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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 11.10.2016 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 11.10.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 11.10.2016; 
2. Aprobarea rapoartelor Subcomisiei CPRD 1989 – audieri din data de 

25.08.2016, 22.09.2016 şi 06.10.2016; 
3. Soluţionarea adresei 18/8516 din 03.08.2016  a Secretariatului de Stat 

pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 – prin care se 
solicită clarificări cu privire la hotărârile CPRD 1989 de soluţionare a 
unor contestaţii; 

4. Îndreptarea erorii materiale cu privire la hotărârea CPRD 1989 din data 
de 06.09.2016 prin care s-a acordat avizul pentru punerea în executare a 
Hotărârii nr. 5220/2015 pronunţată în dosar nr. 13097/3/2013 cu privire 
la Burlacu Cătălin Denis; 

5. Diverse 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 8 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 şi senator Popa Nicolae-Vlad. Au 
lipsit senator Ioniţă Dan-Aurel şi deputat Manea Victor-Gheorghe. 

 
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 11.10.2016. 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. Tudosi Viorel (Dosar nr. 12704) 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.  Iovescu Gheorghe (Dosar nr. 9256) 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. Corduneanu Ioan (Dosar nr. 619) 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. Stanca Ionel (Dosar nr. 15215) 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. Ivan Florian (Dosar nr. 1858) 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. Eremia Mihail (Dosar nr. 13704) 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 
 
 

7. Tănăsescu Paul  (Dosar nr. 309) 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. Ciupitu Niculae Ninel (Dosar nr. 3491) 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 
 
 

9.  Neamţu Ovidiu (Dosar nr. 16301) 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 
 
 

10.   Frînc Cristinel (Dosar nr. 1959) 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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11.  Mărăscu Ştefan Horia (Dosar nr. 1504) 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.  Sava Constantin (Dosar nr. 16304) 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.  Vlădoi Ilie (Dosar nr. 20113) 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.  Tabacu Odiviu Bogdan  (Dosar nr. 11564) 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.  Oltean Vasile (Dosar nr. 12471) 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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16.   Decu Maria (Dosar nr. 19469) 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 
 
 

17.  Morariu Petre (Dosar nr. 12014) 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.  Rădoi Marian Cornel (Dosar nr. 21420) 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.  Todică Dănuţ Valer (Dosar nr. 5408) 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 majoritate de voturi 
 
 

20.  Mesteacăn Ovidiu Eugen (Dosar nr. 15192) 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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21.  Băncuţă Constantin (Dosar nr. 13131) 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.  Vişan Sanda (Dosar nr. 2236) 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.   Vasilică Gheorghe Gînduleţ (Dosar nr. 13609) 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 
 
 

24.  Oltean Lucian (Dosar nr. 11163) 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 
 
 

25.  Şurcă Liviu Florian (Dosar nr. 151) 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 
 
 
 
 
 



7 
 

26.  Dumitrescu Marcel (Dosar nr. 11672) 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 
 
 

27.  Artene Dumitru (Dosar nr. 13134) 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 
 
 

28.  Rusu Cornel  (Dosar nr. 10810) 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.  Lică Dan (Dosar nr. 713) 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 
 
 

30.  Bretean Gheorghe Livius (Dosar nr. 21406) 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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31.  Babă Petru (Dosar nr. 21407) 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 
 
 

32.  Voicu Emil (Dosar nr. 6136) 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 
 
 

33.  Grăjdan Ştefan (Dosar nr. 13140) 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 
 
 

34.  Tăbăcel Manea Ana Maria (Dosar nr. 2682) 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 
 
 

35.  Tăbăcel Manea Bogdan (Dosar nr. 2289) 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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36.  Vălimăreanu Gheorghe Nelu (Dosar nr. 15212) 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 
 
 

37.  Andrabulea Gigel (Dosar nr. 3345) 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 
 
 

38.  Iuşan Marius (Dosar nr. 14910) 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 
 
 

39.  Jelea Teodor (Dosar nr. 18785) 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 
 
 

40.   Amarandei Dumitru (Dosar nr. 3498) 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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41.  Ivan Marin (Dosar nr. 14359) 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 

   
 

42.   Avrinte Damian (Dosar nr. 3503) 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 
 
 

43.  Petre Dumitru (Dosar nr. 18570) 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 
 
 

44.   Munteanu Mircea  (Dosar nr. 19847) 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 
 
 

45.  Piele Gheorghe (Dosar nr. 15029) 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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46.  Gabor Constantin  (Dosar nr. 15118) 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 
 
 

47.  Matei Cristian (Dosar nr. 15115) 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 
 
 

48.  Gardin Marin (Dosar nr. 15040) 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 
 
 

49.  Dejanu Marcel (Dosar nr. 20187) 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 
 
 

