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Comisia a lucrat în plen în ziua de 20.03.2016 ora 1300. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea solicitărilor Secretariatului de stat de acordare a avizului 
pentru retragerea titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite 
pentru un număr de 8 persoane, în baza art. 8 din Legea  nr.341/2004, 
ca urmare a constatării calităţii de colaborator al securităţii; 

2. Diverse. 
 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 
membri ai Comisiei astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian-George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu-Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Caracotă Iancu, deputat Firczak Iulius-Marian, senator Ilea Vasile, 
deputat Roman Florin-Claudiu şi senator Smarandache Miron-Alexandru, au 
lipsit senator Diaconu Adrian-Nicolae, deputat Rădulescu Cătălin-Marian şi 
senator Ruse Mihai.  

 
 
La punctul 1 al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Sefer Cristian 

George a precizat faptul că Secretariatului de stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989 a solicitat avizul în vederea retragerii titlului de luptător 
remarcat prin fapte deosebite pentru un număr de 8 persoane, în baza art. 8 
din Legea nr.341/2004 ca urmare a constatării calităţii de colaborator al 
securităţii. 
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Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a arătat că în 
conformitate cu art. 8 din Legea nr.341/2004, de prevederile legi nu 
beneficiază persoanele care sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile 
fostei securităţi ca poliţie politică, au dezinformat sau au folosit mijloace de 
informare în masă în scop de diversiune ori au acţionat, sub orice formă, 
împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, au emis ordine şi 
dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist şi pentru 
apărarea dictatorului. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus dezbaterii 
individual fiecare solicitare în parte după cum urmează: 

 
1. Adresa nr. 18/69/05.01.2017 prin care se solicită acordarea avizului 

pentru retragerea titlului domnului Costorel Anghel Gheorghe având în 
vedere Hotărârea judecătorească nr. 2511/10.09.2013 a Curţii de Apel 
Bucureşti rămasă definitivă prin Decizia nr. 4496/25.11.2014 a ICCJ, în dosar 
nr. 3054/2/2013, prin care se constată calitatea de colaborator al Securităţii. 

Acordarea avizului pentru retragerea titlului domnului Costorel 
Anghel Gheorghe a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
2. Adresa nr. 18/92/05.01.2017 prin care se solicită acordarea avizului 

pentru retragerea titlului domnului Ştefănescu Adrian având în vedere 
Hotărârea judecătorească nr. 6766/27.11.2012 a Curţii de Apel Bucureşti 
rămasă definitivă prin Decizia nr. 2650/05.06.2014 a ICCJ, în dosar nr. 
10551/2/2010*, prin care se constată calitatea de colaborator al Securităţii. 

Acordarea avizului pentru retragerea titlului domnului Ştefănescu 
Adrian a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
3. Adresa nr. 18/68/05.01.2017 prin care se solicită acordarea avizului 

pentru retragerea titlului domnului Cristea Marin având în vedere Hotărârea 
judecătorească nr. 4517/28.06.2011 a Curţii de Apel Bucureşti rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 3561/18.09.2012 a ICCJ, în dosar nr. 
11551/2/2010, prin care se constată calitatea de colaborator al Securităţii. 

Acordarea avizului pentru retragerea titlului domnului Cristea 
Marin a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
4. Adresa nr. 18/89/05.01.2017 prin care se solicită acordarea avizului 

pentru retragerea titlului domnului Muntean Vasile (Vasilie) având în vedere 
Hotărârea judecătorească nr. 1259/21.02.2011 a Curţii de Apel Bucureşti 
rămasă definitivă prin Decizia nr. 886/21.12.2012 a ICCJ, în dosar nr. 
7404/2/2010 prin care se constată calitatea de colaborator al Securităţii. 

Acordarea avizului pentru retragerea titlului domnului Muntean 
Vasile (Vasilie) a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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5. Adresa nr. 18/88/05.01.2017 prin care se solicită acordarea avizului 

pentru retragerea titlului domnului Mihail Ştefan având în vedere Decizia nr. 
3167/31.05.2011 a ICCJ, în dosar nr. 9236/1/2010 prin care se constată 
calitatea de colaborator al Securităţii. 

Acordarea avizului pentru retragerea titlului domnului Mihail 
Ştefan a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
6. Adresa nr. 18/87/05.01.2017 prin care se solicită acordarea avizului 

pentru retragerea titlului domnului Mateiţă Ion având în vedere Hotărârea 
judecătorească nr. 1193/02.04.2013 a Curţii de Apel Bucureşti rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 2753/11.06.2014 a ICCJ, în dosar nr. 864/2/2013 
prin care se constată calitatea de colaborator al Securităţii. 

Acordarea avizului pentru retragerea titlului domnului Mateiţă Ion 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
7. Adresa nr. 18/70/05.01.2017 prin care se solicită acordarea avizului 

pentru retragerea titlului domnului Burbea Milescu Iuliu Aurel având în 
vedere Hotărârea judecătorească nr. 2657/02.06.2010 a Curţii de Apel 
Bucureşti rămasă definitivă prin Decizia nr. 5539/22.11.2011 a ICCJ, în dosar 
nr. 45572/2/2008 prin care se constată calitatea de colaborator al Securităţii. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a menţionat 
faptul că pentru retragerea titlului domnului Burbea Milescu Iuliu Aurel 
CPRD 1989 a acordat avizul în data de 26.03.2013 aşa cum rezultă din 
sinteza lucrărilor şedinţei CPRD 1989 din acea dată. 

 
8. Adresa nr. 18/90/05.01.2017 prin care se solicită acordarea avizului 

pentru retragerea titlului domnului Precupaş Arcadie având în vedere 
Hotărârea judecătorească nr. 1477/23.03.2010 a Curţii de Apel Bucureşti 
rămasă definitivă prin Decizia nr. 170/14.01.2011 a ICCJ, în dosar nr. 
8156/2/2009 prin care se constată calitatea de colaborator al Securităţii. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a menţionat 
faptul că că pentru retragerea titlului domnului Precupaş Arcadie CPRD 
1989 a acordat avizul în data de 26.03.2013 aşa cum rezultă din sinteza 
lucrărilor şedinţei CPRD 1989 din acea dată. 

 
Nefiind propuneri pentru punctul 2 al ordinii de zi domnul 

preşedinte deputat Sefer Cristian George, constatând epuizate subiectele de 
pe ordinea de zi a şedinţei din data de 20.03.2017, a declarat închise lucrările 
şedinţei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 


