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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 08.11.2016 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 08.11.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 08.11.2016; 
2. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 – audieri din data de 

03.11.2016; 
3. Punerea în aplicare a Sentinţei Civile nr. 4198 din 23.06.2016 a 

Tribunalului Bucureşti cu privire la domnul Stanciu Paul Gheorghe; 
4. Soluţionarea contestaţiei domnului Dobre Cristian împotriva respingerii 

solicitării de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.  
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 08.11.2016. 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. Stuparu Dănuţ (Dosar nr. 16855) 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.  Nazare Mihail  (Dosar nr. 8985) 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. Toloş Gheorghe  (Dosar nr. 2887) 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. Szeredi Adelhaida (Dosar nr. 2900) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea contestaţiei. 

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

 
 

5. Coteanu Vasile (Dosar nr. 7521) 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. Dumitru Dumitru (Dosar nr. 7751) 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. Secuianu Mihail (Dosar nr. 2064) 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. Păsărică Alexandru  (Dosar nr. 6060) 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.   Sanda Ionel  (Dosar nr. 11211) 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.  Bradu Corneluş (Dosar nr. 11207) 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.  Sarcinschi Liviu (Dosar nr. 11199) 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.  Voinea Viorel (Dosar nr. 11208) 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.  Antoni Oprea  (Dosar nr. 9268) 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.  Bălean Lucian (Dosar nr. 1141) 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.   Zinculescu Constantin (Dosar nr. 12634) 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.  Martin Adrian Vicenţiu (Dosar nr. 9132) 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.  Ciobanu Vasile (Dosar nr. 909) 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.  Mocanu Gabriel Sabin (Dosar nr. 18815) 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.  Stoica Alexandru (Dosar nr. 6071) 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.  Filimon Octavian  (Dosar nr. 3602) 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 
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21.  Bănuţoiu Nicolae (Dosar nr. 1842) 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.   Mâtcă Ionel (Dosar nr. 21055) 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.  Bălan Gheorghe Pavel (Dosar nr. 14047) 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.   Zgabercea Cristian Bogdan (Dosar nr. 15331bis) 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.  Ionescu Iulian (Dosar nr. 1164) 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.  Zavelcă Nicu  (Dosar nr. 17462) 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.   Stan Mihai (Dosar nr. 4713) 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.  Iancu Niculae (Dosar nr. 2620) 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.  Nemeş Petru (Dosar nr. 11162) 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.  Niţu Vasile (Dosar nr. 4866) 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.   Tănăsoiu Gheorghe (Dosar nr. 13600) 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.  Hodină Victor (Dosar nr. 366) 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.  Miu Viorel (Dosar nr. 17660) 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.  Dantiş Minurland (Dosar nr. 18704) 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.  Vlădeanu Vergil (Dosar nr. 8846) 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.  Burdel Ion  (Dosar nr. 4057) 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.  Rădulescu Eugen Vasile (Dosar nr. 4355) 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.  Dumitru Dănuţ (Dosar nr. 12834) 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.   Ciacoi Popu Mircea (Dosar nr. 7105) 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.  Dumitrescu Gabriel Adrian  (Dosar nr. 18060) 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.   Vasilică Ion Alexandru (Dosar nr. 15091) 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.  Popescu Gheorghe (Dosar nr. 1110) 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.   Enăchescu Eleodorus  (Dosar nr. 15064) 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.  Dincă Vasile (Dosar nr. 2447) 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 
 
 

45.  Necşulea Dan  (Dosar nr. 717) 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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46.  Matenciuc Trifan (Dosar nr. 113) 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.   Tudorache Ecaterina (Dosar nr. 1387) 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.  Moldovan Mircea Dumitru (Dosar nr. 1962) 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.  Secară Cristian  (Dosar nr. 304) 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.  Stere Alexandru (Dosar nr. 19923) 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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51.   Roman Stelian (Dosar nr. 3110) 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 
 
 

52.  Manea Vasile Floricel (Dosar nr. 13536) 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 
 
 

53.  Vulturar Florin Nicolae (Dosar nr. 1965) 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 
 
 

54.  Turturică Romulus (Dosar nr. 6122) 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 
 
 

55.   Tanţău Ion (Dosar nr. 2019) 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.   Creţa Lucian Liviu (Dosar nr. 2003) 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.  Marcu Marin Mircea (Dosar nr. 1973) 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.  Moţoi Petre (Dosar nr. 12162) 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.  Ghiţă Ion (Dosar nr. 16091) 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 
 
 

60.   Atanasiu Sergiu (Dosar nr. 4048) 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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61.  Manole (Fazekaş) Cornelia (Dosar nr. 6904) 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 
 
 

62.   Popescu Constantin (Dosar nr. 21421) 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 
 
 

63.   Radu Ion (Dosar nr. 296) 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 
 
 

64.  Ionescu Ion  (Dosar nr. 15276) 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 
 
 