50.  Lucian Mihail Sorin (Dosar nr. 15076) 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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51.  Georgescu Traian (Dosar nr. 15123) 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 
 
 

52.  Pătru Ion (Dosar nr. 15196) 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 
 
 

53.  Duţulescu Alexandru (Dosar nr. 15024) 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 
 
 

54.  Citirică Constantin (Dosar nr. 15186) 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 
 
 

55.  Ciornea Iuliu (Dosar nr. 15173) 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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56.  Florea Marin (Dosar nr. 15184) 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 
 
 

57.  Niculoiu Nicolae  (Dosar nr. 15022) 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 
 
 

58.  Fir Gheorghe (Dosar nr. 15094) 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 
 
 

59.  Stoian Vasile (Dosar nr. 10530)  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 
 
 

60.  Necşoi Florea (Dosar nr. 15133) 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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61.  Mihai Jenică (Dosar nr. 15162) 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 
 
 

62.  Gherghina Ionel (Dosar nr. 14885) 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 
 
 

63.  Boţârcă Gheorghiţă (Dosar nr. 15224) 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 
 
 

64.  Dumitrescu Ion (Dosar nr. 15041) 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 
 
 

65.   Barbu Aurel Costinel (Dosar nr. 15172) 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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66.  Gavrilă Ion  (Dosar nr. 15216) 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 
 
 

67.  Cismăruş Gheorghe (Dosar nr. 15236) 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 
 
 

68.  Linte Marin (Dosar nr. 15030) 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 
 
 

69.  Grigore Marian (Dosar nr. 15143) 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 
 
 

70.  Marinescu Vasile (Dosar nr. 15019) 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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71.  Marin Gheorghe (Dosar nr. 15252) 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 
 
 

72.  Dima Dorinel (Dosar nr. 15240) 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 
 
 

73.  Spătariu Constantin (Dosar nr. 8801) 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 
 
 

74.   Iliescu Miron (Dosar nr. 15241) 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 
 
 

75.  Rizea Nicolae (Dosar nr. 15221) 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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76.  Arsenescu Adrian Radu (Dosar nr. 17493) 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 
 
 

77.  Cortea Emilian (Dosar nr. 15147) 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 
 
 

78.  Gheorghe Marinel (Dosar nr. 15142) 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 
 
 

79.  Voinea - Ştefan George Traian (Dosar nr. 15036) 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 
 
 

80.  Arsene Nicolae (Dosar nr. 15220) 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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81.  Vlad Aurel (Dosar nr. 6134) 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 
 
 

82.  Gheşnoiu Nicolae (Dosar nr. 1530) 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 majoritate de voturi 
 
 

83.  Todoran Maria  (Dosar nr. 5544) 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 
 
 

84.  Zlătaru Victor (Dosar nr. 7474) 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 
 
 

85.   Văsuică Marian Vasile (Dosar nr. 9730) 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 majoritate de voturi 
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86.  Răuţă Nicolae Horaţiu (Dosar nr. 12288) 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 
 
 

87.  Chiperea Ioan Radu (Dosar nr. 5002) 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 
 
 

88.  Postelnicu Ileana  (Dosar nr. 1470 bis) 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 
 
 

89.  Huştiu Ioan (Dosar nr. 8114) 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 
 
 

90.  Ghiurluc Mihai (Dosar nr. 3157) 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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91.  Rădulescu Ion  (Dosar nr. 3421) 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 
 
 

92.  Grădişteanu Aurelian (Dosar nr. 10886) 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 
 
 

93.  Munteanu Radu (Dosar nr. 17009) 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 
 
 

94.  Macarie Vasile (Dosar nr. 10046) 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 
 
 

95.  Untărescu Ion   (Dosar nr. 13606) 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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96.  Bojin Petre (Dosar nr. 13487) 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 
 
 

97.  Spulber Vasile (Dosar nr. 5969) 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 
 
 

98.  Marin Nicolae (Dosar nr. 13542) 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 
 
 

99.  Niţu Dorel (Dosar nr. 6250) 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 
 
 

100. Galatioiu Ion (Dosar nr. 13518) 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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101. Tudor Adrian (Dosar nr. 6120) 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 
 
 

102. Udrescu Florenţa Gabriela (Dosar nr. 4862) 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 
 
 

103. Petrescu Ioan (Dosar nr. 2760) 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 
 
 

104. Moroşan Vasile (Dosar nr. 10960) 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 
 
 

105. Anghel Ion (Dosar nr. 5965) 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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106. Baboi Aurel  (Dosar nr. 51) 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 
 
 

107. Rădoi Mihail (Dosar nr. 18849) 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 
 
 

108. Gagiu Paul (Dosar nr. 13018) 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 
 
 

