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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 26.04.2016 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 26.04.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 26.04.2016; 
2. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 21.04.2016 - 

audieri; 
3. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 07.04.2016 - 

audieri; 
4. Diverse. 

 
 

La lucrările şedinţei au participat 6 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 Manea Victor-Gheorghe şi senator Popa Nicolae–
Vlad. Au lipsit deputat Gudu Vasile, 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 26.04.2016. 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. Cernamorit Vasile (Dosar nr. 18943) 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. Stan Nicolae (Dosar nr. 18776) 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. Nagy Edmond (Dosar nr. 1799) 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. Ionescu Steliana (Dosar nr. 105) 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 
 

5. Neacsu Maria Iuliana (Dosar nr. 118) 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. Petroniu Neculai (Dosar nr. 14288) 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. Lache Toader (Dosar nr. 14159) 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. Paduraru Constantin (Dosar nr. 5176) 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. Pasca Nicolae Dorin (Dosar nr. 20782) 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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10.  Bejgu Gheorghe Cristian (Dosar nr. 20995) 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 
 
 

11.  Mirica Gheorghe (Dosar nr. 13250) 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 
 
 

12.  Farcasanu Florea (Dosar nr. 8026) 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.  Neata Victor (Dosar nr. 18114) 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.   Imbria Ion (Dosar nr. 1984) 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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15.  Tilea Stelian (Dosar nr. 3001) 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.  Plavache Stefan (Dosar nr. 9379) 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 
 
 

17.  Moraru Ioan (Dosar nr. 9369) 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.  Balasoiu Alexandru (Dosar nr. 17972) 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 
 
 

19.  Cernucan Constantin (Dosar nr. 5015) 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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20.  Ionel Aurel (Dosar nr. 20406) 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 
 
 

21.  Mite Marin (Dosar nr. 4477) 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 
 
 

22.  Dinu Mariela (Dosar nr. 1887) 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 
 
 

23. Dojan Gheorghe (Dosar nr. 748) 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.  Vişoianu Liliana (Dosar nr. 8179) 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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25.  Ulmeanu George Petre (Dosar nr. 12842) 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 
 
 

26.  Dragoi Petra (Dosar nr. 1401) 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 
 
 

27.  Ion Rodica (Dosar nr. 952) 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 
 
 

28.  Ionita Valentina (Dosar nr. 1185) 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 
 
 

29.  Mitran Marian (Dosar nr. 15696) 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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30.  Poptean Ion (Dosar nr. 2225) 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.  Stanescu Sorin (Dosar nr. 2214) 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 
 
 

32.  Iordache Petru  (Dosar nr. 12103) 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. Klein Kiritescu Gabriel Corin (Dosar nr. 15000) 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 
 
 

34.  Sendroiu Emil (Dosar nr. 1247) 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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35.  Gros Dragos (Dosar nr. 2671) 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 
 
 

36.  Stroe Gheorghe (Dosar nr. 4707) 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 
 
 

37.  Raducu Eugen (Dosar nr. 4847) 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.  Bia Marian (Dosar nr. 2004) 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.  Banea Luciana (Dosar nr. 1396) 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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40.  Anghel Verginia (Dosar nr. 1172) 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 
 
 

41.  Rasturnoiu Rodica (Dosar nr. 1176) 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 
 
 

42.  Panduru Nicu (Dosar nr. 11810) 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 
 
 

43.  Pitigoi Ioan (Dosar nr. 1344) 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 
 
 

44.  Ionescu Marilena (Dosar nr. 918) 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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45.  Nitulescu Maria Lucica (Dosar nr. 1255) 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 
 
 

46.  Amalinei Aurel (Dosar nr. 5063) 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 
 
 

47.  Mocan Dumitru (Dosar nr. 3543) 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 
 
 

48.  Ganciu Niculae (Dosar nr. 3504) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus audierea contestatarului. 

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

49.  Oprea Ioana (Dosar nr. 1244) 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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50.  Ciobanescu Doinita (Dosar nr. 1170) 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 
 
 

51.  Preda Doina (Dosar nr. 1889) 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 
 
 

52.  Iusufu Florian (Dosar nr. 1857) 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 
 
 

53.  Preda Constantin (Dosar nr. 4661) 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 
 
 

54.  Moroz Viorel (Dosar nr. 13701) 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 
 

55.  Adafinei Petrica (Dosar nr. 3846) 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 
 
 

56. Adafinei Elena (Dosar nr. 3848) 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 
 
 

57.  Ciorean Grigore Emil (Dosar nr. 5607) 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 
 
 

58.  Trifan Nicolae (Dosar nr. 20408) 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 
 
 

59.  Burghelea Valentin (Dosar nr. 7022) 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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60.  Raducanu Petre (Dosar nr. 2509) 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 
 
 

61.  Grigorie Valeria (Dosar nr. 20384) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestației cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

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

62.  Moraru Vasile (Dosar nr. 9783) 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 
 
 

63.  Geambasu Maria (Dosar nr. 14052) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestatiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

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

64.  Raducanu Stefan (Dosar nr. 15735) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestației cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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65.  Podarescu Stelian (Dosar nr. 8820) 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 
 
 

66.  Gheorghe Stefan (Dosar nr. 2881) 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 
 
 

67.  Suciu Mircea Viorel (Dosar nr. 1790) 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 
 
 

68.  Burete Gheorghe (Dosar nr.  18975) 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 
 
 

69.  Paunoiu Marin  (Dosar nr. 15408) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestației cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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70.  Patrascu Veronica (Dosar nr. 18187) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestației cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

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

71.  Mircea Ionel (Dosar nr. 15231) 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 
 
 

72.  Nitu Constantin (Dosar nr. 13560) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestației cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
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 21.04.2016 - 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. Gabor Cornel Tudorel (dosar nr. 12646)  – 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 

 
 
2. Voicu Teodor (dosar nr. 12629)   – 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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3. Mateaş Gheorghe (dosar nr. 12622)  – 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. Vrânceanu Constantin Alexandru (dosar nr. 13616) – 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 07.04.2016 - 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. Urzică (Diciu) Alexandrina (dosar nr. 3210) – 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 

 
 
2. Homocea Gheorghe (dosar nr. 12480) – 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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3. Gălan Maricel (dosar nr. 5493) – 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. Nanu Dumitru (dosar nr. 5702) – 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 

 
 

 
Nefiind propuneri pentru punctul patru al ordinii de zi - diverse 

domnul Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 
subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26.04.2016, a declarat 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


