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SINTEZA LUCR
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Şedinţa CPRD 1989 s-a desf
în ziua de 15.10.2020, ora 1300

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

Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 3229/3/2019 cu privire la domnul Ulmeanu 
George Petre; 

2. Punerea în aplicare a Hot
Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 47317/3/2017 cu privire la domnul 
Ion; 

3. Punerea în aplicare a Hot
Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 2693/3/2018 cu privire la domnul Musta
Ionel; 

4. Punerea în aplicare a Hot
Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 3582/3/2018 cu privire la domnul Stancu 
Ion; 

5. Punerea în aplicare a Hot
Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 1
Macarie; 

6. Punerea în aplicare a Hot
Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 7944/3/2018 cu privire la domnul Faighel 
Ioan Fernand; 

7. Adresa Secretariatului de stat nr. 18/7838/10.0
tabelul cu propunerile Secretariatului de stat pentru acordarea titlului de 
Luptător cu Rol Determinat pentru 3 persoane. 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 
 

SINTEZA LUCR ĂRILOR  
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 15.10.2020 

a desfăşurat on-line prin intermediul aplica
00. 

ătoarea: 

Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 5470/06.09.2019, pronun
şti în Dosar nr. 3229/3/2019 cu privire la domnul Ulmeanu 

Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 2847/03.05.2018, 
şti în Dosar nr. 47317/3/2017 cu privire la domnul 

Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 5955/03.10.2018, pronun
şti în Dosar nr. 2693/3/2018 cu privire la domnul Musta

a în aplicare a Hotărârii Civile nr. 5284/11.09.2018, pronun
şti în Dosar nr. 3582/3/2018 cu privire la domnul Stancu 

Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 6520/19.10.2018, pronun
şti în Dosar nr. 16274/3/2018 cu privire la domnul Pop 

Punerea în aplicare a Hotărârii Civile nr. 6035/05.10.2018, pronun
şti în Dosar nr. 7944/3/2018 cu privire la domnul Faighel 

Adresa Secretariatului de stat nr. 18/7838/10.09.2020 prin care este înaintat 
tabelul cu propunerile Secretariatului de stat pentru acordarea titlului de 

tor cu Rol Determinat pentru 3 persoane.  

ionarilor din Decembrie 1989 

ne prin intermediul aplicaţiei Zoom  

rârii Civile nr. 5470/06.09.2019, pronunţată de 
ti în Dosar nr. 3229/3/2019 cu privire la domnul Ulmeanu 

rârii Civile nr. 2847/03.05.2018, pronunţată de 
ti în Dosar nr. 47317/3/2017 cu privire la domnul Ştefan 

rârii Civile nr. 5955/03.10.2018, pronunţată de 
ti în Dosar nr. 2693/3/2018 cu privire la domnul Mustaţă 

rârii Civile nr. 5284/11.09.2018, pronunţată de 
ti în Dosar nr. 3582/3/2018 cu privire la domnul Stancu 

rârii Civile nr. 6520/19.10.2018, pronunţată de 
6274/3/2018 cu privire la domnul Pop 

rârii Civile nr. 6035/05.10.2018, pronunţată de 
ti în Dosar nr. 7944/3/2018 cu privire la domnul Faighel 

9.2020 prin care este înaintat 
tabelul cu propunerile Secretariatului de stat pentru acordarea titlului de 
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8. Adresa Secretariatului de stat nr. 18/8473/05.10.2020 prin care este înaintat 
tabelul cu propunerile Secretariatului de stat pentru acordarea titlului de 
Luptător cu Rol Determinat pentru 3 persoane.  

9. Diverse. 
 

 
La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 10 membri ai 

CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George (prezent la sediul 
comisiei), senator Caracota Iancu (prezent on-line), deputat Firczak Iulius Marian 
(prezent on-line), senator Ilea Vasile (prezent on-line), deputat Roman Florin Claudiu 
(prezent on-line) şi senator Smarandache Miron Alexandru (prezent on-line). A lipsit: 
vicepreşedinte deputat Suciu Matei, secretar deputat Rădulescu Dan Răzvan, deputat 
Rădulescu Cătălin Marian şi senator Ruse Mihai. 

