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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 26.11.2015 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 26.11.2015 ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 24 noiembrie 
2015; 

2. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 26 noiembrie 
2015 - Audieri; 

3. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva admiterii cererii de acordare a 
titlului de luptător cu rol determinant; 

4. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 9 membri ai 
Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, deputat Firczak Gheorghe, deputat Manea 
Victor-Gheorghe şi deputat Mircovici Niculae. Au lipsit senator Paşca Liviu-
Titus, deputat Gudu Vasile, senator Ioniţă Dan-Aurel şi senator Popa Nicolae–
Vlad. 

 
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. 
 
 
 
 

 
 
 

 



2 
 

   
La punctul unul al ordinii de zi, s-a dezbătut Raportului Subcomisiei 

CPRD 1989 din data de 24.11.2015. 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. VĂSUI SUCIU AURELIAN (DOSAR 2169) 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 
 

2. SANISLAI AURE (DOSAR 19563) 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. CÎRSTEA ROBERT ION (DOSAR 12459) contestaţie pentru 

neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus respingerea contestatiei. 

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

 
4. IVAN FLORIN (DOSAR 1859) 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. FETICU MIHĂIŢĂ (DOSAR 6289) 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.  SEVERIN GHEORGHE NICULAE (DOSAR 9201)  contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus respingerea în primă instanţă a contestaţiei – 
audiere. 
 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  

     Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

7. POPESCU CRISTINA FLORINA (DOSAR 466) contestaţie pentru     
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant –     
subcomisia a propus respingerea în primă instanţă a contestaţiei – 
audiere. 

 
  S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 
 
 
8. OARGĂ RADU (DOSAR 17206)  contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
 

9. EREMIA DUMITRU (DOSAR 945) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant subcomisia a 
propus respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 
 

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

 
10.  PASCARIU ALIN MIHAI (DOSAR 2152) 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 
 

11.  BUDA DOREL (DOSAR 6575) 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 majoritate de voturi 
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12.  ŢIRIPA ADRIANA (DOSAR 1205) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
13. GUŞĂ NICUŞOR SILE (DOSAR 8819) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere 

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

 
14.  IAMANDI TUDOREL (DOSAR 3495) 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.  BADEA DORINA (DOSAR 1208) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
16.  GHERGHINA PAUL (DOSAR 1236) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
17.  LAZĂR VALENTINA (DOSAR 1218) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant respingerea în 
primă instanţă a contestaţiei – audiere 
 

       S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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18.  MAFTEI VENTURIANI SANDRINO (DOSAR 929) contestaţie pentru 

neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 
 
  S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

19.  ILIE CRISTIAN (DOSAR 16846) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
 

20.  STRATU DĂNILĂ SEVERIN (DOSAR 5765) 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 
 
21.  BUTIURCĂ PETRU (DOSAR 1727) 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 majoritate de voturi 

 
22.  TĂRĂCILĂ ADRIAN (DOSAR 10969) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
23.  MAG IONEL (DOSAR 12504) 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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24.  KIS GAVRIL (DOSAR 12414) 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 

 
 

25.  OPRIŞAN GABRIEL (DOSAR 6851) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
 

26.  DONOSE EMIL (DOSAR 6584) 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. CIUCĂ RICHARD (DOSAR 2160) 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.  ŢIGĂNILĂ DUMITRU (DOSAR 7564) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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29.  MOCOFAN GABRIEL MIRCEA (DOSAR 17172) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

30.  IONICĂ VALENTIN (DOSAR 15702) 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 audierea persoanelor respinse în primă instanţă cu audiere s-a 

stabilit ca dată de audiere data de 11.02.2016 
 
La punctul doi al ordinii de zi, s-a dezbătut Raportului Subcomisiei 

CPRD 1989 din data de 26.11.2015. Domnul preşedinte  deputat Sefer Cristian-
George a precizat faptul că Subcomisia pentru audieri a CPRD 1989 a audiat în 
data de 26.11.2015 un număr de 7 persoane pentru care a fost respinsă în prima 
instanţă contestaţia depusă împotriva soluţiei secretariatului de stat de respingere 
a cererii de obţinere a titlului de luptător cu rol determinant.   

