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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 05.05.2020 

 
Şedinţa CPRD 1989 s-a desfăşurat on-line prin intermediul aplicaţiei zoom  în 

ziua de 05.05.2020, ora 1300. 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Aviz asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 91/2019 privind desființarea Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 – L251/2020; 

2. Adresa Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 nr. 18/3786 din 22.04.2020 privind punerea în aplicarea a Hotărârii 
Civile nr. 2476/2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 
29548/3/2016 cu privire la domnul Cornea Constantin Florin; 

3. Adresa Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 
1989 nr. 18/2291 din 26.02.2020 prin care se solicita avizul CPRD 1989 în 
vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru domnii 
Naum Ion și Prodescu Gheorghe, respectiv doamna Vlădescu Ecaterina ca 
urmare a unor hotărâri civile; 

4. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva respingerii de către Secretariatul 
de stat a cererii de acordare a  titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite; 

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. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 11 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, deputat Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai şi 
senator Smarandache Miron Alexandru.  
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La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut avizul asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind 
desființarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – L251/2020. 

 
Prin adresa nr. L 251/28.04.2020 Biroul permanent al Senatului, în temeiul 

prevederilor art. 35 alin. (1), lit. e, teza I şi ale art. 70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a sesizat Comisia Parlamentară 
a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în vederea avizării, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind 
desființarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – L251/2020. 

Senatul este Cameră decizională. 
Comisia sesizată pentru raport este Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări. 
 
Consiliul legislativ avizează cu observaţii propunerea de ordonanţă de urgenţă 

arătând: 
 - cu privire la modalitatea de reglementare - „Atât Nota de fundamentare 

cât şi în preambulul proiectului nu sunt prezentate elemente de fapt şi drept din care 
să reiasă existenţa unei situaţii extraordinare care să impună adoptarea unor soluţii 
legislative pe calea ordonanţei de urgenţe” 

 - cu privire la soluţia legislativă adoptată – „Afirmaţii precum „instituţia 
a reprezentat o platformă politică”, „al cărui scop real vizează asigurarea unor 
poziţii publice pentru interese personale” şi că „evenimentele organizate de Institut 
au vizat propagarea în spaţiul public a unor interpretări asupra Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 menite să se contrapună cercetărilor aflate în curs, desfăşurate 
de organele de anchetă în „Dosarul Revoluţiei”” nu ar putea justifica adoptarea 
soluţiilor legislative propuse şi, cu atât mai puţin, nu ar putea constitui justificări ale 
urgenţei adoptării acestora. Existența unor disfuncţionalităţi în desfăşurarea 
activităţii unei instituţii publice, impun eventual, adoptarea unor soluţii în 
scopul eficientizării funcţionării acesteia”.  

    
S-a propus emiterea unui aviz negativ asupra Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea 
Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
Avizul negativ a fost aprobat cu şapte voturi pentru, o abţinere şi trei 

voturi împotrivă (domnul deputat Roman Florin Claudiu a votat împotriva avizului 
negativ) 
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La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut adresa Secretariatului de Stat 
pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nr. 18/3786 din 22.04.2020 
privind punerea în aplicarea a Hotărârii Civile nr. 2476/2017, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 29548/3/2016 cu privire la domnul Cornea 
Constantin Florin. 

 
Prin Hotărârea Civilă sus indicată Secretariatul de stat este obligat să propună 

spre avizare către CPRD 1989 cererea pentru eliberarea certificatului de revoluţionar 
– Luptător remarcat prin fapte deosebite a domnului Cornea Constantin Florin. 

  
Având în vedere faptul că tribunalul constată în mod expres faptul că 

reclamantul îndeplineşte condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de revoluţionar 
remarcat prin fapte deosebite, respectiv impunerea Secretariatului de stat a obligaţiei 
de emitere efectivă a certificatului, s-a propus acordarea avizului în vederea emiterii 
titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru domnul Cornea Constantin 
Florin. 

 
Avizul pentru obţinerea titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 

Deosebite pentru domnul Cornea Constantin Florin a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 3 al ordinii de zi s-a dezbătut adresa Secretariatului de Stat 

pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 nr. 18/2291 din 26.02.2020, prin 
care se solicita avizul CPRD 1989 în vederea acordării titlului de Luptător cu 
Rol Determinant pentru domnii Naum Ion și Prodescu Gheorghe, respectiv 
doamna Vlădescu Ecaterina ca urmare a unor hotărâri civile. 