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 

5470/06.09.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 3229/3/2019, cu 
privire la domnul Ulmeanu George Petre. 

 
 Prin Hotărârea Civilă nr. 5470/2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în 

Dosar nr. 3229/3/2019, CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia 
înregistrată de reclamant sub nr. 573/04.02.2019. 

 Prin adresa nr. 573/04.02.2019 (nr. 481/05.02.2019 la CPRD 1989) domnul 
Ulmeanu George Petre a contestat Decizia Secretariatului de stat nr. 114/04.11.2015 
prin care ar fi fost respinsă cererea acestuia de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinat „neînregistrată” sub nr. 18/395/25.04.2015. 

 În fapt, Decizia Secretariatului de stat nr. 114 a fost emisă la data de 
04.01.2016, la data de 04.11.2015 fiind emisă Decizia nr. 104, niciuna dintre acestea 
neprivindu-l pe domnul Ulmeanu George Petre. Domnul Ulmeanu George Petre nu a 
solicitat acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant prin cererea 
„neînregistrată” sub nr. 18/395/25.04.2015 aşa cum susţine în contestaţia nr. 
573/04.02.2019, respectiv nr. 18/3893/25.04.2015, în cererea de chemare în judecată, 
ci prin cererea nr. 18/1896/09.04.2015, cerere respinsă prin Decizia Secretariatului de 
stat nr. 51/31.07.2015. 

 Contestaţia domnului Ulmeanu George Petre nr. 3425/09.09.2015 (nr. 
1548/15.09.2015 la CPRD 1989) completată prin adresa nr. 2169/18.04.2016 (nr. 
1051/18.04.2016 la CPRD 1989) împotriva respingerii de către Secretariatul de stat a 
cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant a fost soluţionată de 
CPRD 1989 prin respingere la data de 26.04.2016, aspect nereţinut de instanţa de 
judecată. 

 
 În vederea punerii în aplicare Hotărârii Civile Tribunalului Bucureşti prin 

Hotărârea Civilă nr. 5470/2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 
3229/3/2019, s-a procedat la resoluţionarea contestaţiei domnului Ulmeanu George 
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Petre nr. 3425/09.09.2015 (nr. 1548/15.09.2015 la CPRD 1989) completată prin nr. 
2169/18.04.2016 (nr. 1051/18.04.2016 la CPRD 1989) împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. 

 
 În conformitate cu memoriul personal aflat la dosarul administrativ nr. 

12842/2004, dosar constituit în vederea obţinerii titlului de Luptător Remarcat prin 
Fapte Deosebite, domnul Ulmeanu George Petre în data de 21.12.1989 a participat 
împreună cu mai mulţi colegi de muncă la mitingul organizat pentru susţinerea 
regimului comunist în Piaţa Palatului din Bucureşti. La primele semnale de revoltă au 
rupt cordoanele de miliţie care îi înconjurau, care îi bruscau şi ameninţau, 
regrupându-se la Universitate unde a rămas până seara. A doua zi s-a prezentat la 
locul de muncă de unde cu mai mulţi colegi, în jurul orei 8:00, s-au alăturat coloanei 
de muncitori protestatari care venea din zona industrială Pipera. În zona Piaţa 
Romană coloana a fost blocată de TAB-uri ale armatei care au încercat să îi 
influențeze şi să îi întoarcă din drum. După retragerea armatei s-a deplasat alături de 
colegi şi alte mii de oameni în Piaţa Palatului unde sediul C.C. al PCR a fost ocupat 
cu forţa. Ca urmare a apelurilor făcute la TVR s-a deplasat cu mai mulţi oameni la 
Televiziune unde a sprijinit cordonul de pază şi ordine. Pe data de 23.12.1989 s-a 
deplasat la locul de muncă unde a constituit un grup de iniţiativă care a asigurat paza 
şi protecția armată a obiectivelor strategice din zonă la staţia de metrou Aurel Vlaicu. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se lipsa rolului 

determinant în declanșarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.  
 Contestaţia domnului Ulmeanu George Petre, împotriva respingerii de 

către Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Lupt ător cu Rol 
Determinant, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 

2847/03.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 47317/3/2017, cu 
privire la domnul Ştefan Ion născut la data de 21.06.1949; 

 Prin Hotărârea Civilă nr. 2847/03.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 
în Dosar nr. 47317/3/2017, CPRD 1989 a fost obligată să soluţioneze cererea de 
atribuire a titlului de luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – 
Luptător cu Rol Determinant formulată de reclamant. 