S-a supus votului rezoluţia subcomisiei dată în urma audierii 
contestatarilor şi a dosarelor celor în cauză, pentru fiecare contestaţie în parte, 
după cum urmează:  

 
1. Nae Ion 2102 – Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

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

  
2.  Toma Iacob 1718 – Târgu Mureş, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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3.  Ceachir Nicolae 2321 - Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus admiterea contestaţiei. 

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

  
4.  Neacşu Emanoil 1946 - Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

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

  
5.  Crăiescu Ion 6662 – Timişoara, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus admiterea contestaţiei. 

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

 
6.  Dumitru Adrian 18104 - Timişoara, contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus admiterea contestaţiei. 

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

 
7.  Acostioaiei Mihai Benonie 3849 – Bucureşti, contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia în urma audierii a propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 
 

La punctul trei al ordinii de zi s-a procedat la soluţionarea contestaţiilor 
depuse împotriva admiterii cererii de acordare a titlului de luptător cu rol 
determinant, pentru care Secretariatul de stat a propus acordarea titlului de 
luptător cu rol determinant. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a supus analizei 
comisiei următoarele contestaţii: 
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1. Contestaţia domnului Sorca Traian împotriva domnului Ciobotaru 
Dănuţ. 
S-a procedat la prezentarea contestaţiei de către domnul deputat 
Mircovici Niculae. Din analiza contestaţiei nu au rezultat elemente care 
să infirme propunerea Secretariatului de stat de admitere a solicitării de 
acordare a titlului de luptător cu rol determinant.  
 
S-a propus respingerea contestaţiei, respectiv avizarea domnului 
Ciobotaru Dănuţ pentru calitatae de luptător cu rol determinant. 
 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

2. Contestatia domnului Toma Trifon Nicolae împotriva domnului 
Schlegel Gerhard 
S-a procedat la prezentarea contestaţiei de către domnul deputat 
Mircovici Niculae. Din analiza contestaţiei nu au rezultat elemente care 
să infirme propunerea Secretariatului de stat de admitere a solicitării de 
acordare a titlului de luptător cu rol determinant.  
 
S-a propus respingerea contestaţiei, respectiv avizarea domnului 
Schlegel Gerhard pentru calitatae de luptător cu rol determinant. 
 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

3. Contestatia domnului Toma Trifon Nicolae împotriva domnului 
Burada Gheorghe 
S-a procedat la prezentarea contestaţiei de către domnul deputat 
Mircovici Niculae. Din analiza contestaţiei nu au rezultat elemente care 
să infirme propunerea Secretariatului de stat de admitere a solicitării de 
acordare a titlului de luptător cu rol determinant.  
 
S-a propus respingerea contestaţiei, respectiv avizarea domnului 
Burada Gheorghe pentru calitatae de luptător cu rol determinant. 
 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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4. Contestatia domnului Toma Trifon Nicolae împotriva domnului 
Boancă Sorin Virgil. 
S-a procedat la prezentarea contestaţiei de către domnul deputat 
Mircovici Niculae. Din analiza contestaţiei nu au rezultat elemente care 
să infirme propunerea Secretariatului de stat de admitere a solicitării de 
acordare a titlului de luptător cu rol determinant.  
 
S-a propus respingerea contestaţiei, respectiv avizarea domnului 
Boancă Sorin Virgil. pentru calitatae de luptător cu rol determinant. 
 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
     

5. Contestaţia Asociaţiei Braşov 1989,  împotriva domnului Demi Ioan 
S-a procedat la prezentarea contestaţiei de către domnul deputat 
Mircovici Niculae. Din analiza contestaţiei nu au rezultat elemente care 
să infirme propunerea Secretariatului de stat de admitere a solicitării de 
acordare a titlului de luptător cu rol determinant.  
 
S-a propus respingere acontestaţiei, respectiv avizarea domnului 
Demi Ioan pentru calitatae de luptător cu rol determinant. 
 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

 
 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 

subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26.11.2015 a declarat închise 
lucrările şedinţei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