65.   Popa (Grigore) Viorica Alina (Dosar nr. 19918) 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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66.   Honciu Dumitru (Dosar nr. 16098) 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.   Nicolae Emil (Dosar nr.18185) 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.  Paşculea Iozu (Dosar nr. 3898) 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 
 
 

69.  Enache Ştefan (Dosar nr. 13137) 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 
 
 

70.  Gheţi Traian (Dosar nr. 12484) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
amânarea deciziei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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71.  Găină Mihai (Dosar nr. 13517) 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 
 
 

72.  Militaru Gheorghe (Dosar nr. 13159) 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 
 
 

73.   Bauer Alexandru (Dosar nr. 12138) 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 
 
 

74.   Stoian Nicolae (Dosar nr. 21423) 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 
 
 

75.  Marin Gheorghe (Dosar nr. 3977) 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 
 

76.   Gheorghe Dumitru (Dosar nr. 5871) 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 
 
 

77.  Busuioc Nicolae (Dosar nr.21001) 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 
 
 

78.  Nişcov Ilodia (Dosar nr. 17378) 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 
 
 

79.  Râpea Gheorghe  (Dosar nr. 10861) 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 
 
 

80.  Solovăstru Claudiu Ionuţ (Dosar nr. 10859) 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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81.  Ştefan Ion  (Dosar nr. 8040) 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 
 
 

82.   Panait Gabriel (Dosar nr. 14527) 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 
 
 

83.  Gligor Ştefan (Dosar nr. 17544) 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 
 
 

84.   Margine Gheorghe (Dosar nr. 4905) 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 
 
 

85.  Miu Ion  (Dosar nr. 7981) 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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86.   Voica Alexandru Diomid (Dosar nr. 7712) 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 
 
 

87.   Racu Stere (Dosar nr. 2507) 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 
 
 

88.  Tănase Constantin (Dosar nr. 3385) 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 
 
 

89.  Struţă Călinescu (Dosar nr. 14175) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus amânarea deciziei. 

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

90.  Struţă Gavril (Dosar nr. 14170) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
amânarea deciziei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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91.  Toda Gheorghe (Dosar nr. 21114) 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 
 
 

92.  Antone Gheorghe (Dosar nr. 18470) 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 
 
 

93.   Rugeanu Niculae (Dosar nr. 16218) 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 
 
 

94.   Panţâru Teodor (Dosar nr. 19672) 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 
 
 

95.  Ştefan Mircea (Dosar nr. 20661) 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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96.   Manda Florin (Dosar nr. 6232) 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 
 
 

97.  Urduban Gheorghe (Dosar nr. 15350) 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 
 
 

98.  Dumitru Geo Daniel (Dosar nr. 19591) 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 
 
 

99.  Dop Oprea  (Dosar nr. 17915) 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 
 
 

100. Dumitru Gheorghe  (Dosar nr. 8364) 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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101. Olar Iosif Iuliu  (Dosar nr. 8780) 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 
 
 
 

102. Silaşi Petru  (Dosar nr. 13899) 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 
 
 
 

103. Ştef Adel  (Dosar nr. 8692) 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 domnul preşedinte deputat Cristian 

George Sefer a supus votului aprobarea rapoartelor Subcomisiei CPRD 1989 
de audieri din data de: 03.11.2016 după cum urmează: 

 
Raportul Subcomisiei CPRD din data de 03.11.2016 
Subcomisia a audiat un număr de 35 persoane şi a făcut următoarele 

propuneri pe care domnul preşedinte le-a supus individual la vot:  
 
 
1. Jelea Teodor dosar nr. 18785 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Terineanu Atanasie dosar nr. 15951 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
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3. Tătucu Laurenţiu dosar nr. 15475 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
4. Predeanu Orest dosar nr. 3233 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
5. Bucur Gheorghe dosar nr. 11976 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Agârbiceanu Alexandru dosar nr. 20380 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
7. Giuca Voicu Marian dosar nr. 12698 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
8. Ilie Dumitru dosar nr. 14007 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
9. Neamu Sorin Ionel dosar nr. 15078 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
10. Barză Ion dosar nr. 18255 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
11. Bleandă Valeriu dosar nr. 20779 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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12. Manţa Ioan dosar nr. 18436 – subcomisia a propus amânarea 

deciziei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
13. Morariu Dorin dosar nr. 9376 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
14. Sitariu Nicolae dosar nr. 13937 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
15. Paleu Viorel dosar nr. 20059 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
16. Grozavu Ion Marius dosar nr. 16045 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
17. Adam Georgeta dosar nr. 41 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
18. Goian (Niculescu) Bianca Antonela dosar nr. 2662 – subcomisia a 

propus respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
19. Niculescu Constantin dosar nr. 2277 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
20. Ailincăi Mitică dosar nr. 6428 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
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21. Eva Constantin  dosar nr. 89 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
22. Moroşan Vasile dosar nr. 10960 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
23. Banea Luciana dosar nr. 1396 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
24. Maldea Ion dosar nr. 14129 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
25. Mitroiu Antonela dosar nr. 1246 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
26. Răsturnoiu Rodica dosar nr. 1176 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
27. Ciorean Grigore Emil dosar nr. 5607 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
28. Paraschivescu Aurelia dosar nr. 959 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
29. Sohoreanu Vladimir dosar nr. 5633 – subcomisia a propus 

admiterea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
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30. Pascu Florin dosar nr. 1221 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
31. Mihalache George dosar nr. 882 – subcomisia a propus respingerea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
32. Amarandei Dumitru dosar nr. 3498 – subcomisia a propus 

respingerea contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
33. Sava Constantin dosar nr. 16304 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
 