109. Rolea Nicu (Dosar nr. 11820) 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 
 
 

110. Terineanu Atanasie (Dosar nr. 15951) 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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111. Muşilă Vasile (Dosar nr. 16374) 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 
 
 

112. Dogaru (Spry) Cristinela (Dosar nr. 21534) 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 
 
 

113. Dochin Salvattore Flavius (Dosar nr. 13980) 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 
 
 

114. Munteanu Damian (Dosar nr. 12284) 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 
 
 

115. Dan Andrei (Dosar nr. 20700) 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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116. Chiriac Adrian (Dosar nr. 16612 bis) 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 
 
 

117. Pricoapsă Ştefan (Dosar nr. 13577) 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 
 
 

118. Gîrgă Lucian (Dosar nr. 20338) 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 
 
 

119. Inulescu Traian (Dosar nr. 10652) 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 
 
 

120. Gaiţă Pârvan Corenl (Dosar nr. 10687) 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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121. Gârjob Gheorghe Marcel (Dosar nr. 10613) 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 
 
 

122. Avăcăriţei George (Dosar nr. 17630) 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 majoritate de voturi 
 
 

123. Mustăcilă Ilie  (Dosar nr. 14135) 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 
 
 

 
 
La punctul doi al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus votului aprobarea rapoartelor Subcomisiei CPRD 1989 
de audieri din data de: 25.08.2016, 22.09.2016 respectiv 06.10.2016, după 
cum urmează: 

 
Raportul Subcomisiei CPRD din data de 25.08.2016 
Subcomisia a audiat un număr de 19 persoane şi a făcut următoarele 

propuneri pe care domnul preşedinte le-a supus individual la vot:  
 
1. Boldan Ştefan dosar nr. 5441 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Ţurcanu Dorinel dosar nr. 11454 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
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3. Popa Ioan dosar nr. 5464 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
4. Tudor Petre dosar nr. 3838 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
5. Molnar Dan dosar nr. 270 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Halatiba Vasile dosar nr. 15468 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
7. Cărăgui Cristian dosar nr. 18261 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
8. Chirică Gheorghe dosar nr. 18614 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
9. Lucachi Ştefan dosar nr. 7550 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
10. Ianoşik Ioan dosar nr. 14148 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
11. Petrui Ioan Dorin dosar nr. 13914 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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12. Rîşteiu Alexandru dosar nr. 12348 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
13. Cisnoc Hanelore dosar nr. 14079 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
14. Bădoiu Ion dosar nr. 14220 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
15. Popescu Constantin dosar nr. 14051 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
16. Walter Herbert dosar nr. 14326 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
17. Orbulescu Adam dosar nr. 13907 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
18. Petroi Gheorghe dosar nr. 13900 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
19. Morar Nicolae dosar nr. 13925 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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Raportul Subcomisiei CPRD din data de 22.09.2016 
Subcomisia a audiat un număr de 11 persoane şi a făcut următoarele 

propuneri pe care domnul preşedinte le-a supus individual la vot:  
 
1. Maxim Constantin dosar nr. 9135 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Apintei Ioan dosar nr. 9120 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
3. Ghelţ Vasile Doru dosar nr. 6223 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
4. Toacşe Daniel dosar nr. 12279 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
5. Stelea Ovidiu Valeriu dosar nr. 10990 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Dascălu Dana Sorina dosar nr. 17191 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
7. Gheorghe Niculae dosar nr. 21031 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
8. Joiţoiu Elena dosar nr. 3059 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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9. Cumpănaş Petru dosar nr. 14222 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
10. Constantinescu Ionel dosar nr. 3260 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
11. Cristian Daniel dosar nr. 7765 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Raportul Subcomisiei CPRD din data de 06.10.2016 
Subcomisia a audiat un număr de 52 persoane şi a făcut următoarele 

propuneri pe care domnul preşedinte le-a supus individual la vot: 
 
1. Murea Miron dosar nr. 117 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Ioniţă Ionel dosar nr. 14441 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
3. Ciupercă Gabriel Savin dosar nr. 17930 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
4. Bolca Răducu dosar nr. 8443 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
5. Petcu Mihai dosar nr. 4738 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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6. Ştefan Gheorghe dosar nr. 18782 – subcomisia a propus amânarea 
deciziei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
7. Moş Teofil dosar nr. 1552 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
8. Ştirbescu Alexandru dosar nr. 16432 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
9. Sîrbu Tudor dosar nr. 6103 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
10. Hetea Livia dosar nr. 6670 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
11. Tăut Nicolae dosar nr. 4705 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
12. Florea Frusin dosar nr. 3493 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
13. Ganea Petre Tiberiu dosar nr. 11925 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
14. Stoian Tiberiu Dorel dosar nr. 12608 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
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15. Stoica Iacob dosar nr. 1689 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
16. Prisacă Irina dosar nr. 14874 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
17. Klein Kiriţescu Gabriel Corin dosar nr. 15000 – subcomisia a 

