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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 01.11.2016 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 01.11.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 01.11.2016; 
2. Aprobarea rapoartelor Subcomisiei CPRD 1989 – audieri din data de 

13.10.2016, 20.10.2016 şi 27.10.2016; 
3. Soluţionarea adresei 18/10726 din 26.10.2016  a Secretariatului de Stat 

pentru Recunoa�terea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 – prin care se 
solicită avizul pentru retragerea titlului de luptător cu rol determinant 
respectiv luptător remarcat prin fapte deosebite a domnului Muntean 
Vasile; 

4. Punerea în aplicare a Sentinţei Civile nr. 4448 din 27.06.2011 a Curţii 
de Apel Bucureşti cu privire la domnul Vasile Florian; 

5. Diverse 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 8 membri 
ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu 
Vasile, deputat Manea Victor-Gheorghe şi senator Popa Nicolae–Vlad. Au 
lipsit Secretar senator Paşca Liviu-Titus şi senator Ioniţă Dan-Aurel. 

 
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 01.11.2016. 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. Almaşa Toader (Dosar nr. 6563) 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.  Brumă Gheorghe (Dosar nr. 1472) 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. Alexandru Ion (Dosar nr. 3667) 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 
 
 

4. Flore Pavel (Dosar nr. 6589) 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. Dumitru Ion (Dosar nr. 16083) 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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6. Blaga Maria (Dosar nr. 16650) 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. Marin Gheorghe  (Dosar nr. 12517) 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. Dănilă Dumitru (Dosar nr. 1908) 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. Dumitru Ion  (Dosar nr. 1112) 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 
 
 

10.   Dumitru Constantin (Dosar nr. 4483) 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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11.  Bădulescu Mihail Ovidiu (Dosar nr. 10832) 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 
 
 

12.  Blaga Ioan (Dosar nr. 3854) 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.  Tănase Ionel (Dosar nr. 4709) 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.  Rădulescu Maria  (Dosar nr. 2997) 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.  Constantinescu Lucian (Dosar nr. 1346) 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.   Ilica Desideriu Socrate (Dosar nr. 12207) 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.  Tănase Constantin (Dosar nr. 6112) 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.  Enache Ion  (Dosar nr. 16036) 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.  Petroi Nicolae (Dosar nr. 18673) 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 
 
 

20.  Dumitrescu Doru (Dosar nr. 510) 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 
 

21.  Bordei Florea  (Dosar nr. 17234) 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 
 
 

22.  Buglea Alexandru (Dosar nr. 5156) 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.   Ilie Cristian (Dosar nr. 2339) 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 
 
 

24.  Apostol Marin (Dosar nr. 3021) 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.   Dena Ion (Dosar nr. 15031) 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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26.  Ciorbă Mircea (Dosar nr. 15784) 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.  Ionescu Mihai  (Dosar nr. 9034) 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.  Neamţu Constantin  (Dosar nr. 14696) 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.  Voicu Viorel (Dosar nr. 13879) 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 
 
 

30.  Sârb Ioan (Dosar nr. 10211) 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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31.  Dumitrescu Aurel (Dosar nr. 16874) 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.   Petre Dumitru (Dosar nr. 7494) 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 

 
 

33.  Alexe Nicolaie (Dosar nr. 8922) 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.  Ştefan Gheorghe (Dosar nr. 11167) 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 
 
 

35.  Stoica Constantin (Dosar nr. 15244) 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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36.  Ţîra Valentin Ion (Dosar nr. 5507) 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 
 
 

37.  Rădulescu Maria (Dosar nr. 14591) 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 
 
 

38.  Moise Gheorghe (Dosar nr. 18174) 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 
 
 

39.  Ralea Nicolae (Dosar nr. 13581) 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 
 
 

40.   Popescu Virgiliu (Dosar nr. 13575) 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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41.  Niţă Ion (Dosar nr. 12061) 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.   Smărăndoiu Marian (Dosar nr. 11851) 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 
 
 

43.  Badea Gabriel (Dosar nr. 7456) 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.   Puiu Florian  (Dosar nr. 18365) 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 
 
 

45.  Capră Silviu Tiberiu (Dosar nr. 13873) 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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46.  Cîrjă Vasile  (Dosar nr. 20262) 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 
 
 

47.  Balazs Gheorghe (Dosar nr. 17139) 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 
 
 

48.  Rădoi Marian (Dosar nr. 17229) 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 
 
 

49.  Manolache Ovidiu Răzvan (Dosar nr. 17611) 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 
 
 