 Deşi în cererea de chemare în judecată reclamantul Ştefan Ion, născut la data 
de 21.06.1949, face trimitere la contestaţia nr. 5828/11.05.2015, existenţa acesteia nu 
se confirmă. CPRD 1989 a analizat şi respins contestaţia împotriva Deciziei 
Secretariatului de stat de respingere a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/5892/11.05.2015, depusă de domnul Ştefan Ion, născut la 
data de 21.06.1949. 
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 În aplicarea hotărârii civile s-a procedat, în conformitate cu atribuţiile CPRD 
1989, la reverificarea Deciziei Secretariatului de stat de respingere a cererii  de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depusă de domnul Ştefan Ion, 
născut la data de 21.06.1949, sub nr. 18/LRD/5892/11.05.2015. 

 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile a fost solicitat dosarul nr. 
8040/01.11.2004, 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 Ştefan Ion în 
timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 În conformitate cu documentul redactat olograf de domnul Ştefan Ion, născut la 
data de 21.06.1949, aflat în dosarul nr. 8040/01.11.2004, acesta, în timpul revoluţiei 
din Decembrie 1989, în perioada 22-26 decembrie, a luptat pentru răsturnarea 
Dictaturii Comuniste, formând baricada din P-ţa Virgiliu, privind apărarea 
Radiodifuziunii, folosind în acest sens maşina ce o avea în dotare ca angajat al 
Întreprinderii Transchim Bucureşti. 

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 cererii domnului Ştefan Ion, născut la data de 

21.06.1949, constatându-se faptul că activitatea revoluţionară a acestuia s-a 
desfăşurat după fuga dictatorului. 

Contestaţia domnului Ştefan Ion, împotriva respingerii de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 

5955/03.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 2693/3/2018, cu 
privire la domnul Mustaţă Ionel; 

 Prin Hotărârea Civilă nr. 5955/03.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 
în Dosar nr. 2693/3/2018, CPRD 1989 a fost obligată să soluţioneze contestaţia 
înregistrată la Parlamentul României – Camera Deputaţilor sub nr. 2198/24.05.2018. 

 Prin adresa înregistrată la Registratura Generală a Camerei Deputaţilor sub nr. 
2198/24.05.2018 (nr. 1792/04.07.2018 la CPRD 1989), domnul Mustaţă Ionel face 
revenire la contestaţia acestuia prin care a atacat la CPRD 1989 respingerea de către 
Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant nr. 
18/LRD/3489/30.04.2015. 

 CPRD 1989 a soluţionat contestaţia domnului Mustaţă Ionel, înregistrată la 
Registratura Generală a Camerei Deputaţilor sub. nr. 6131/28.12.2015 (nr. 
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3473/29.12.2015 la CPRD 1989) împotriva Deciziei Secretariatului de stat de 
respingere a cererii acestuia de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant 
prin respingere la data de 14.09.2016, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În aplicarea hotărârii civile s-a procedat, în conformitate cu atribuţiile CPRD 
1989, la reverificarea Deciziei Secretariatului de stat de respingere a cererii  de 
acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant depusă de domnul Mustaţă Ionel 
sub nr. 18/LRD/3489/30.04.2015. 

 
 În vederea punerii în aplicare a hotărârii civile  a fost solicitat dosarul nr. 

