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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.11.2015 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 10.11.2015 ora 1400. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 10 noiembrie 
2015; 

2. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva persoanelor admise de 
Secretariatul de stat;  

3. Acordarea avizului asupra propunerilor Secretariatului de stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945-1989 de acordare a titlului de 
luptător cu rol determinant, amânate în data de  27 octombrie 2015; 

4. Discutarea avizului asupra PLx 721/2015, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004; 

5. Diverse 
 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 9 membri ai 
Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, senator Paşca Liviu-Titus, deputat Firczak 
Gheorghe, deputat Manea Victor-Gheorghe senator Popa Nicolae–Vlad, deputat 
Gudu Vasile şi deputat Mircovici Niculae. A lipsit senator Ioniţă Dan-Aurel. 

 
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. 
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La punctul unu al ordinii de zi, s-a dezbătut Raportului Subcomisiei 
CPRD 1989 din data de 10.11.2015. Procedural, domnul preşedinte deputat 
Sefer Cristian-George, a supus votului rezoluţia subcomisiei dată în urma 
analizării contestaţiei şi a dosarelor celor în cauză pentru fiecare contestaţie în 
parte, după cum urmează:  
 

 
1. DIMA ANTONEL (DOSAR 17911) 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 
 

2. STANCU PAUL GHEORGHE (DOSAR 17179) 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 

 
3. DIŢIU MIHAI MEMU (DOSAR 8015) 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 

 
4. LEAHU DUMITRU (DOSAR 3575) 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. ŢĂRAN CONSTANTIN (DOSAR 9322) 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 
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6.  PRODANCIUC NICOLAE (DOSAR 291) 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. CRĂCIUN VASILE (DOSAR  19321) 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 

 
8. GANEA PETRE TIBERIU (DOSAR 11925)  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. SUCIU EUGEN (DOSAR 15705) 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 
 

 
10. MIHOC DANIELA (DOSAR 12004) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus admiterea contestaţiei. 

 
  S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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11. COCOLICI ION (DOSAR 18658) 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 
 

 
12. ROTARU ION (DOSAR 7266) 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. RĂUŢU LAURENŢIU (DOSAR 17752) 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 

 
 

14. CURELEA MARIANA (DOSAR 2154) 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. BĂLAN COSTEL (DOSAR 1519) 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 
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16. STRATAN PAVEL (DOSAR 6601) 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 

 
 

17. SCORŢANU GHEORGHIŢĂ (DOSAR 18086) 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 
 

 
18. RUS IOANA (DOSAR 6672) 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 

 
 

19. DRAGOMIR MITICĂ (DOSAR 8829) 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 

 
 

20. MEREANU DUMITRU (DOSAR 1148) 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 
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21. MITROFAN GHEORGHE (DOSAR 1505) 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 
 

 
22. POPEŢ NICOLAE (DOSAR 9263) 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 
 

 
23. SANDU DUMITRU (DOSAR 14369) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant subcomisia   a 
propus admiterea contestaţiei.  

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

 
 

24. ZUGRAVU PETRE (DOSAR 556) 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 

 
 

25.  CIOBANU LUCIAN MIHAI (DOSAR 21007) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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26. GRUESCU MINERVA FLORICA (DOSAR 12640) 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. DIMULESCU ION (DOSAR 747) 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 
 
 

28. BERE SEMEREDI ADRIAN AMEDEO (DOSAR 12667) 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 
 
 

29. BÂRDAN OVIDIU IONEL (DOSAR 6307) 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 
 
 

30. BENGA IANCU MARIAN (DOSAR 5940) 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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 La punctul doi al ordinii de zi, au fost dezbătute contestaţiile depuse 
împotriva soluţiilor de admitere a cererii de acordare a titlului de luptător cu rol 
determinant, după cum urmează: 

 
1. contestaţiile  domnilor Neghină Gheorghe, Demi Ioan şi alţii prin 

care sunt contestate 39 respectiv 2 persoane din municipiul Braşov. Domnul 
preşedinte deputat Sefer Cristian-George a arătat faptul că au fost solicitate şi 
studiate dosarele persoanelor contestate. În urma studierii dosarelor în mod 
individual de către membrii comisiei s-a constatat faptul că, doar pentru 11 
dintre acestea nu rezultă în mod indubitabil faptul că au avut rol determinant în 
declanşarea şi victoria Revoluţiei Române, aceste dosare find supuse analizei 
subcomisiei din data de 10.11.2015. Subcomisia, în urma analizei celor 11 
dosare, a constatat faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru cenzurarea 
concluziei comisiei de la Secretariatul de stat de admitere a cererii de acordare a 
titlului de luptător cu rol determinant. S-a precizat faptul că aceste persoane 
îndeplinesc condiţiile cu privire la deţinerea certificatelor şi publicarea în 
Monitorul Oficial.  

