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Comisia a lucrat în plen în ziua de 19.06.2017 ora 1300. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Discutarea solicitării domnului Sandu Cristian Marius de punere în 
aplicare a Hotărârii nr. 6103/2016 a Tribunalului Bucureşti. 

2. Diverse 
 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 11 
membri ai Comisiei astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Caracotă Iancu, deputat Firczak Iulius Marian şi senator Ilea Vasile. 
Au lipsit  senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Rădulescu Cătălin Marian, 
deputat Roman Florin Claudiu senator Ruse Mihai şi senator Smarandache 
Miron Alexandru.  

 
 
 
La punctul 1 al ordinii de zi domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a prezentat solicitarea domnului Sandu Cristian Marius de 
punere în aplicare a Hotărârii nr. 6103/2016 a Tribunalului Bucureşti. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată să soluţioneze favorabil 
contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei Secretariatului de stat 
de respingere a solicitării de acordare a titlului de luptător cu rol determinant. 

Solicitarea acestuia a fost discutată şi în şedinţa CPRD 1989 din data de 
10.04.2017 când a fost amânată până la depunerea unei sentinţe civile 
învestită cu formulă definitivă. Domnul Sandu Cristian Marius a depus 
hotărârea investită cu formulă definitivă şi irevocabilă. 
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În conformitate cu cele stabilite în data de 10.04.2017, referitor la 
sentinţele instanţelor de judecată, domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian 
George a supus votului acordarea avizul autorităţilor administrative de 
punere în aplicare, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, a 
Hotărârii nr. 6103 din 31 octombrie 2016 a Tribunalului Bucureşti 
pronunţată în dosar nr. 5477/3/2016, rămasă definitivă prin nerecurare. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Nefiind propuneri pentru punctul 2 al ordinii de zi – diverse, 

domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George, constatând epuizate 
subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 19.06.2017, a declarat 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 