4748/21.10.2004, 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 Mustaţă Ionel în 
timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
 În conformitate cu documentul redactat olograf de domnul Mustaţă Ionel aflat 

în dosarul nr. 4748/21.10.2004, acesta în data de 22.12.1989 ora 7,00, împreună cu 
mai mulţi colegi de la uzină au plecat spre Big Berceni, unde s-au întâlnit cu alte 
grupuri de la IMGB şi Danubiana, împreună pornind spre fosta Piaţă C.C. unde a trăit 
pe viu evenimentele, ulterior rămânând în zona Universităţii până în jur de ora 21:00. 
A doua zi pe 23.12.1989 s-a prezentat la întreprindere, unde s-a format un pluton al 
gărzilor patriotice, primind armament şi muniţie de război, plecând cu autobuzul 
întreprinderii spre televiziune. Arată faptul că asupra autobuzului întreprinderii a fost 
executat foc de armă, au abandonat autobuzul şi s-au deplasat pe jos la televiziune, 
unde au participat la luptele pentru apărarea televiziunii până în data de 25.12.1989. 
Ulterior a asigurat paza întreprinderii la care lucra.  

  
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 audierea domnului Mustaţă Ionel în vederea clarificării 

activităţii revoluţionare a acestuia din Piaţa C.C. al PCR şi Universitate. 
Audierea domnului Mustaţă Ionel a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 

5284/11.09.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 3582/3/2018, cu 
privire la domnul Stancu Ion. 
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 Prin Hotărârea Civilă nr. 5284/11.09.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 
în Dosar nr. 3582/3/2018, CPRD 1989 a fost obligată să soluţioneze contestaţia 
înregistrată sub nr. 5270/01.01.2016. 

 În fapt, contestaţia înregistrată la Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 
5270 din 01.11.2016 (greşit indicat în Hot. Civ. ca fiind 01.01.2016) este o revenire 
la o contestaţie înregistrată anterior, contestaţie soluţionată de CPRD 1989 prin 
respingere la data de 28.09.2016, aspect nereţinut de instanţa de judecată. 

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârea Civilă nr. 5284/11.09.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 3582/3/2018, s-a procedat la 
resoluţionarea contestaţiei formulată de domnul Stancu Ion împotriva respingerii de 
către Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/2260/20.04.2015. 

 A fost solicitat de la Secretariatul de stat dosarul nr. 14826/09.11.2004, 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 Stancu Ion în timpul Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989. 

 În conformitate cu memoriul personal al domnului Stancu Ion, acesta a 
participat la mitingul organizat în data de 21.12.1989 în faţa Comitetului Central al 
PCR. În jurul orei 12, în momentul producerii busculadei, a părăsit piaţa regrupându-
se împreună cu mai mulţi colegi în zona străzii Câmpineanu, unde au scandat lozinci 
anticomuniste. În jurul orei 19 a plecat spre casă. În data de 22.12.1989 s-a prezentat 
la locul de muncă de unde în jurul orei 8.30 a plecat împreună cu şeful gărzilor 
patriotice din IMGB să aducă muniţie. S-a întors la întreprindere în jurul orei 15.30, 
unde a fost repartizat în postul de la Corpul de Gardă rămânând până a doua zi, 
ulterior în schimburi până în data de 29.12.1989. 

 
S-a propus respingerea contestaţiei constatându-se lipsa rolului 

determinant în declanșarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
Contestaţia domnului Stancu Ion împotriva respingerii de către 

Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 
La punctul 5 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 

6520/19.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 16274/3/2018, cu 
privire la domnul Pop Macarie. 

 Prin Hotărârea Civilă nr. 6520/19.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 
în Dosar nr. 16274/3/2018, CPRD 1989 a fost obligată să soluţioneze contestaţia 
înregistrată sub nr. 2562/11.06.2016. 

 În urma verificărilor efectuate nu a fost identificată contestaţia indicată în 
hotărârea civilă, fiind identificate contestaţii înregistrate la Registratura Camerei 
Deputaţilor sub  nr. 1852/15.05.2015, respectiv nr. 3635/10.07.2016, prin care a fost 
contestată respingerea de către Secretariatul de stat a cererii domnului Pop Macarie 
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de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant 18/LRD/296/03.05.2015, 
contestaţia din data de 15.05.2015 fiind soluţionată de CPRD 1989 prin respingere la 
data de 23.02.2016, aspect nereţinut de instanţa de judecată.  

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 6520/19.10.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 16274/3/2018 s-a procedat la 
resoluţionarea contestaţiei formulată de domnul Pop Macarie împotriva respingerii de 
către Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant nr. 18/LRD/296/03.05.2015. 