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus respingerea 
contestaţiilor. 

Respingerea contestaţiilor a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

2. contestaţia “Asociaţiei 21 Decembrie 89 Braşov” prin care sunt 
contestate un număr de 14 persoane. S-a constatat faptul că prin aceasta sunt 
contestate în mod colectiv mai multe persoane, nu este motivată, respectiv nu se 
aduce nicio probă în susţinerea acesteia. S-a constatat faptul că aceasta nu 
îndeplineşte condiţiile art. 213 din Hotărârea Guvernului nr. 99 din 10 februarie 
2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.412/2004 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus respingerea 
contestaţiei. 

Respingerea contestaţiei a fost aprobată cu majoritate de voturi. 
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3. contestaţia “Asociaţiei 21 Decembrie 89 Alba Iulia” prin care este 
contestat dl. Mârza Ioan Traian. S-a constatat faptul că aceasta nu este motivată, 
respectiv nu se aduce nicio probă în susţinerea acesteia. S-a constatat faptul că 
aceasta nu îndeplineşte condiţiile art. 213 din Hotărârea Guvernului nr. 99 din 10 
februarie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit 
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus respingerea 
contestaţiei. 

Respingerea contestaţiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

4. contestaţia “Asociaţiei pentru Adevărul Revoluţiei din judeţul 
Cluj” prin care sunt contestate un număr de 10 persoane. S-a constatat faptul că 
prin aceasta sunt contestate în mod colectiv mai multe persoane, nu este 
motivată, respectiv nu se aduce nicio probă în susţinerea acesteia. S-a constatat 
faptul că aceasta nu îndeplineşte condiţiile art. 213 din Hotărârea Guvernului nr. 
99 din 10 februarie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 
341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus respingerea 
contestaţiei. 

Respingerea contestaţiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

5. contestaţia domnului Boancă Sorin Virgil prin care sunt contestate un 
număr de 7 persoane. În urma dezbaterilor s-a constatat necesitatea obţinerii unor 
informaţii suplimentare cu privire la activitate persoanelor contestate. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus amânarea 
soluţionării contestaţiei. 

Amânarea soluţionării contestaţiei a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
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6. contestaţia “Asociaţiei Sibiu Decembrie 89” prin care este contestat 
dl. Sbârcea Nicolae Achim. S-a constatat faptul că aceasta nu este motivată 
respectiv nu se aduce nicio probă în susţinerea acesteia. S-a constatat faptul că 
aceasta nu îndeplineşte condiţiile art. 213 din Hotărârea Guvernului nr. 99 din 10 
februarie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit 
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus respingerea 
contestaţiei. 

Respingerea contestaţiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

7. contestaţia “Asociaţiei 21 Decembrie – Oraş Martir Târgu Mureş” 
prin care sunt contestate un număr de 2 persoane. În urma dezbaterilor s-a 
constatat necesitatea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la 
activitatea persoanelor contestate. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a propus amânarea 
soluţionării contestaţiei. 

Amânarea soluţionării contestaţiei a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
La punctul trei al ordinii de zi, s-a dezbătut acordarea avizului asupra 

propunerilor Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de 
acordare a titlului de luptător cu rol determinant, propuneri transmise prin adresa 
nr.18/9726/14.09.2015, amânate în şedinţa din data de 27.10.2015, persoane care 
au fost contestate. 

Astfel, pentru persoanele contestate, cărora le-a fost soluţionată contestaţia 
prin respingerea acesteia, domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a 
propus acordarea avizului în vederea obţinerii titlului de luptător cu rol 
determinant arătând faptul că din lista de 807 persoane transmisă prin adresa 
nr.18/9726/14.09.2015 a fost amânată avizarea pentru un număr de 77 persoane. 
La punctul doi al ordinii de zi au fost respinse contestaţiile pentru un număr de 
57 de persoane, rămânând amânate un număr de 20 persoane - 11 persoane care 
au avut activitate în municipiul Hunedoara, 7 cu activitate în municipiul Lugoj şi 
2 în municipiul Târgu Mureş. 

