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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 12.04.2016 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 12.04.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 12.04.2016 - 
analiză dosare; 

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 
Gudu Vasile, deputat Manea Victor-Gheorghe, deputat Mircovici Niculae şi 
senator Popa Nicolae-Vlad. Au lipsit deputat Firczak Gheorghe şi senator 
Ioniţă Dan-Aurel.  

 
Preşedintele comisiei, domnul 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 unu al ordinii de zi s-a dezbătut Raportul Subcomisiei 
CPRD 1989 din data de 12.04.2016. 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.  Enache Ioan (Dosar nr. 8512) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
2. Pelin Dorel (Dosar nr. 4731) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  

     Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 

3. Pelin Sorin (Dosar nr. 1877) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

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

 
 

4. Donca Filimona (Dosar nr. 17085) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
5. Chiru (Magheru) Elena (Dosar nr. 1394) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  

    Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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6. Manda Gheorghe (Dosar nr. 6233) 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 
 
 
7. Mateiu Ion (Dosar nr. 5321) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
8. Milea Florin Constantin (Dosar nr. 17002) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 

9. Hoffman Eduard Gheorghe (Dosar nr. 10393) 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 
 
 
10. Morar Nicolae Simion (Dosar nr. 13925) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus amânare soluţionării contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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11. Augustin Petrică (Dosar nr. 7636) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
12. Stoica Mihail (Dosar nr. 6108) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

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

 
 

13. Modreanu Nicolae Petre (Dosar nr. 2228) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 

14. Bobocea Vian (Dosar nr. 5669) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
15. Ivaşcu Alexandra (Dosar nr. 14322) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 
 
 
 



5 
 

16. Ghişerel Ion (Dosar nr. 4202) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

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

 
 

17. Ochea Silviu Dan (Dosar nr. 5660) 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 
 
 
18. Nadolu Petre (Dosar nr. 12260) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 

19. Stoica Cornel (Dosar nr. 3230) 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 
 
 
20. Tăut Nicolae (Dosar nr.  4705) 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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21. Ciocârlan Elena (Dosar nr. 4660) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 
22. Constantin Lucică (Dosar nr. 8497) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 

23. Iamandi Nicolaie (Dosar nr. 2271) 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 

 
 

24. Cărăgui Cristian (Dosar nr. 18261) 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 
 
 
25. Bălan Constantin (Dosar nr. 5503) 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 
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26. Vasile Ion (Dosar nr. 6126) 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 

 
 
27. Vâlceanu Dan (Dosar nr. 1564) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 

28. Walter Herbert (Dosar nr. 14326) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 

29. Belaus Alexandru Ovidiu (Dosar nr. 12049) 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 
 
 
30. Marinescu George (Dosar nr. 14293) 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 
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31. Ivaşcu Costică (Dosar nr. 14333) 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 
 
 
32.  Gheorghiţă Valeriu (Dosar nr. 3070) 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 

 
 

33. Vasile Alexandru (Dosar nr. 4954) 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 

 
 

34. Cupar Mircea  (Dosar nr. 11135) 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 

 
 

35.  Pavel Gheorghe (Dosar nr. 3507) 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 
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36. Barna Ioan (Dosar nr. 20560) 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 

 
 

37. Ştirbu Lorin (Dosar nr. 17498) 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 

 
 

38. Dumitru Ionel (Dosar nr. 6051) 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 

 
 

39. Mitrofan Andrei (Dosar nr. 2877) 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 

 
 

40. Pupca Boscu Sorin (Dosar nr. 6606) 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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41. Stuparu Marin (Dosar nr. 8514) 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 

 
 

42. Surcel Ionel (Dosar nr. 14384) 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 

 
 

43. Aslan Eduard Ovidiu (Dosar nr. 15026) 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 

 
 

44. Cotae Dan Adrian (Dosar nr. 7102) 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 

 
45. Costea Nela (Dosar nr. 1340) 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 

 
 
46. Vartenesian Michael Măgardici (Dosar nr. 4438) 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 
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47. Petrişor Constantin (Dosar nr. 13569) 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 

 
48. Vulcu Daniel Sorin (Dosar nr. 1565) 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 

 
 

49. Nicolescu Stelian (Dosar nr. 4860) 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 

 
 

50. Andrei Ioan Gheorghe (Dosar nr. 5535) 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 

 
 

51. Mărgărit Ion (Dosar nr. 19269) 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 
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52. Preda Ioana (Dosar nr. 19673) 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 

 
 

53. Zaharia Valerian (Dosar nr. 3822) 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 

 
 

54. Niculae Ioan (Dosar nr. 4599) 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 

 
 

55. Ciortan Nicolae Alexandru (Dosar nr. 15847) 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 

 
 

56. Avram Petre Teofil (Dosar nr. 7394) 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 
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57. Constantin Eugen (Dosar nr. 11800) 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 

 
 

58. Oneaţă Gheorghe (Dosar nr. 3988) 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 

 
 

59. Tipa Radu (Dosar nr. 4704) 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 

 
 

60. Mateiciuc Ioan Cristian (Dosar nr. 4578) 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 

 
 

61. Ilie Florinel (Dosar nr. 1350) 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 
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62. Ripeanu Graţiela Ana Maria (Dosar nr. 2998) 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 

 
 

63. Boşoteanu Viorel (Dosar nr. 13742) 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 

 
 

64. Costorel Anghel Gheorghe (Dosar nr. 16832) 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 

 
 

65. Dumitrescu Ionel (Dosar nr. 946) 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 

 
 

66. Tătuţă Ştefan (Dosar nr. 1186) 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 
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67. Danu Grigore (Dosar nr. 1357) 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 

 
 

68. Radu Paul George (Dosar nr. 2208) 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 

 
 

69. Radu Elena (Dosar nr. 1313) 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 

 
 

70. Bledea Vasile (Dosar nr. 12662) 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 

 
 

 
Nefiind propuneri pentru punctul doi al ordinii de zi - diverse domnul 

Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate subiectele de 
pe ordinea de zi a şedinţei din data de 12.04.2016, a declarat închise lucrările 
şedinţei. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


