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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.03.2016 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 23.03.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 10.03.2016 - 
Audieri; 

2. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 17.03.2016 - 
Audieri; 

3. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 23.03.2016 - 
analiză dosare 

4. Diverse. 
 
 

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

 
Preşedintele comisiei, domnul 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 10.03.2016 – audieri. Procedural domnul Preşedinte 
deputat Sefer Cristian George a supus în mod individual propunerea 
Subcomisiei CPRD 1989 pentru fiecare contestatar audiat în parte, după cum 
urmează: 

 
1. Florea Gică Viorel (Dosar nr. 6221) – 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. Groman Paul Bogdan (Dosar nr. 236) – 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 

 
 

3. Puiu Aurel Petrică (Dosar nr. 15381) – 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 
 
 

4. Maieczki Petru (Dosar nr. 6231) – 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. Burcea Gheorghe (Dosar nr. 3644) – 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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6. Popuşoi Ioan (Dosar nr. 6260) – 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 
 
 

7. Ţăbârnă Vasile (Dosar nr. 6124) – 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 

 
 
8. Iordachescu Vasile (Dosar nr. 4222) – 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 doi al ordinii de zi s-a dezbătut raportul Subcomisiei CPRD 

1989 din data de 17.03.2016 – audieri. Procedural domnul Preşedinte 
deputat Sefer Cristian George a supus în mod individual propunerea 
Subcomisiei CPRD 1989 pentru fiecare contestatar audiat în parte, după cum 
urmează: 

 
 

1. Andra Maria (Dosar nr. 2025) – 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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2. Popescu Silviu (Dosar nr. 280) – 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 

 
 

3. Lauric Filon (Dosar nr. 17207) – 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 
 
 

4. Ciobanu Florin (Dosar nr. 4645) – 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. Cornea Tudor (Dosar nr. 12808) – 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 

 
 

6. Toma Gabriel (Dosar nr. 13721) – 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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7. Graure Gică (Dosar nr. 6225) – 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 

 
 
 
 
La punctul trei al ordinii de zi s-a dezbătut Raportul Subcomisiei 

CPRD 1989 din data de 23.03.2016. 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. Bogdan Marius Nicolae (Dosar nr. 17633) 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. Molnar Alexandru (Dosar nr. 6635) 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. Neme� Vasile (DOSAR 2001) 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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4. Dinu Emil (DOSAR 3619) 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. Furtună Mircea (DOSAR 2727) 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 

 
 

6. Mure�an Viorel (DOSAR 1988)  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. Banu Traian (DOSAR 54) 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. Bejenaru Ion (DOSAR 7375)  contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

 
În urma dezbaterilor în comisie s-a propus admiterea contestaţiei  
Propunerea de admitere a contestaţiei a fost aprobată cu majoritate de 
voturi 
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9. Cole�iu Bucur Ioan (DOSAR 5736) 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. Lugo�i Ioan  (DOSAR 14665) 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 

 
 

11. Cadar Nicolae (DOSAR 11146) 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 
 
 
12. Blanaru Mircea (DOSAR 5962) 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. Ene Daniel (DOSAR 15084) 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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14. Costache Antoaneta (DOSAR 20001) 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. Cup�a Mircea (DOSAR 9866) 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 

 
 

16. Tache Tudor (DOSAR 14481)  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. Cojocaru Liliana (DOSAR 7355)  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 
 
 
18. Lupea Liviu (DOSAR 1548)  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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19. Todor Nicolae Aristide (DOSAR 11915) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 

 
În urma dezbaterilor în comisie s-a propus admiterea contestaţiei  
Propunerea de admitere a contestaţiei a fost aprobată cu majoritate de 
voturi 
 
 
20. Bujac Mărioara (DOSAR 20840) 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. Brai Ioan (DOSAR 12107) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
admiterea contestatiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
22. Antonie Adrian (DOSAR 13287) 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 

 
 

23. Petrescu Mihai (DOSAR 12108) 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. Câmpu Silviu (DOSAR 13259) 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 
 
 
25. Dumitrache Ion Eugen (DOSAR 3523) 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 

 
 

26. Brabete Iulian (DOSAR 9863)  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. Gheorghe Carmen (DOSAR 3590) 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. Cornea Gheorghe Daniel (DOSAR 11886)  contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 

 
În urma dezbaterilor în comisie s-a propus admiterea contestaţiei  
Propunerea de admitere a contestaţiei a fost aprobată cu majoritate de 
voturi 
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29. Condrat Aurel (DOSAR 11917) 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 Dan (DOSAR 11914) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestatiei. 

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

 
 

31. Baiu Ion (DOSAR 1913) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestatiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
32.  Podar Stefan Trăian (DOSAR 1977contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

33. Munteanu Iacob (DOSAR 1961) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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34. Ro�oga Marin  (DOSAR 6098) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus admiterea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

35.  Vaduva Constantin (DOSAR 6129) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

36. Vlădeanu Matei Dorinel (DOSAR 14439) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus respingerea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

37. Ioni�ă Mihai Viorel  (DOSAR 7922) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus admiterea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

 
38. Stroe Liviu (DOSAR 12224) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
admiterea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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39. Marinescu Constantin  (DOSAR 13544) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

40. Tabrea Elena  (DOSAR 369) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
admiterea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

41. Dobre Iuliana  (DOSAR 20839) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus admiterea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

42. Pi� Nicolae (DOSAR 13276) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
admiterea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 

43. Nistor Nicolae  (DOSAR 15676) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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44. Nedelcu Ion  (DOSAR 361) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
 

45. Hîndoreanu Virgil  (DOSAR 21300) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus admiterea contestatiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
 

 
Nefiind propuneri pentru punctul patru al ordinii de zi domnul 

Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate subiectele de 
pe ordinea de zi a şedinţei din data de 23.03.2016, a declarat închise lucrările 
şedinţei. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


