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Şedinţa CPRD 1989 s-a desf
în ziua de 19.05.2020, ora 1300

 
 
Ordinea de zi a fost următoarea:
 
1. Punerea în aplicare a Hot

Tribunalul Vrancea în Dosar nr. 3433/91/2017 cu privire la domnul C
Dumitru, respectiv doamnele Istrate Ni
Domnica; 

2. Punerea în aplicare a Hot
Tribunalul Constanţa în Dosar nr. 36/118/2019 cu privire la domnul Grosu 
Traian; 

3. Punerea în aplicare a Hot
Tribunalul Bucureşti în Dosar nr
Valentin; 

4. Diverse. 
 
 

 
La lucrările şedinţei au participat 

CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George
Camerei Deputaţilor), vicepreş
(prezent la sediul Camerei Deputa
sediul Camerei Deputaţilor), deputat Firczak Iulius Marian, senator Ilea Vasile 
deputat Rădulescu Cătălin Maria
Roman Florin Claudiu, senator Ruse Mihai 
Alexandru. A lipsit secretar deputat R
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La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut punerea în aplicare a Hotărârii 
Civile nr. 194/17.04.2019, pronunţată de Tribunalul Vrancea în Dosar nr. 
3433/91/2017, cu privire la domnul Cătană Dumitru, respectiv doamnele Istrate 
Niţa, Avram Alexandrina şi Cătană Domnica. 

 
Prin Hotărârea Civilă nr. 194/17.04.2019, pronunţată de Tribunalul Vrancea în 

Dosar nr. 3433/91/2017, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel nr. 
938/15.10.2019, Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor 
Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 şi 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 sunt obligate să 
elibereze reclamanţilor Istrate Niţa, Avram Alexandrina, Cătană Dumitru şi Cătană 
Domnica certificatele care atestă calitatea acestora de urmaş de erou martir. 

 
S-a propus acordarea avizului Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea 

Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989 în vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 
194/17.04.2019, pronunţată de Tribunalul Vrancea în Dosar nr. 3433/91/2017. 

 
Avizul pentru punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 194/17.04.2019, 

pronunţată de Tribunalul Vrancea în Dosar nr. 3433/91/2017 a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
 

 La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut Punerea în aplicare a Hotărârii 
Civile nr. 976/18.07.2019, pronunţată de Tribunalul Constanţa în Dosar nr. 
36/118/2019, cu privire la domnul Grosu Traian. 
 
 Prin Hotărârea Civilă nr. 976/18.07.2019, pronunţată de Tribunalul Constanţa 
în Dosar nr. 36/118/2019, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Constanţa nr. 
1480/12.12.2019, a fost anulată decizia adoptată de CPRD 1989 în şedinţa din data de 
14.05.2018 cu privire la reclamantul Grosu Traian. 
 În aplicarea hotărârii civile se va proceda la reanalizarea contestaţiei domnului 
Grosu Traian înregistrată la Registratura Generală a Camerei Deputaţilor sub nr. 
5010/24.11.2015 (2475/08.12.2015 la CPRD 1989), împotriva Deciziei 
Secretariatului de stat de respingerea cererii acestuia de acordare a titlului de Luptător 
cu Rol Determinant. 
 În vederea soluţionării contestaţiei a fost solicitat dosarul nr. 2475/16.10.2004, 
dosar constituit în vederea obţinerii titlului de Luptător Remarcat prin Fapte 
Deosebite, dosar care conţine memoriu personal, respectiv declaraţii de martor cu 
privire la activitatea revoluţionară desfăşurată de domnul Grosu Traian în timpul 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
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 În conformitate cu memoriul personal – declaraţie redactată olograf de domnul 
Grosu Traian, aflată în dosarul nr. 2475/16.10.2004, acesta în data de 22.12.1989, în 
jurul orei 13,00, auzind că Generalul Milea a fost împuşcat a ajuns la Securitate pe B-
dul Mamaia, într-un haos de nedescris cu foarte multă lume adunată în faţa sediului. 
În acel haos total a izbutit să pătrundă în sediul Securităţii şi a ajuns în biroul 
comandantului securităţii, unde, împreună cu alte persoane necunoscute acestuia, s-au 
organizat cu scopul de a opri devastarea sediului care luase amploare. Ulterior, s-a 
format Frontul Salvării Naţionale, domnul Grosu Traian fiind cooptat membru în 
cadrul acestuia. Ulterior, a avut activităţi de organizare a pazei obiectivelor 
economice din oraş, respectiv a participat la activități efective de pază şi control pe 
raza municipiului Constanţa. 
 
 În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 titlul de Luptător cu Rol 
Determinant se atribuie „celor care în perioada 14 - 22 decembrie 1989 au avut un rol 
determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au 
pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat 
obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în 
localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, 
rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului” . 
 

S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului  Grosu Traian s-a desfăşurat după fuga dictatorului. 

Contestaţia domnului Grosu Traian a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
La punctul 3 al ordinii de zi s-a dezbătut punerea în aplicare a Hotărârii 

Civile nr. 8618/11.12.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 
11276/3/2019, cu privire la domnul Olteanu Valentin. 

