 nr. 129/13.08.2018 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
cont. 
Dec. 
129 

Data cont. 
Dec. 129 Nume Prenume 

Număr şi data solicitare 
titlu Lupt ător Rol 

Determinant 

Dosar 
administrativ 

Poziţia 
din 
Dec. 
129 

Data 
soluţionare 

I 
Rezoluţie 

Data 
audiere 

Data 
soluţionare 

II 
Rezoluţie Nr. şi data restituire dosar 

Nr. şi data com. centr. 
admiteri 

1 2141 05.06.2019 PĂUN GABRIEL VIRGIL 18/LRD/4964/08.05.2015 8572/01.11.2004 533 06.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2006 p. 23 4c-22/2283/03.11.2016 p. 155 

2 2140 05.06.019 IRIMESCU CORNEL-DAMIAN 18/LRD/4740/07.05.2015 3104/20.10.2004 467 06.09.2016 respingerea 06.10.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2006 p. 130 4c-22/2283/03.11.2016 p. 262 

3 2153 07.06.2019 POPA VIORICA 18/LRD/1624/02.04.2015 18855/20.01.2005 181 27.10.2015 admiterea 
   

4c-22/1085/03.05.2016 p. 36 4c-22/2342/15.11.2016 p. 90 

4 1774 06.05.2019 NOAGHIU MIRCEA 18/LRD/5255/08.05.2015 5149/21.10.2004 518 06.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2006 p. 5 4c-22/2283/03.11.2016 p. 152 

5 1774 19.04.2019 STĂNESCU VLĂDUŢ 18/LRD/939/18.03.2015 20660/26.07.2006 206 17.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 312 4c-22/2342/15.11.2016 p. 699 

6 1800 24.04.2019 GANCIU NICULAE 18/LRD/2893/27.04.2015 3504/20.10.2004 87 26.04.2016 admiterea    4c-22/1426/06.06.2016 p. 230 4c-22/2342/15.11.2016 p. 575 

7 2116 20.05.2019 TACHE TUDOR 18/LRD/4468/07.05.2015 14481/09.11.2004 218 23.03.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 69 4c-22/2342/15.11.2016 p. 415 

8 1884 05.06.2019 RĂUȚĂ NICOLAE HORAȚIU 18/LRD/5882/11.05.2015 12288/09.11.2004 330 11.10.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 52 4c-22/120/15.01.2018 p. 36 

9 1883 05.06.2019 PANCIU IOANA 18/LRD/4315/07.05.2015 12345/09.11.2004 166 17.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 277 4c-22/2342/15.11.2016 p. 693 

10 1799 24.04.2019 PÂRVULESCU ALEXANDRU 18/LRD/2894/27.04.2015 3488/20.10.2004 174 10.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 260 4c-22/2342/15.11.2016 p. 645 

11 2130 05.06.2019 MILEA GHEORGHE 18/LRD/4952/08.05.2015 5420/21.10.2004 493 06.09.2016 admiterea 
   

4c-22/2284/03.11.2006 p. 18 4c-22/2283/03.11.2016 p. 150 

12 2199 28.05.2019 LĂDĂRESCU NICOLAE 18/LRD/4366/07.05.2015 2652/18.11.2004 307 06.09.2016 respingerea 20.10.2016 01.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 32 4c-22/120/15.01.2018 p. 39 

13 2132 05.06.2019 NIŢOIU OVIDIU-ALEXANDRU 18/LRD/4724/07.05.2015 4993/21.10.2004 158 17.05.2016 admiterea 
   

4c-22/1426/06.06.2016 p. 308 4c-22/2342/15.11.2016 p. 691 

14 2133 05.06.2019 
ONEA 

GAȘPAR 
VICTOR DUMITRU 18/LRD/2400/21.04.2015 1722/11.10.2004 164 10.05.2016 admiterea 

   
4c-22/1372/31.05.2016 p. 57 4c-22/2342/15.11.2016 p. 643 

15 3316 06.09.2018 NICĂ NICUȘOR GHEORGHE 18/LRD/2907/27.04.2015 13557/09.11.2004 516 30.06.2016 admiterea 
   

4c-22/1562/28.07.2016 p. 90 4c-22/2283/03.11.2016 p. 106 

16 3934 22.10.2018 
CIONTEA 

(PĂTRAŞCU) 
CONSTANŢA 18/LRD/641/12.03.2015 6586/29.10.2004 53 27.10.2015 admiterea 

   
4c-22/1085/03.05.2016 p. 29 4c-22/2342/15.11.2016 p. 75 

17 3887 18.10.2018 SANDU CRISTIAN MARIUS 18/LRD/38/27.02.2015 3891/20.10.2004 7 19.06.2017 admitera în conf. cu Hot. Civ. Dosar 5477/3/2016     4c-22/777/27.03.2018 p. 19 

18 4066 13.12.2018 CIOREAN GRIGORE EMIL 18/LRD/3723/05.05.2015 5607/21.10.2004 276 26.04.2016 respingerea 03.11.2016 08.11.2016 admiterea 4c-22/326/07.02.2018 p. 57 4c-22/120/15.01.2018 p. 91 

19 
4740 12.12.2018 Stelea Ovidiu Valeriu (Laurenţiu) 18/2203/17.04.2016 10990/2004 585 

06.09.2016 respingerea 22.09.2016 11.10.2016 admiterea 4c-22/2284/03.11.2016 p. 132 4c-22/2283/03.11.2016 p. 264 

 
 