 A fost solicitat de la Secretariatul de stat dosarul nr. 8606/01.11.2004, 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 Pop Macarie în timpul Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989. 

 
 În conformitate cu memoriul personal, domnul Pop Macarie s-a prezentat în 

data de 22.12.1989 la locul de muncă de unde împreună cu mai mulţi colegi s-a 
deplasat în coloană înspre Palatul Republicii. În zona Piaţa Sudului s-au întâlnit cu o 
coloană de tancuri. Au început să scandeze: „armata e cu noi” şi au urmat îmbrăţişări 
cu militarii. A urcat pe tanc pornind înspre centrul oraşului, unde a participat la 
manifestaţii până la fuga familiei Ceauşescu. În următoarele zile a primit armament şi 
muniţie de război, participând la paza întreprinderii unde lucra, staţia de metrou 
IMGB, Liceul Industrial nr. 1 IMGB şi a efectuat filtre de control auto la intrările în 
Bucureşti, respectiv alte acţiuni de aprovizionare cu alimente a Televiziunii Române. 

 
 Se propune respingerea contestaţiei constatându-se lipsa rolului 

determinant în declanșarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
Contestaţia domnului Pop Macarie, împotriva respingerii de către 

Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 6 al ordinii de zi s-a dezbătut Hotărârea Civilă nr. 

6035/05.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 7944/3/2018, cu 
privire la domnul Faighel Ioan Fernand. 

 Prin Hotărârea Civilă nr. 6035/05.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti 
în Dosar nr. 7944/3/2018, CPRD 1989 a fost obligată să soluţioneze contestaţia 
reclamantului înregistrată sub nr. 6075/22.12.2015. 

 Din verificările efectuate nu a fost identificată contestaţia indicată în hotărârea 
civilă, fiind identificată contestaţia domnului Faighel Ioan Fernard înregistrată la 
Registratura Camerei Deputaţilor sub nr. 6086/22.12.2015, contestaţie soluţionată de 
CPRD 1989 prin respingere la data de 30.06.2016, aspect nereţinut de instanţa de 
judecată.  

 În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Civile nr. 6035/05.10.2018, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosar nr. 7944/3/2018, s-a procedat la 
resoluţionarea contestaţiei formulate de domnul Faighel Ioan Fernand împotriva 
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respingerii de către Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Luptător cu 
Rol Determinant  nr. 18/LRD/5913/12.05.2015. 

 A fost solicitat de la Secretariatul de stat dosarul nr. 8108/01.11.2004, 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 Faighel Ioan Fernand în timpul 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 

 
 În conformitate cu memoriul personal, domnul Faighel Ioan Fernand în data de 

22.12.1989 în jurul orei 11,30 – 12,00, aflând că în municipiul Bucureşti s-a 
declanşat o mişcare de protest împotriva dictaturii lui Ceauşescu, s-a deplasat spre 
clădirea în care funcţiona Consiliul Municipal de Partid Bârlad şi a încercat să 
pătrundă acolo pentru a-i determina şi pe bârlădeni să se revolte. Arată că ulterior orei 
12,30 a pătruns în clădirea Consiliului Municipal de Partid unde a înlăturat portretul 
lui Ceauşescu. Ulterior a făcut parte din comitetul provizoriu, organizând diferite 
echipe care să se ocupe de problemele ivite în oraş. Arată faptul că în municipiul 
Bârlad civilii nu s-au implicat în deciziile militare, de acest aspect ocupându-se 
armata, fapt căruia s-a datorat lipsa pierderilor de vieţi omeneşti. 

  
 Se propune respingerea contestaţiei, constatându-se faptul că municipiul 

Bârlad nu este inclus în categoria localităţilor în care au rezultat, în urma 
confruntărilor cu for ţele de represiune,  persoane ucise, rănite sau reţinute, 
până la fuga dictatorului. 

Contestaţia domnului Faighel Ioan Fernand, împotriva respingerii de 
către Secretariatul de stat a cererii de acordare a titlului de Lupt ător cu Rol 
Determinant, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

   
 
La punctul 7 al ordinii de zi s-a dezbătut adresa Secretariatului de stat nr. 

