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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 03.12.2015 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 03.12.2015 ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 2 decembrie 
2015; 

2. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 3 decembrie 
2015 - Audieri; 

3. 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, deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, 
deputat Manea Victor-Gheorghe şi deputat Mircovici Niculae. Au lipsit senator 
Paşca Liviu-Titus, 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   



2 
 

La punctul unu al ordinii de zi, s-a dezbătut Raportului Subcomisiei 
CPRD 1989 din data de 02.12.2015. 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. ŢENE ADRIAN (DOSAR 15950) 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 
 

 
2. NIŢU MARIN (DOSAR 274) 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 

 
 

3. PĂTRAŞCU MARCEL (DOSAR 15694) 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 

 
 

4. TUDOSĂ GICU (DOSAR 2234) 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 
 
 

5. GĂINĂ ION GIORGIAN (DOSAR 6773) 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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6. PANDELEA VASILE (DOSAR 2221) 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 
 
 

7. NEGOIŢĂ GEORGE FILON (DOSAR 15695) 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 

 
 

8. CIOABĂ IONEL  (DOSAR 2242) 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 

 
 

9. ŞTEFĂNESCU SMARANDACHE NICULAE (DOSAR 15946) 
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 

 
 

10.  ENACHE CONSTANTIN (DOSAR 15973) 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 

 
11.  CIOCÂRLIE STELIAN (DOSAR 15970) 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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12.  ANDREI VASILE (DOSAR 16609) 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.  GRIGORE CONSTANTIN (DOSAR 15517) 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.  LEPĂDATU ION (DOSAR 15584) 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 

 
15. OANCEA MIRCEA (DOSAR 19836) 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.  NICOLAU STELIAN (DOSAR 4294) 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 

 
17.  BOŢONEA ALEXANDRU (DOSAR 7925) 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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18.  TOFĂNICĂ VICTOR (DOSAR 5030) 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 

 
19.  MARIOARA DUMITRU DĂNUŢ (DOSAR 5405) 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.  TAFTĂ MARIANA (DOSAR 5592) 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 

 
 

21.  CĂPRARU PETRE (DOSAR 5055) 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 

 
 

22.  NICULAE ION (DOSAR 3228) 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 

 
 

23. CÎMPEANU ELENA (DOSAR 21215) 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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24.  BENŢA IOAN (DOSAR 8860) 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 

 
 

25.  BLAGA IOAN (DOSAR 8861) 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.  AVRAM GEORGE (DOSAR 8859) 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.  CIOBANU PARASCHIV (DOSAR 8093) 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.  LUPU DAVID (DOSAR 3564) 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 

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

stabilit ca dată de audiere data de 18.02.2016 
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La punctul doi al ordinii de zi, s-a dezbătut Raportului Subcomisiei 
CPRD 1989 din data de 03.12.2015. Domnul preşedinte  deputat Sefer Cristian-
George a precizat faptul că Subcomisia pentru audieri a CPRD 1989 a audiat în 
data de 03.12.2015 un număr de 11 persoane pentru care a fost respinsă în prima 
instanţă contestaţia depusă împotriva soluţiei secretariatului de stat de respingere 
a cererii de obţinere a titlului de luptător cu rol determinant.   

S-a supus votului rezoluţia subcomisiei dată în urma audierii 
contestatarilor şi a dosarelor celor în cauză, pentru fiecare contestaţie în parte, 
după cum urmează:  

 
1. Mithiu Ioan 6552 – Timişoara, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus admiterera contestaţiei. 

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

  
2.  Mithiu Luminiţa 6553 – Timişoara, contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus admiterea contestaţiei. 

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

 
3.  Buzatu Constantin 6593 - Timişoara, contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus admiterea contestaţiei. 

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

  
4.  Godin Gheorghe 9355 - Reşiţa, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

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

  
5.  Vlădescu Ion 1169 - Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii 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.  Catană Marian 2106- Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

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

 
7.  Purdel Laurenţiu 6853 – Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

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

 
8.  Vlad Ilie 6857 – Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

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

 
9.  Ţenea Teodorel 14658 – Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

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

10.  Spirea Dumitru 293 – Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea titlului, 
solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus admiterea în principiu a contestaţiei. Confirmarea admiterii 
contestaţiei va fi făcută într-o şedinţă ulterioară în vederea corerării declaraţiilor 
contestatarului cu documentele din dosarul personal ce va fi solicitat de la 
Secretariatul de stat. 

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

 
11.  Cuciureanu Mihai 15704 – Bucureşti, contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia în urma 
audierii a propus respingerea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
 Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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La punctul trei al ordinii de zi - diverse domnul deputat Firczak Gheorghe 

a făcut precizarea că nu îşi mai susţine cererea de amânare a avizării pentru 
calitatea de lupttor cu rol determinant a persoanele care au avut activitate în 
municipiul Hunedoara. 
  
 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 

subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 03.12.2015 a declarat închise 
lucrările şedinţei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


