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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 02.02.2016 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 02.02.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 02.02.2016; 
2. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 9 membri 
ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator Paşca Liviu-Titus, deputat 
Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, deputat Manea Victor-Gheorghe şi 
senator Popa Nicolae–Vlad. Au lipsit, senator Ioniţă Dan-Aurel şi deputat 
Mircovici Niculae. 

 
 
Preşedintele comisiei, domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-

George, a  dat citire proiectului ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 
 
S-a votat în unanimitate. 
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La punctul unul al ordinii de zi s-a dezbătut Raportului Subcomisiei 
CPRD 1989 din data de 02.02.2016. Procedural, domnul deputat Sefer 
Cristian-George, a supus votului rezoluţia subcomisiei dată în urma analizării 
contestaţiilor şi a dosarelor celor în cauză pentru fiecare contestaţie în parte, 
după cum urmează:  

 
 

1. BERCEA ION MARIAN (DOSAR 19495) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestatiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

2. DIEA ION MARIUS (DOSAR 19768) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
3. FRANŢUZ LEONID (DOSAR 6804) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
4. ROIBAN NICU (DOSAR 14110) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

5. PRATEA GHIŢĂ (DOSAR 14103) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
6. PLOSCARU NICOLAE (DOSAR 14104)  contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
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Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

7. VĂCĂRESCU VASILE (DOSAR 14107) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestatiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

8. BĂCESCU GHEORGHE (DOSAR 5687)  contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestatiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
9. MATEI ION (DOSAR 3269) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

10. FLOREA GICĂ VIOREL (DOSAR 6221) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus audierea 
contestatarului. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
11. GROMAN PAUL BOGDAN (DOSAR 236) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
audierea contestatarului. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

 
12. TAŞCĂ IOAN (DOSAR 5311) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea contestatiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
13. PUIU AUREL PETRICĂ (DOSAR 15381) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
audierea contestatarului. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
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Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
14. NISTOR LEONTIN (DOSAR 5037) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
15. MAIECZKI PETRU (DOSAR 6231) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus audierea 
contestatarului. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

16. BURCEA GHEORGHE (DOSAR 3644) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus audierea 
contestatarului. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
17. POPUŞOI IOAN (DOSAR 6260) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus audierea 
contestatarului. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

18. ŢĂBÂRNĂ VASILE (DOSAR 6124) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus audierea 
contestatarului. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate  de voturi 

 
 
19. IORDĂCHESCU VASILE (DOSAR 4222) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
audierea contestatarului. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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20. PARPANDEL DUMITRU (DOSAR 20070) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

21. SUFLEA EFTINIE (DOSAR 8967) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
22. DAN VASILE (DOSAR 5731) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
23. DUMITRU MIRCEA GHEORGHE (DOSAR 20959) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant subcomisia a 
propus admiterea contestaţiei.  
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

 
Pentru persoanele pentru care s-a adoptat soluţia audierii s-a 

stabilit ca audierea acestora să aibă loc în data de 10.03.2016 
 
 
 
La punctul diverse al ordinii de zi, nu au existat propuneri de 

dezbatere. 
 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 

subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 02.02.2016 a declarat 
închise lucrările şedinţei. 

 
P R E Ş E D I N T E 

 
Deputat  Sefer Cristian-George 

 


