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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 08.12.2015 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 08.12.2015 ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 08 decembrie 
2015; 

2. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva soluţiei Secretariatului de stat 
de admitere a cererii de acordare a titlului de luptător cu rol determinant; 

3. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 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 Gudu Vasile, deputat Manea Victor-Gheorghe şi 
deputat Mircovici Niculae. Au lipsit, senator Ioniţă Dan-Aurel şi senator Popa 
Nicolae-Vlad. 

 
Preşedintele comisiei, domnul preşedinte  deputat Sefer Cristian-George, a  

dat citire proiectului ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 
 
S-a votat în unanimitate. 
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La punctul unu al ordinii de zi, s-a dezbătut Raportului Subcomisiei 
CPRD 1989 din data de 08.12.2015. 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. SIMA ŞTEFAN ION (DOSAR 19635) contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 
 

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

2. BODIJAR MARIUS (DOSAR 18663) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

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

 
3. BUFTEA MARINEL (DOSAR 2171) 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. BONDAR BOGDAN AURELIU (DOSAR 2177) 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. POP IOAN (DOSAR 10745) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 
 

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

6.  CHIRIŢOIU SAFTA (DOSAR 16783) 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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7. STAN GHEORGHE (DOSAR 2304) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant –   subcomisia a propus respingerea în primă 
instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
 
8. PAVEL FLORIN (DOSAR 11574)  contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 

calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea în primă 
instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
 

9. GAROIU MĂRIUCA (DOSAR 21464) 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 

 
10.  LUPU CONSTANTIN (DOSAR 10518) 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.  TOMA EUGEN (DOSAR 3801) 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.  TERTICI MIHAI (DOSAR 955) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 

calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea în primă 
instanţă a contestaţiei – audiere. 
 

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

 
13.     GHIORMEZ AURELIA JAN (DOSAR 13524) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus 
respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
   S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
  Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 
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14.  DRAGOMIR MARIN (DOSAR 14373) 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 

 
 

15.  LASCU NICOLAE (DOSAR 20838) 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 

 
16.  TUDOR ILIE (DOSAR 3477) 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 

 
 

17.  VARGA ION (DOSAR 5560) 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 
 

 
18.  IACOB ALEXANDRU (DOSAR 6226) contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  

  Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 
 
 

19.  GHEORGHE NICULAE (DOSAR 21031) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
 

20.  TERTICI NICULAE (DOSAR 904) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
   S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
  Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 
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21.  BABĂ LIVIU (DOSAR 393) 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 

 
22.  VODEA IOANA (DOSAR 3290) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 

calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea în primă 
instanţă a contestaţiei – audiere. 

   
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  

  Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu majoritate de voturi 
 

23.  BRAN VASILE (DOSAR 4998) 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 

 
 

24.  ANDRONE GHEORGHE (DOSAR 5572) 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 
 

25.  ŞERBAN GHEORGHE (DOSAR 16734) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

 
 

26.  ŞTEFAN TANASE (DOSAR 5748) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

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

 
27.  VRÂNCEANU CONSTANTIN ALEXANDRU (DOSAR 13616) contestaţie pentru 

neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus respingerea în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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28.  BARTA SIMION (DOSAR 12389) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea 
contestaţiei. 

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

 
 

29.  CONSTANTIN ION (DOSAR 7471) contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea 
în primă instanţă a contestaţiei – audiere. 

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

30.  GEANGU SAVA (DOSAR 7271) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea în primă 
instanţă a contestaţiei – audiere. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  

      Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

31. BUDULAN SILVIU (DOSAR 9242) 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 
 

 
Pentru audierea persoanelor respinse în primă instanţă cu audiere s-a 

stabilit ca dată de audiere data de 25.02.2016 
 
La punctul doi al ordinii de zi, s-au dezbătut contestaţiile depuse 

împotriva soluţiei Secretariatului de stat de admitere a cererii de acordare a 
titlului de luptător cu rol determinant, astfel: 

 
Contestaţia domnului Firczak Gheorghe împotriva includerii în categoria 

localităţilor cu rol determinant a municipiului Hunedoara. S-a luat act de 
renunţarea la contestaţie în şedinţa din data de 08.12.2015. 

 
S-a  propus avizarea celor 11 persoane cu activitate revoluţionară în 

municipiul Hunedoara amânate în data de 27.10.2015, respectiv: Bratu Elena 
8704, Dănilă Sorin 3448, Diniş Ioan 3468, Ghiuzela Florentina 3463, Nisipescu 
Adrian Cornel 12302, Popa Ioan 3462, Popescu Petru 3456, Scurtu Zoltan 
Gheorghe 3459, Şirian Constantin Lucian 21138, Ursan Vladimir 3467 şi Vitez 
Victor 3473. 

Avizul a fost acordat cu unanimitate de voturi  
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Contestaţia domnului Boancă Sorin Virgil împotriva a 7 persoane cu 
activitatea revoluţionară în municipiul Lugoj, respectiv Toma Trifon Nicolae 
9262, Kurin Stanislav 9258, Saleşan Nicolae Florin 9266, Mezei Andrei 11125, 
Lostun Daniela Tudora 9259, Saleşan Iosif 8784 şi Indru Vasile 9255. 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, a făcut precizarea că 
dosarele celor 7 persoane contestate au fost studiate în mod individual în şedinţa 
Subcomisiei CPRD 1989. Domnul deputat Mircovici Niculae a arătat faptul că 
subcomisia nu a constatat niciun element care să contrazică decizia 
Secretariatului de stat de acordare a calităţii de luptător cu rol determinant. 
Totodată, a arătat faptul că în dosarul contestatarului Boancă Sorin Virgil, în 
memoriul personal, acesta indică persoanele pe care le contestă ca persoane 
alături de care a luptat pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
  

S-a supus votului respingerea contestaţiei respectiv acordarea avizului 
pentru calitatea de luptător cu rol determinant pentru persoanele 
contestate. 

 Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 

subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 08.12.2015 a declarat închise 
lucrările şedinţei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