 
S-a supus votului acordarea avizului pentru un număr de 57 persoane 

(Anexa 1). 
Acordarea avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi  
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S-a supus votului amânarea acordării avizului pentru un număr de 20 
persoane (Anexa 2). 

Amânarea acordării avizului a fost aprobată cu unanimitate de voturi  
 

 
La punctul patru al ordinii de zi, s-a dezbătut avizul asupra PLx 

721/2015, proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004; 
 Prin adresa PLx 721/2015 Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a 
sesizat Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în vederea 
avizării, cu proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării de 
reparaţii morale şi materiale persoanelor persecutate din motive politice în 
legătură cu revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni, din 
2-3 august 1977. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în data de 20 octombrie 2015. 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a precizat faptul că 

forma adoptată de Senat este forma agreată şi de Secretariatul de stat. 
 

Nefiind observaţii din partea membrilor comisiei domnul preşedinte 
deputat Sefer Cristian-George a supus votului acordarea avizului asupra PLx 
721/2015. 

Acordarea avizului a vost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 

subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 10.11.2015 a declarat închise 
lucrările şedinţei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George  
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ANEXA NR.1 
TABEL NOMINAL CU PERSOANELE AVIZATE DE CĂTRE CPRD 1989,  

ÎN ŞEDINŢA DIN DATA DE 10.11.2015 

Nr.crt.   NUME  PRENUME 
NR. DOSAR 

PRESCHIMBARE 
LOCALITATEA  

ÎN CARE A LUPTAT 

1  URSU  PAUL  5432/21.10.2004  BRAŞOV  

2  DUMITRIU  MIRCEA NICOLAE  12413/09.11.2004  BRAŞOV  

3  VRĂNCEANU  ZOLTAN NELU  5537/21.10.2004  BRAŞOV  

4  SAMACHIS  MIHALACHE DUMITRU  5785/21.10.2004  BRAŞOV  

5  ILIE  FRANCISC  5125/21.10.2004  BRAŞOV  

6  FARKAS  GHEORGHE EMERIC  12546/09.11.2004  BRAŞOV  

7  BRĂTILĂ  FLORENTIN  5366/21.10.2004  BRAŞOV  

8  ASAFTEI  GHEORGHE  21125/29.01.2008  BRAŞOV  

9  FREUND BRENCIU  MIRCEA AUREL  5241/21.10.2004  BRAŞOV  

10  DEMETER  ADALBERT  5710/21.10.2004  BRAŞOV  

11  VULSAN HALLMEN  ALEXANDRU NICOLAE  5648/21.10.2004  BRAŞOV  

12  DOMOCOȘ  CAROL  5604/21.10.2004  BRAŞOV  

13  BARIȚ  GABRIEL  20689/31.07.2006  BRAŞOV  

14  BARIȚ  LIVIU DAN  20688/31.07.2006  BRAŞOV  

15  PÂRJOL  MARIAN GICĂ LAURENȚIU  1079/03.11.2004  BRAŞOV  

16  BULEANDRĂ  EMANOIL  5570/21.10.2004  BRAŞOV  

17  POP  VASILE  18408/20.01.2005  BRAŞOV  

18  TOMA  EUGEN  11795/03.11.2004  BRAŞOV  

19  TRIFAN  MARIA  20409/19.04.2006  BRAŞOV  

20  TĂNASIE  DARIUS FLORIN  5353/21.10.2004  BRAŞOV  

21  STANCIU  ION  21405/24.10.2008  BRAŞOV  

22  GRECEA  CEZAR  8537/01.11.2004  BRAŞOV  

23  ILUȚ  VICTOR  12410/09.11.2004  BRAŞOV  

24  MOLDOVAN  LILIANA FEVRONIA  12489/09.11.2004  BRAŞOV  

25  GHERASIM  GEORGICĂ DORU  5370/21.10.2004  BRAŞOV  