50.  Ruţă Moise  (Dosar nr. 16327) 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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51.  Macovei Mihaela (Dosar nr. 13138) 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.  Necşulescu Ionel (Dosar nr. 15371) 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.  Macovei Mureş (Dosar nr. 7920) 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.  Ilie Ecaterina (Dosar nr. 18353) 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 
 
 

55.  Floca Mihai (Dosar nr. 6961) 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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56.  Şerban Emanoil Lucian (Dosar nr. 13472) 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 
 
 

57.  Gheorghiţă Ionel Victor  (Dosar nr. 19323) 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 doi al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus votului aprobarea rapoartelor Subcomisiei CPRD 1989 
de audieri din data de: 13.10.2016, 20.10.2016 respectiv 27.10.2016, după 
cum urmează: 

 
Raportul Subcomisiei CPRD din data de 13.10.2016 
Subcomisia a audiat un număr de 17 persoane şi a făcut următoarele 

propuneri pe care domnul preşedinte le-a supus individual la vot:  
 
1. Ionel Teodor dosar nr. 12051 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Cornea Ioan dosar nr. 10757 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
3. Moldovan Gabriela Olimpia dosar nr. 15727 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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4. Buda Gabriel dosar nr. 7408 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
5. Ioniţă Constantin Eugen dosar nr. 3292 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Albu Vasile dosar nr. 2559 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
7. Stănescu Dan dosar nr. 3813 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
8. Mincă Florea dosar nr. 20253 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
9. Augustin Petrică dosar nr. 7636 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
10. Iordănescu Ioan dosar nr. 11916 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
11. Cristache (Kuti) Carmen dosar nr. 6085 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
12. Frâncu Ioan dosar nr. 15303 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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13. Stan Victoraş dosar nr. 21517 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
14. Cugler Ileana dosar nr. 78 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
15. Ilie Eufrosina Margareta dosar nr. 2045 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
16. Oprican Ioan dosar nr. 12597 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
17. Florescu Cosmin Viorel dosar nr. 15637 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Raportul Subcomisiei CPRD din data de 20.10.2016 
Subcomisia a audiat un număr de 38 persoane şi a făcut următoarele 

propuneri pe care domnul preşedinte le-a supus individual la vot:  
 
1. Haţegan Adriana dosar nr. 20774 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Roşu Ioan dosar nr. 16542 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
3. Corondan Gabriela Ramona dosar nr. 2067 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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4. Niculae Niculae dosar nr. 119 – subcomisia a propus respingerea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
5. Ioniţă Eugenia dosar nr. 4668 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Catană Alexandru dosar nr. 7540 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
7. Florea Ioan dosar nr. 12647 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
8. Ceche Anastasia dosar nr. 6821 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
9. Spineanu Vasile dosar nr. 12606 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
10. Babei Ion dosar nr. 12674 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
11. Răuţă Nicolae Horaţiu dosar nr. 12288 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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12. Codrin Trăian dosar nr. 21385 – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
13. Cazan Gheorghe dosar nr. 63 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
14. Ştefănescu Gabriel dosar nr. 9020 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
15. Buzea Săndel dosar nr. 9056 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
16. Răduţă Ion Valeriu dosar nr. 13344 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
17. Pălăsescu Maria dosar nr. 13347 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
18. Grosu Traian dosar nr. 2475 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
19. Coşerin Florinel dosar nr. 2393 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
20. Stere Tănase dosar nr. 2366 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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21. Iordache Gabriel dosar nr. 2518 – subcomisia a propus respingerea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
22. Lădărescu Nicolae dosar nr. 2652 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.   
 
 
23. Boşman Dumitru dosar nr. 3481 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
24. Enache Stan dosar nr. 3858 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
25. Olariu Nicolae dosar nr. 4745 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
26. Zidaru Nicolae dosar nr. 17896 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
27. Popa Gheorghe dosar nr. 13715 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
28. Petre Dumitru dosar nr. 18570 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
 
 
 
 



19 
 

29. Ristea Gabriel dosar nr. 2510 – subcomisia a propus respingerea 
contestaţiei. 

Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
30. Manoli Constantin dosar nr. 9101 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
31. Pariş Aurel dosar nr. 2395 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
32. Modor Ioan Daniel dosar nr. 14306 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
33. Stîngă Nicolae dosar nr. 14152 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
34. Man Alexandru dosar nr. 14242 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
35. Richter Simion dosar nr. 14237 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
36. Bradu Constantin dosar nr. 14258 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
37. Avram Vergil dosar nr. 14252 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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38. Voloşciuc Marin dosar nr. 14130 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 

 
 