 
 Prin Hotărârea Civilă nr. 8618/11.12.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 
în Dosar nr. 11276/3/2019, CPRD 1989 a fost obligată să soluţioneze contestaţia 
reclamantului Olteanu Valentin înregistrată sub nr. 1605/09.04.2019. 
 Documentul înregistrat de reclamant la Registratura Camerei Deputaţilor sub 
nr. 1605/09.04.2019, respectiv acțiunea în instanţă, este redactat după un formular 
preexistent, conţinând trimiteri la situaţii de fapt neconforme realităţii. Astfel, în fapt, 
cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant a fost înregistrată la 
Secretariatul de stat sub nr. 18/LRD/1326/26.03.2015, fiind respinsă prin Decizia nr. 
36/19.06.2015. Împotriva deciziei de respingere, reclamantul a formulat contestaţie 
depusă la Registratura Generală a Camerei Deputaţilor sub nr. 2964/07.08.2015 
(1309/01.09.2015 la CPRD 1989). CPRD 1989 a soluţionat şi respins contestaţia în 
şedinţa din data de 28.09.2016, sinteza lucrărilor CPRD 1989 fiind publicată pe 
pagina de internet a Camerei Deputaţilor, respectiv Monitorul Oficial al României, 
Partea a II-a nr. 26/C din 19.09.2016, aspecte nereţinute de instanţa de judecată. De 
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asemenea, se constată faptul că CNP-ul reclamantului indicat în dispozitivul hotărârii 
civile este diferit de CNP-ul domnul Olteanu Valentin în conformitate cu 
documentele existente la dosarul aferent cererii nr.18/LRD/1326/26.03.2015, 
respectiv cel indicat în cererea de chemare în judecată, prezumând-se că este vorba de 
o eroare materială în dispozitivul hotărârii civile. 
 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile se propune calificarea  adresei 
înregistrată sub nr. 1605/09.04.2019 drept o revenire la contestaţia nr. 
2964/07.08.2015 (1309/01.09.2015 la CPRD 1989) şi resoluţionarea acesteia. 
 În vederea soluţionării contestaţiei a fost solicitat dosarul nr. 
11206/03.11.2004, dosar constituit în vederea obţinerii titlului de Luptător Remarcat 
prin Fapte Deosebite, dosar care conţine memoriul personal, respectiv declaraţii de 
martor cu privire la activitatea revoluţionară desfăşurată de domnul Olteanu Valentin 
în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
 În conformitate cu memoriul personal redactat olograf de domnul Olteanu 
Valentin, aflat în dosarul administrativ nr.11206/03.11.2004, acesta, în perioada 
desfășurării Revoluției din Decembrie 1989, era angajat conducător auto la RADET 
București și era de serviciu pe mașina de intervenție, lucrări de urgență specifice 
activității de termoficare. În data de 22 decembrie, din cauza evenimentelor legate de 
fuga lui N. Ceaușescu, activitățile RADET au fost afectate, în sensul în care 
majoritatea colegilor nu au mai rămas la serviciu, iar cei rămași, printre care și 
domnul Olteanu Valentin, au fost solicitați de conducere să asigure paza și 
integritatea punctelor termice și instalaților de termoficare subterane și supraterane. 
Deși în noaptea de 22 decembrie a început să se tragă în tot orașul, acesta a rămas pe 
poziție ca inginer de tură împreună cu echipa de voluntari, verificând căminele de pe 
rețeaua termică Piața Unirii – Jilava, activitatea de verificare a instalaților termice 
continuând și în ziua de 23 în mai multe puncte din București, deși tura lor se 
încheiase. În data de 24 decembrie le-a fost solicitat sprijinul pentru săparea gropilor 
din cimitirul Belu care ulterior a devenit Cimitirul Eroilor, iar în data de 25 a sprijinit 
activitatea desfășurată la IML, aici făcându-se față cu greu la numărul de cadavre 
aduse de la spitale. 

În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, titlul de Luptător cu Rol 
Determinant se atribuie „celor care în perioada 14 - 22 decembrie 1989 au avut un rol 
determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au 
pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat 
obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în 
localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, 
rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului” . 

 
 S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se faptul că activitatea 
revoluţionară a domnului  Olteanu Valentin s-a desfăşurat după fuga 
dictatorului. 

Contestaţia domnului Olteanu Valentin a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 4 al ordinii de zi – Diverse, domnii deputaţi Roman Florin 
Claudiu şi Rădulescu Călin Marian au propus emiterea unei solicitări adresate 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor prin care să se ceară desemnarea Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 drept comisie coraportoare cu 
privire la PL-x 205/2020 – Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi „Oraş 
martir al Revoluţiei din Decembrie 1989”, respectiv PL-x nr. 207/2020 - Proiect de 
Lege privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul Maramureş „ORAŞ 
MARTIR” în lupta anticomunistă, având la bază strânsa legătură dintre materia 
reglementată de proiectele de lege şi atribuţiile CPRD 1989. 

Propunerea domnilor deputaţi Roman Florin Claudiu şi Rădulescu Călin 
Marian a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
Constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte deputat 

Cristian George Sefer a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian George 

 