 
Prin adresa nr. 18/2291/26.02.2020 se solicită CPRD 1989 avizul în vederea 

acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant după cum urmează: 
 
- Domnului Naum Ion, în baza Hotărârii Civile nr. 5632/25.09.2018 

pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 48428/3/2017, prin care 
Secretariatul de stat este obligat la emiterea unui nou certificat prin care să i 
se atribuie reclamantului Naum Ion titlul de Luptător pentru Victoria 
Revoluției Române din Decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant. 

Avizul în vederea punerii în aplicare a hotărârii civile cu privire la domnul 
Naum Ion a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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- Domnului Prodescu Gheorghe, în baza Deciziei Civile nr. 1141/02.12.2019 
pronunțată de Curtea de Apel București în dosar nr. 1963/93/2017, prin care 
Secretariatul de stat este obligat la emiterea unui nou prin certificat prin care 
să i se atribuie reclamantului Prodescu Gheorghe titlul de Luptător pentru 
Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – Luptător cu rol 
determinant. 

Avizul în vederea punerii în aplicare a hotărârii civile cu privire la domnul 
Prodescu Gheorghe a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
- Doamnei Vlădescu Ecaterina, în baza Hotărârii Civile nr. 7720/12.11.2019 

pronunțată de Tribunalul București în dosar nr. 19554/3/2019, prin care 
Secretariatul de stat este obligat la emiterea unui nou certificat prin care să i 
se atribuie reclamantei Vlădescu Ecaterina titlul de Luptător pentru Victoria 
Revoluției Române din Decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant. 

Avizul în vederea punerii în aplicare a hotărârii civile cu privire la 
doamna Vlădescu Ecaterina a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul  4 a fost soluţionată contestaţia împotriva respingerii de către 

Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător Remarcat prin 
Fapte Deosebite. 

Semnificaţia votului dat în soluţionarea contestaţiei: 
Admiterea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 

exercitarea mandatului, consideră că prin acţiunile, descrise în memoriu şi declaraţiile 
de martor, contestatarul s-a remarcat prin fapte deosebite în timpul Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989. 

Respingerea contestaţiei – membrii CPRD 1989, deputați şi senatori aflaţi în 
exercitarea mandatului, consideră că prin acţiunile, descrise în memoriu şi declaraţiile 
de martor, contestatarul nu s-a remarcat prin fapte deosebite în timpul 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 avut de contestatar în timpul 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, fiind necesare clarificării cu privire la 
activităţile revoluţionare desfăşurate. 

  
Contestaţia domnului Călin Vasile – Dosar nr. 19550, contestaţie îndreptată 

împotriva neacordării titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. 
În conformitate cu adeverinţa emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare la data de 25.07.2007 rezultă că 
domnul Călin Vasile în perioada de 22 – 24.12.1989 a desfăşurat activităţi de pază la 
Combinatul Poligrafic Casa Scânteii unde era angajat.  

În vederea stabilirii întregii activităţii revoluţionare s-a propus audierea 
contestatarului. 

Audierea domnului Călin Vasile a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 5 al ordinii de zi au fost puse în aplicare Hotărârile Civile prin 
care CPRD 1989 este obligată să soluționeze contestații, pentru care nu există 
cereri, depuse în termen la Secretariatul de stat, de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant, după cum urmează: 

1.  Hotărârea Civilă nr. 3813/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 6865/3/2019. 

Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia 
înregistrată sub nr. 1002/27.01.2018 formulată de reclamantul Mitrofan Corneliu 
împotriva Deciziei nr. 114/04.11.2016, emisă de Secretariatul de stat. 

Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
1002/27.02.2019, înregistrată sub nr. 956/05.03.2019 la CPRD 1989 (sub nr. 
1002/27.01.2018 neexistând cerere formulată de domnul Mitrofan Corneliu), 
intitulată contestaţie, domnul Mitrofan Corneliu 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. 

Dispozitivul Hotărârii Civile reţine date neconforme cu contestaţia anexată de 
reclamant la cererea de chemare în judecată, instanţa de judecată reţinând datele 
indicate de reclamant în cererea de chemare în judecată care nu corespund cu situaţia 
de fapt.  

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 Mitrofan Corneliu. 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, de asemenea, aceasta nu îl priveşte pe domnul Mitrofan Corneliu. 

Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
1002/27.02.2019 domnul Mitrofan Corneliu contestă o invocată Decizie a 
Secretariatului de stat prin care i-ar fi fost respinsă o pretinsă cerere de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant, fără a depune nicio dovadă cu privire la 
existenţa deciziei de respingere sau a cererii de acordare a titlului.  

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Mitrofan 
Corneliu 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. 18/1122/06.04.2020, 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 domnul Mitrofan Corneliu, 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 cererii domnului 
Mitrofan Corneliu, depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
1002/27.02.2019 (nr. 956/05.03.2019 la CPRD 1989). 

Cererea domnului Mitrofan Corneliu a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
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2.  Hotărârea Civilă nr. 8333/2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 25532/3/2018. 

 
Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia 

înregistrată sub nr. 2979/19.07.2018 formulată de reclamantul Oncioiu Vregică. 
 
Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 

2979/19.07.2018, înregistrată sub nr. 24536/03.09.2018 la CPRD 1989,  intitulată 
contestaţie, domnul Oncioiu Vergică 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 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, emisă la data de 
04.01.2016, nu îl priveşte pe domnul Oncioiu Vergică. 

Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
2979/19.07.2018 domnul Oncioiu Vergică contestă o invocată Decizie a 
Secretariatului de stat prin care i-ar fi fost respinsă o pretinsă cerere de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant, fără a depune nicio dovadă cu privire la 
existenţa deciziei de respingere sau a cererii de acordare a titlului. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Oncioiu Vergică 
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. 18/2517/06.04.2020, 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 domnul Oncioiu Vergică, …(date de 
identificare)…, nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal prevăzut de Legea 
nr. 341/2004, aşa cum a fost modificată prin OUG 95/2014, solicitare de acordare a 
titlului de Luptător cu Rol Determinant.” 

  
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea cererii domnului 

Oncioiu Vergică, depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
2979/19.07.2018 (nr. 24536/03.09.2018 la CPRD 1989). 

Cererea domnului Oncioiu Vergică a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
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3.  Hotărârea Civilă nr. 785/2019 pronunţată de Tribunalul Arad, în dosar 
nr. 4364/3/2019. 

 
Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia 

formulată de reclamantul Mardale Ion împotriva deciziei nr. 114/04.11.2015 emisă în 
baza procesului verbal nr. 18/11/04.01.2016 a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989. 

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 Mardale Ion. 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, de asemenea, aceasta nu îl priveşte pe domnul Mardale Ion. 

În cuprinsul acţiunii în instanţă domnul Mardale Ion 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. 

De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Mardale Ion 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. 18/1111/31.03.2020 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 Mardale Ion …(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. 

 
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea cererii domnului 

Mardale Ion specificată în Hotărârea Civilă nr. 785/2019 pronunţată de 
Tribunalul Arad, în dosar nr. 4364/3/2019. 

Cererea domnului Mardale Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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4.  Hotărârea Civilă nr. 1455/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în 
dosar nr. 18631/3/2017*. 

 
Prin această hotărâre civilă CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia 

înregistrată sub nr. 441/04.01.2016 formulată de reclamantul Băroiu Ion. 
Prin cererea depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 441/18.01.2016 

(la data de 04.01.2016 nefiind înregistrată cerere pe numele domnului Băroiu Ion), 
înregistrată sub nr. 24536/03.09.2018 la CPRD 1989,  domnul Băroiu Ion contestă 
Decizia nr. 18/7158/21.05.2015 a Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989, de respingere a cererii acestuia de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant pe care susţine că ar fi trimis-o prin poştă. Petentul 
Băroiu Ion nu a depus ataşat contestaţiei dovada expedierii prin poştă a cererii, 
respectiv nu a depus în copie Decizia nr. 18/7158/21.05.2015 pe care o contestă. 

A fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Băroiu Ion 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. 18/1959/06.04.2020, 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 domnul Băroiu Ion, …(date de identificare)…, nu a depus la 
instituţia noastră, în termenul legal prevăzut de Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost 
modificată prin OUG 95/2014, solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant.” 

  
Pentru cele două considerente se propune respingerea cererii domnului 

Băroiu Ion, depusă la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 441/18.01.2016 
(nr. 269/23.02.2016 la CPRD 1989). 

Cererea domnului Băroiu Ion a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 
Respingerea se extinde şi la cererile nr.1181/23.02.2016 (655/17.03.2016) 

respectiv nr.5314/07.11.2016 (2381/15.11.2016) cu conţinut similar. 
 
 
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 
 