Raportul Subcomisiei CPRD din data de 27.10.2016 
Subcomisia a audiat un număr de 26 persoane şi a făcut următoarele 

propuneri pe care domnul preşedinte le-a supus individual la vot: 
 
 
1. Tănăsoiu Costică dosar nr. 6839 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Ciortan Nicolae Alexandru dosar nr. 15847 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
3. Comăneanu Nicolaie dosar nr. 6208 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
4. Serea Ionel dosar nr. 300 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
5. Catrina Marin dosar nr. 14747 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Goanţă Petre dosar nr. 16094 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
7. Gheorgheşteanu Dumitru dosar nr. 2472 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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8. Mahu Virgil dosar nr. 14670 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
9. Barna Ioan dosar nr. 20560 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
10. Bunbănac Gheorghe dosar nr. 10934 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
11. Stamate Emil dosar nr. 3482 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
12. Ivan Florian dosar nr. 1858 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
13. Rus Mihai dosar nr. 6556 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
14. Ile Ioana Cătălina dosar nr. 6678 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
15. Gurban Constantin dosar nr. 21561 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
16. Balica Gelu dosar nr. 12675 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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17. Dinu Gheorghe dosar nr. 2448 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
18. Mocanu Dumitru dosar nr. 4694 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
19. Pantea Ioan dosar nr. 1724 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
20. Zamfir Aurel dosar nr. 11650 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
21. Beju Dorel Nicolae  dosar nr. 19257 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
22. Burcea Gheorghe dosar nr. 3644 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
23. Rusu Cornel dosar nr. 10810 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
24. Roşu Rodica dosar nr. 384 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
25. Busuioc Aurora dosar nr. 13354 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
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26. Dobre Cristian dosar nr. 5316 – subcomisia a propus amânarea 

deciziei . 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 

 
La punctul trei al ordinii de zi s-a dezbătut adresa nr. 18/10726 din 

26.10.2016 a Secretariatului de Stat pentru Recunoa�terea Meritelor 
Luptătorilor împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989 – prin care se solicită avizul pentru retragerea titlului de luptător 
cu rol determinant respectiv luptător remarcat prin fapte deosebite a domnului 
Muntean Vasile. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că 
prin această adresă se solicită avizul pentru retragerea titlului de luptător cu 
rol determinant respectiv luptător remarcat prin fapte deosebite al domnului 
Muntean Vasile ca urmare a Sentinţei Civile nr. 1259 din 21.02.2011 a Curţii 
de Apel Bucureşti rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 886/21.02.2012 
prin care s-a respins recursul. Prin Sentinţa Civilă nr. 1259 din 21.02.2011 s-a 
constată calitatea de colaborator al securităţii a domnului Muntean Vasile. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a supus votului 
acordarea avizului pentru retragerea titlului de luptător cu rol determinant 
respectiv luptător remarcat prin fapte deosebite al domnului Muntean Vasile. 

Propunerea de acordare a avizului pentru retragerea titlului de luptător 
cu rol determinant respectiv luptător remarcat prin fapte deosebite al 
domnului Muntean Vasile a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
 

La punctul patru al ordinii de zi  domnul preşedinte deputat Cristian 
George Sefer a prezentat Sentinţa Civilă nr. 4448 din 27.06.2011 a Curţii de 
Apel Bucureşti cu privire la domnul Vasile Florian.  

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că 
prin Sentinţa Civilă nr. 4448 din 27.06.2011 a Curţii de apel Bucureşti, 
devenită irevocabilă prin decizia 2848/2012 a Curţii de Casaţie şi Justiţie, 
CPRD 1989 a fost obligată la soluţionarea contestaţiei domnului Vasile 
Florian pentru nepreschimbarea titlului deţinut în baza Legii nr. 42/1990. 

Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că nu 
s-a reuşit punerea la dispoziţie a dosarului de preschimbare, domnul Vasile 
Florian nefigurând în evidenţe ca având un asemenea dosar. Pentru aceste 
considerente domnul Vasile Florian a fost convocat la audieri în data de 
13.10.2016. 

Având în vedere cele declarate la audieri respectiv documentele 
prezentate, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a propus 
admiterea contestaţiei domnului Vasile Florian respectiv acordarea avizului 
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pentru preschimbarea certificatului de Luptător pentru victoria revoluţiei 
române din decembrie 1989 - luptător rănit.  

Propunerea de admitere a contestaţiei domnului Vasile Florian 
respectiv acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului de Luptător 
pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 - luptător rănit a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

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 01.11.2016, a declarat 
închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