26  MAFTEI  GHEORGHE  5017/21.10.2004  BRAŞOV  

27  TĂNASE  VALER ADRIAN  5601/21.10.2004  BRAŞOV  

28  LACZKO STĂNCULESCU  FRANCISC  5203/21.10.2004  BRAŞOV  

29  PÎNZARIU  ŞTEFAN  5278/21.10.2004  BRAŞOV  

30  RĂDUCANU  FĂNICĂ  8181/01.11.2004  BRAŞOV  

31  SANDU  CONSELUȚA  5614/21.10.2004  BRAŞOV  

32  BUTNARU  MARIANA  5045/21.10.2004  BRAŞOV  

33  MODOI  SEVER  5439/21.10.2004  BRAŞOV  

34  PETREA  MILEA  10805/03.11.2004  BRAŞOV  

35  BUTA  LUCIAN  5700/21.10.2004  BRAȘOV 

36  URSU  IOAN  5659/21.10.2004  BRAŞOV  

37  PRISĂCARIU  IOAN  5110/21.10.2004  BRAŞOV  

38  ENACHE  ȘTEFAN  5107/21.10.2004  BRAŞOV  

39  MARDARE  VASILE  4988/21.10.2004  BRAŞOV  

40  IACOB  VASILE  5000/21.10.2004  BRAŞOV  

41  VEREŞ  VALENTIN  5400/21.10.2004  BRAŞOV  

42  CÎMPEANU  ION  21214/27.03.2008  BRAŞOV  

43  DRAGOMIR  IULIAN  21873/22.05.2008  BRAŞOV  

44  BÎRSAN  IOAN  5187/21.10.2004  BRAŞOV  

45  PREDA  NICOLAE  5073/21.10.2004  BRAŞOV  
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46  BOCA  MARIUS  9171/03.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

47  BOT  ALEXANDRU  7099/01.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

48  IANCU  VICTOR DORU  7117/01.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

49  LUNG  TEOFIL  15829/03.12.2004  CLUJ‐NAPOCA  

50  MOZES  ANTON  9222/03.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

51  ZOMANCZ  MIRCEA  7134/01.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

52  DAN  EMIL  7108/01.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

53  GRINDEANU  ILIE ROMEO  12234/09.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

54  PURCEL  DUMITRU  9188/03.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

55  CÂNDEA  ZAHARIA  8930/02.11.2004  CLUJ‐NAPOCA  

56  MÂRZA  IOAN TRAIAN  10049/03.11.2004  ALBA‐IULIA 

57  SBÂRCEA  NICOLAE ACHIM  12104/08.11.2004  SIBIU  

 
ANEXA NR. 2 

TABEL NOMINAL CU PERSOANELE AMÂNATE DE LA AVIZARE DE CĂTRE 
CPRD 1989, ÎN ŞEDINŢA DIN DATA DE 10.11.2015 

 Nr.crt.  NUME  PRENUME  NR. DOSAR PRESCHIMBARE 
LOCALITATEA  

ÎN CARE A LUPTAT 

1  TOMA  TRIFON NICOLAE  9262/03.11.2004  LUGOJ 

2  KURIN  STANISLAV  9258/03.11.2004  LUGOJ 

3  SALEȘAN  NICOLAE FLORIN  9266/03.11.2004  LUGOJ 

4  MEZEI  ANDREI  11125/03.11.2004  LUGOJ 

5  LOSTUN  DANIELA TUDORA  9259/03.11.2004  LUGOJ 

6  SELEȘAN  IOSIF  8784/01.11.2004  LUGOJ 

7  INDRU  VASILE  9255/03.11.2004  LUGOJ 

8  COZMA  IOAN  572/04.10.2004  TG. MUREŞ 

9  PINTEA  GAVRIL  15654/25.11.2004  TG. MUREŞ 

10  BRATU  ELENA  8704/01.11.2004  HUNEDOARA 

11  DĂNĂILĂ  SORIN  3448/20.10.2004  HUNEDOARA 

12  DINIȘ  IOAN  3468/20.10.2004  HUNEDOARA 

13  GHIUZELA  FLOREA  3463/20.10.2004  HUNEDOARA 

14  NISIPESCU  ADRIAN CORNEL  12302/09.11.2004  HUNEDOARA 

15  POPA  IOAN  3462/20.10.2004  HUNEDOARA 

16  POPESCU  PETRU  3456/20.10.2004  HUNEDOARA 

17  SCURTU  ZOLTAN GHEORGHE  3459/20.10.2004  HUNEDOARA 

18  ȘIRIAN  CONSTANTIN LUCIAN  21138/01.02.2008  HUNEDOARA 

19  URSAN  VLADIMIR  3467/20.10.2004  HUNEDOARA 

20  VITEZ  VICTOR  3473/20.10.2004  HUNEDOARA 

 
 
 
 
 
 