propus respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
18. David Vasile dosar nr. 6968 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
19. Miu Haralambie dosar nr. 6877 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
20. Popescu Marius dosar nr. 3108 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
21. Dăncău Nicolae  dosar nr. 12050 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
22. Podaru Costel dosar nr. 9067 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
23. Dumitrescu Niculae dosar nr. 15097 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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24. Pente Iosif dosar nr. 12599 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
25. Bănică Dumitru dosar nr. 9054 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
26. Lăzureanu Antonie dosar nr. 13266 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
27. Roman Marian dosar nr. 21143 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
28. Frunză Nicolaie dosar nr. 9048 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
29. Irimescu Cornel Damian dosar nr. 3104 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
30. Popescu Corneliu Dan dosar nr. 3013 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
31. Matici Srboliub dosar nr. 12621 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
32. Popovici Neluţu Florin dosar nr. 13983 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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33. Muntoiu Aurel Constantin dosar nr. 6302 – subcomisia a propus 
admiterea contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
34. Gheju Ioan dosar nr. 9357 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
35. Curescu Ion dosar nr. 14177 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
36. Cioroabă Ioan dosar nr. 21112 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
37. Cioroabă Stelian dosar nr. 21113 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
38. Ciuşdic Ion dosar nr. 14176 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
39. Mateescu Ion dosar nr. 3047 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
40. Sorescu Corneliu dosar nr. 3115 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
41. Mirică Nicolae dosar nr. 2746 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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42. Mareş Ion dosar nr. 3082 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
43. Filip Petru dosar nr. 8564 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
44. Joiţa Ion dosar nr. 7083 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
45. Candrea Daniel dosar nr. 3045 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
46. Boboc Ion dosar nr. 20657 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
47. Stoica Iulian dosar nr. 3117 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
48. Ivan Daniel dosar nr. 3101 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
49. Chiţa Ioan dosar nr. 3039 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
50. Ţecu Ion dosar nr. 3064 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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51. Toboşaru Florin Ion dosar nr. 3076 – subcomisia a propus 
admiterea contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
52. Barbu Octavian Sorin dosar nr. 3007 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
53. Birton Iosif dosar nr. 10930 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  

 
 
La punctul trei al ordinii de zi soluţionarea adresei 18/8516 din 

03.08.2016 a Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945-1989 – prin care se solicită clarificări cu privire la hotărârile CPRD 
1989 de soluţionare a unor contestaţii. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că 
prin această adresă Secretariatul de stat solicită clarificări susţinute de probe 
privind avizarea contestaţiilor pentru 82 persoane. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a subliniat faptul că, 
aşa cum s-a mai stabilit în rândurile trecute, contestaţiile se soluţionează în 
urma studierii dosarelor sau audierii contestatarilor prin vot exercitat în 
calitatea de parlamentar de către membrii comisiei. Ca urmare, solicitarea de 
motivare a deciziilor comisiei excede principiilor constituţionale cu privire la 
libertatea votului parlamentarilor. 

Ca urmare, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus 
votului un răspuns în care să se facă aceste precizări, respectiv menţinerea 
deciziilor adoptate în şedinţele precedente cu privire la cele 82 de contestaţii.    

Transmiterea unui răspuns care să facă precizările de menţinere a 
deciziilor pronunţate în soluţionarea contestaţiilor, respectiv consideraţia 
neobligativităţii motivării hotărârilor a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

La punctul patru al ordinii de zi Îndreptarea erorii materiale cu privire 
la hotărârea CPRD 1989 din data de 06.09.2016 prin care s-a acordat avizul 
pentru punerea în executare a Hotărârii nr. 5220/2015 pronunţată în dosar nr. 
13097/3/2013 cu privire la Burlacu Cătălin Denis. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că în 
şedinţa din data de 06.09.2016 CPRD 1989 a acordat avizul în vederea punerii 
în executare a Hotărârii nr. 5220/2015 pronunţată în dosar nr. 13097/3/2013 
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cu privire la Burlacu Cătălin Denis. Acesta a arătat că dintr-o eroare s-a făcut 
precizarea că instanţa i-a recunoscut calitatea de luptător remarcat prin fapte 
deosebite în loc de cea de luptător rănit. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus votului 
îndreptarea erorii materiale în sensul precizării calităţii de luptător rănit în 
conformitate cu dispozitivul sentinţei.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 
Nefiind propuneri pentru punctul cinci al ordinii de zi - diverse 

domnul Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 
subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 11.10.2016, a declarat 
închise lucrările şedinţei. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