18/7838/10.09.2020, prin care este înaintat tabelul cu propunerile Secretariatului de 
stat pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinat  pentru 3 persoane; 

 
 Prin adresa nr. 18/7838/10.09.2020, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 4c-

25/1559/21.09.2020, Secretariatul de stat înaintează în vederea avizării şi 
contrasemnării următoarele propuneri de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant: 

 
 Moisă Victor , cerere nr. 18/LRD/5037/2015, propunere făcută în baza 

Hotărârii Civile nr. 1790/2019 din 15.03.2019, pronunţată în dosar nr. 5032/30/2018, 
prin care Secretariatul de stat este obligat să elibereze pe numele domnului Moisă 
Victor certificatul care atestă calitatea de Luptător cu Rol Determinant. Se constată 
faptul că CPRD 1989 a admis contestaţia domnului Moisă Victor la data de 
10.05.2016. S-a propus acordarea avizului. 
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Mocanu Dorin, cerere nr. 18/LRD/3799/2015, propunere făcută în baza 

Hotărârii Civile nr. 3561/2019 din 16.05.2019, pronunţată în dosar nr. 40770/3/2018, 
prin care Secretariatul de stat şi CPRD 1989 sunt obligate să înainteze propunerea de 
preschimbare a certificatului Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite în cel de 
Luptător cu Rol Determinant.  S-a propus acordarea avizului. 

 
 Ghenu Petre, propunere făcută în baza Hotărârii Civile nr. 1790/2019 din 

15.03.2019, pronunţată în dosar nr. 31139/3/2018, prin care Secretariatul de stat este 
obligat să elibereze reclamantului Ghenu Petre certificatul care să îi ateste titlul de 
Luptător cu Rol Determinant. Se constată faptul că reţinerile din hotărârea civilă cu 
privire la admiterea contestaţiei de către CPRD 1989 nu corespund realităţii. S-a 
propus acordarea avizului pentru punerea în executare a hotărârii civile în 
conformitate cu prevederile legale în materie.  

 
Propunerile pentru cele trei persoane au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi. 
 
La punctul 8 al ordinii de zi s-a dezbătut adresa Secretariatului de stat nr. 

18/8473/05.10.2020, prin care este înaintat tabelul cu propunerile Secretariatului de 
stat pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinat  pentru 3 persoane; 

 Prin adresa nr. 18/8473/05.10.2020, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 4c-
25/1688/08.10.2020, Secretariatul de stat înaintează, în vederea avizării şi 
contrasemnării, următoarele propuneri de acordare a titlului de Luptător cu Rol 
Determinant: 

 
 Prodescu Gheorghe, cerere nr. 18/LRD/4910/2015, propunere făcută în baza 

Dec. Civ. nr. 1411/2019 din 02.12.2019, pronunţată în dosar nr. 1963/93/2017, prin 
care Secretariatul de stat este obligat la emiterea unui nou certificat prin care să i se 
atribuie reclamantului titlul de Luptător cu Rol Determinant. S-a propus acordarea 
avizului. 

 Cărăbăşel Romulus Adrian, cerere  nr. 18/LRD/5449/2015, propunere făcută 
în baza Hot. Civ. nr. 1043/2019 din 02.10.2019, pronunţată în dosar nr. 
1649/120/2019, prin care Secretariatul de stat este obligat să elibereze pe numele 
reclamantului Cărăbăşel Romulus Adrian certificat care să ateste calitatea acestuia de 
Luptător cu Rol Determinant.  S-a propus acordarea avizului. 

 Bălăşoiu Georgeta, cerere nr. 18/LRD/2099/2015, propunere făcută în baza 
Hot. Civ. nr. 8595/2019 din 10.12.2019, pronunţată în dosar nr. 2021/3/2019, prin 
care Secretariatul de stat este obligat la emiterea unui nou certificat prin care să i se 
atribuie reclamantei Bălăşoiu Georgeta titlul de Luptător cu Rol Determinant. S-a 
propus acordarea avizului. 

 
  Propunerile pentru cele trei persoane au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi.  
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 Neexistând propuneri la punctul 9 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 


