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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.02.2016 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 23.02.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 23.02.2016; 
2. Diverse. 

 
 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 9 membri 
ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator Paşca Liviu-Titus, deputat 
Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile,  şi senator Popa Nicolae-Vlad. Au 
lipsit senator Ioniţă Dan-Aurel, deputat Manea Victor-Gheorghe şi deputat 
Mircovici Niculae.  

 
 
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 23.02.2016. 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. Luca Mihai (DOSAR 7005) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea de 
Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea contestatiei. 
 

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

2. Tomescu Valentin Alexandru (DOSAR 3003) 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. Paraschiv Nicolae (DOSAR 10091) 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 

 
 

4. Breaz Ioan (DOSAR 6713) 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. Pop Macarie (DOSAR 8606) 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. Henter Bela Csaba (DOSAR 5012)  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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7. Ştefan Gheorghe (DOSAR 18782) 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 
 
 

8. Pascu Viorel (DOSAR 12477)  contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea 
de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

 
 

9. Mârţu Mihai (DOSAR 519) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea de 
Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 
 

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

10. Simion Adrian (DOSAR 12836) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 
 

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

 
 

11. Marinache Gheorghe (DOSAR 3735) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

 
12. Giurgiu Rodica (DOSAR 15482) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 

calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

 
 

13. Frenţ Ovidiu Victor (DOSAR 8874) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 

14. Furdui Viorel (DOSAR 21386) 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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15. Ciciu Florin (DOSAR 19360) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea 
de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

16. Preda Gheorghe (DOSAR 6067) 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 

 
 

17. David Ioan (DOSAR 6559) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea de 
Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

18. Olariu Ion (DOSAR 617) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea de 
Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus audierea contestatarului. 
 

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

 
 

19. Racz Florin Cornel (DOSAR 6574) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

 
 

20. Iscru Gheorghe (DOSAR 18372) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 

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

21. Boancă Dănuţ (DOSAR 19050) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea 
de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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22. Achim Mariana (DOSAR 11780) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu 
privire la activitatea revoluţionară cu rol determinant; constatarea îndeplinirii 
condiţiilor privind titlul şi decretul aparţine Secretariatului de Stat. 

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

 
 

23. Palade Elisabeta (DOSAR 10271) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant subcomisia a propus admiterea contestaţiei.  
 

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

24. Ghenea Mery Claudia (DOSAR 19857) 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. Dinu Florin (DOSAR 11998) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea 
de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

26. Constantin Ştefan (DOSAR 15291) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

 
 

27. Bălan Vasile (DOSAR 21519) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea 
de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

 
 

28. Jenar Gheorghe (DOSAR 13976) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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29. Oprişan Dumitru (DOSAR 14050) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 
calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 

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

 
30. Brăsneni Simu (DOSAR 14043) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând 

calitatea de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus admiterea contestaţiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
31. Sfîrcioc Ion (DOSAR 21108) 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 
 

32. Ionescu Dănuţ (DOSAR 7787) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea 
de Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 
 

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

 
33. David Vasile (DOSAR 6968) contestaţie pentru neacordarea titlului, solicitând calitatea de 

Luptator cu Rol Determinant – subcomisia a propus respingerea contestaţiei. 
 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 
 
 

Pentru persoanele pentru care s-a adoptat soluţia audierii s-a 
stabilit ca audierea acestora să aibă loc în data de 24.03.2016 

 
 
 
La punctul diverse al ordinii de zi, nu au existat propuneri de 

dezbatere. 
 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 
subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 23.02.2016 a declarat 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


