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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 31.03.2016 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 31.03.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 28.03.2016 - 
analiză dosare 

2. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 29.03.2016 - 
analiză dosare 

3. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 30.03.2016 - 
analiză dosare 

4. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 31.03.2016 - 
Audieri; 

5. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 9 membri 
ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Secretar senator 
Paşca Liviu-Titus, deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, deputat 
Manea Victor-Gheorghe şi senator Popa Nicolae-Vlad. Au lipsit 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, 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 28.03.2016. 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. Peterfi Ferdinard (Dosar nr. 13312) 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. Pătraşcu Petru (Dosar nr. 399) 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. Munteanu (Ungureanu) Marcela (Dosar nr. 20939) 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 

 
 

4. Neamţu Dumitru (Dosar nr. 382) 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. Prişcă Ioan (Dosar nr. 378) 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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6. Dinescu Dragoş (Dosar nr. 13305)  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 
 
 
7. Diaconu Vasile (Dosar nr. 12102) 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. Banciu Dumitru (Dosar nr. 13307)  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. Iftinca Ovidiu (Dosar nr. 379) 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 
 
 
10. Lanţoş Vasile  (Dosar nr. 13299) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus admiterta contestaţiei. 

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

 
 
 



4 
 

11. Petrescu Constantin (Dosar nr. 381) 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 
 
 
12. Ţopea Vasile (Dosar nr. 12083) 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 

 
 

13. Vădean Adrian (Dosar nr. 14382) 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. Moise Stoian (Dosar nr. 4756) 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. Stoian Valentin (Dosar nr. 6070) 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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16. Ion Mihai (Dosar nr. 3083)  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 
 
 
 

La punctul doi al ordinii de zi s-a dezbătut Raportul Subcomisiei 
CPRD 1989 din data de 29.03.2016. 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. Szasz Tiberiu (Dosar nr. 12073) 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. Popa Pavel (Dosar nr. 364) 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. Barbu Gheorghe (Dosar nr. 372) 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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4. Buta Ioan Călin (Dosar nr. 13295) 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. Babeş Ioan (Dosar nr. 13268) 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 

 
 

6. Cioconea Miron (Dosar nr. 380)  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 
 
 
7. Giurcă Ioan (Dosar nr. 12075) 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. Grigorescu Gheorghe (Dosar nr. 400)  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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9. Costache Mircea Traian (Dosar nr. 13288) 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. Dorca (Gîndiu) Mărioara  (Dosar nr. 374) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptator cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterta contestaţiei. 

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

 
 

11. Pascu Victoria (Dosar nr. 13256) 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 
 
 
12. Petrache Corneliu (Dosar nr. 8942) 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. Ştefănescu Nicolae (Dosar nr. 537) 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. Bucurescu Gheorghe (Dosar nr. 3044) 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. Tremurici Cezar (Dosar nr. 5728) 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. Stănculescu Ioan (Dosar nr. 733)  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 
 

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

CPRD 1989 din data de 30.03.2016. 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. Dănilă Alexandru Petre (Dosar nr. 746) 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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2. Andreică Valentina (Dosar nr. 11020) 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 

 
 

3. Socol Liviu Mircea (Dosar nr. 5676) 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 

 
 

4. Sima Ion (Dosar nr. 6157) 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. Mihalache George (Dosar nr. 882) 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. Andrieş Ioan (Dosar nr. 4053)  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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7. Stanciu Marian (Dosar nr. 11205) 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. Nicolae Decebal Constantin (Dosar nr. 15087)  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 

 
 

9. Pascu Florin (Dosar nr. 1221) 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. Tancu Daniel  (Dosar nr. 1179) 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. Olteanu Cristian Dorin (Dosar nr. 9237) 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 
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12. Haiden Cristian (Dosar nr. 17590) 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. Rădulescu Ioan (Dosar nr. 15698) 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. Radu Gheorghe (Dosar nr. 4356) 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 
 
 
15. Merişan Silvia (Dosar nr. 917) 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 

 
 

16. Dumitru Emilian (Dosar nr. 21259)  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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17. Golcea Constantin (Dosar nr. 16751) 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. Iordache Gheorghe (Dosar nr. 12567) 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 

 
 

19. Andrei Florin (Dosar nr. 8528) 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 

 
 

20. Stan Neculai (Dosar nr. 5120) 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 
 
 
21. Anghelache Laurenţiu (Dosar nr. 5448) 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 
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22. Moisă Victor (Dosar nr. 6576)  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. Toma Iulian (Dosar nr. 633) 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. Roşu Ioan Mircea (Dosar nr. 15489)  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. Voicu Teodor (Dosar nr. 12629) 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 
 
 
26. Bisa Ioan  (Dosar nr. 9244) 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 
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27. Mironescu Adrian (Dosar nr. 13284) 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 
 
 
28. Barta Simion (Dosar nr. 12389) 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. Manta Valentina (Dosar nr. 18258) 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 

 
 

30. Manta Ioan (Dosar nr. 18436) 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 
 
 
31. Buzea Gheorghe (Dosar nr. 15651) 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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32. Nemedi Emric (Dosar nr. 12594)  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 
 
 
33. Moga Teodor (Dosar nr. 368) 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 
 
 
34. Filimon Ioan (Dosar nr. 13301) 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 

 
 

35. Tamaş Alexandru (Dosar nr. 13281) 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 

 
 

36. Bulancia Dragoş (Dosar nr. 12074) 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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37. Corlaciu Aurel (Dosar nr. 13302) 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 

 
 

38. Costea Vasile (Dosar nr. 13317)  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 
 
 
39. Fesan Gheorghe (Dosar nr. 13315) 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 
 
 
40. Mihanciu Vasile (Dosar nr. 398)  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 patru al ordinii de zi s-a dezbătut raportul Subcomisiei 

CPRD 1989 din data de 31.03.2016 – 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. Barbu Pavel (Dosar nr. 14286) – 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 
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2. Richter Simion (Dosar nr. 14237) – 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. Man Alexandru (Dosar nr. 14242) – 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. Boangiu Ilie (Dosar nr. 5590) – 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. Abagiu Dan Petre (Dosar nr. 40) – 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. Sipos Eniko (Dosar nr. 20335) – 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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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 31.03.2016, a declarat 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