34. Gheorghe Niculae dosar nr. 21031 – subcomisia a propus admiterea 

contestaţiei. 
Propunerea subcomisiei a fost votată cu unanimitate de voturi. 
 
 
35. Graur Dumitru dosar nr. 15746 – subcomisia a propus admiterea 

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

 
 
La punctul trei al ordinii de zi punerea în aplicare a Sentinţei Civile nr. 

4198 din 23.06.2016 a Tribunalului Bucureşti cu privire la domnul Stanciu 
Paul Gheorghe domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat 
faptul că prin Sentinţa Civilă nr. 4198 din 23.06.2016 a Tribunalului 
Bucureşti, rămasă definitivă, Tribunalul Bucureşti a admis acţiunea introdusă 
de domnul Stanciu Paul Gheorghe. 

 De asemenea, acesta a precizat faptul că din analiza motivării sentinţei 
şi a dispozitivului sentinţei s-a constatat că existe contradicţii între cuprinsul 
sentinţei şi dispozitiv dar şi prezentarea unor fapte neconforme cu situaţia de 
fapt. 
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S-a făcut precizarea că nu s-a depus întâmpinare în acest caz din 
considerentul lipsei departamentului juridic la nivelul CPRD 1989 şi a lipsei 
de personal. 

Cu privire la contradicţiile din cuprinsul sentinţei şi dispozitiv domnul 
preşedinte deputat Cristian George Sefer a arătat faptul că dacă în cuprinsul 
sentinţei se vorbeşte de refuzul CPRD 1989 de a aviza favorabil propunere 
SSPR de preschimbare a certificatului doveditor emis în baza Legii nr. 
42/1990 în schimb în dispozitiv se stabileşte obligaţia CPRD 1989 să 
soluţioneze favorabil cererea reclamantului prin care a solicitat atribuirea 
titlului de luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – luptător 
cu rol determinant.  

Cu privire la reţinerea de către instanţă a unor situaţii de fapt 
neconforme cu realitatea s-a arătat faptul că, contrar reţinerilor instanţei, 
CPRD 1989 a avizat propunerea SSPR în data de 22.09.2009, domnul Stancu 
Paul Gheorghe fiind inclus în lista finală publicată în MO 467bis/2010 ca 
deţinător al titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite. Totodată CPRD 
1989 a soluţionat contestaţia depusă de domnul Stancu Paul Gheorghe 
împotriva deciziei nr. 12/05.05.2015 a Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, prin analiza dosarului în data 
de 10.11.2015, respectiv audierea acestuia în data de 10.12.2015, CPRD 1989 
neidentificând motive de admitere a contestaţiei şi ca atare s-a respins 
contestaţia. 

Cu precizarea faptului că CPRD 1989 nu soluţionează cererile de 
acordare a titlului de luptător cu rol determinant ci doar avizează propunerile 
Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva 
Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, respectiv 
soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor de respingere a Secretariatului 
de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, domnul preşedinte 
deputat Cristian George Sefer a propus ca CPRD 1989 să ia act de Sentinţa 
Civilă nr. 4198 din 23.06.2016 a Tribunalului Bucureşti respectiv să 
avizeze punerea ei în executare de către Secretariatului de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în materie. 

 
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul patru al ordinii de zi soluţionarea contestaţiei domnului 
Dobre Cristian împotriva respingerii solicitării de acordare a titlului de 
Luptător cu Rol Determinant domnul preşedinte deputat Cristian George 
Sefer a arătat faptul că la data de 22.06.2016 a fost soluţionată contestaţia 
domnului Dobre Cristian născut la data de 09.07.1960 în baza dosarului nr. 
5316. Cu ocazia audierii domnului Dobre Cristian, în subcomisia din data de 
27.10.2016, s-a constata faptul că contestaţia acestuia a fost soluţionată în 
baza unui dosar greşit, dosarul nr. 5316 aparţinând domnului Dobre Cristian 
născut la data de 26.04.1947. Din aceste considerente s-a solicitat dosarul nr. 
21557 care aparţine domnului Dobre Cristian născut la data 09.07.1960 şi a 
fost reanalizată contestaţia în subcomisia din data de 08.11.2016. 

 Subcomisia a propus respingerea contestaţiei domnului Dobre 
Cristian născut la data 09.07.1960 având dosar nr. 21557. 

 
Propunerea subcomisiei 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 08.11.2016, a declarat 
închise lucrările şedinţei. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


