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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 19.04.2016 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 19.04.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 19.04.2016 - 
analiză dosare 

2. Diverse. 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 9 membri 
ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, deputat Firczak Gheorghe, deputat Manea 
Victor-Gheorghe şi senator Popa Nicolae–Vlad. Au lipsit Secretar senator 
Paşca Liviu-Titus, deputat Gudu Vasile, senator Ioniţă Dan-Aurel şi deputat 
Mircovici Niculae.  

 
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 19.04.2016. 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. Crăciun Radu Adrian (Dosar nr. 12237) 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. Marin Mihail (Dosar nr. 16112) 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. Dumitraşcu Niculae (Dosar nr. 16081) 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. Cânea Constanţa (Dosar nr. 11324) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
5. Achim Ştefan Vasile (Dosar nr. 3660) 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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6. Pârvu David Carol (Dosar nr. 14172) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
 

S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
7. Păulescu Ilie (Dosar nr. 21590) contestaţie pentru neacordarea titlului, 

solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – subcomisia a 
propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
8. Oprişan Gheorghe (Dosar nr. 14048) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
9. Neacşu Petru (Dosar nr. 21513) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
10.  Oltenacu Niculae (Dosar nr. 20571) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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11.  Istrate Vasile (Dosar nr. 16105) 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.  Magher Mihai Mario (Dosar nr. 252) 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.  Vernescu Viorel (Dosar nr. 3444) 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.   Ionescu Gheorghe (Dosar nr. 1984) 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.  Iordănescu Marin (Dosar nr. 14398) 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.  Neagu Vasile (Dosar nr. 11467) 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.  Kropacs Mihai (Dosar nr. 16108) 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.  Andrei Aurelian (Dosar nr. 16229) 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.  Ştefănescu Alexandru (Dosar nr. 15804) 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 
 
 
20.  Ciucu Constantin Cornel (Dosar nr. 5151) 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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21.  Dragomir Dumitru Dan (Dosar nr. 13170) contestaţie pentru 
neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant 
– subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
22.  Beju Dorel Nicolae (Dosar nr. 19257) 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.  Agalide Georgeta Mihaela (Dosar nr. 11975) contestaţie pentru 

neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant 
– subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
24.  Moldoveanu Florin Alexandru (Dosar nr. 17390) contestaţie pentru 

neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant 
– subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
25.  Dungă Constantin (Dosar nr. 17373) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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26.  Grigorrscu Sorin (Dosar nr. 16096) 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.  Năsărău Gheorghe (Dosar nr. 21552) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
28.  Tabacu Mitrana (Dosar nr. 15796) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
29.  Cucu Stelian (Dosar nr. 2988) 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.  Popa Matei (Dosar nr. 11409) 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.  Dinu Petru (Dosar nr. 16265) 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.  Cană Marian (Dosar nr. 16250) 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.  Rădulescu Dan (Dosar nr. 21510) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
34.  Pârvu Nicolae (Dosar nr. 13974) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
35.  Popa Erika Cristina (Dosar nr. 20961) contestaţie pentru 

neacordarea titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant 
– subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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36.  Toth Istvan Iosif (Dosar nr. 11186) contestaţie pentru neacordarea 
titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
37.  Nicolescu Dan (Dosar nr. 20884) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
38.  Lungu Constantin (Dosar nr. 16907) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
39.  Scutelnicu Anton Dănuţ (Dosar nr. 16222) 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.  Ruxandri Dumitru (Dosar nr. 16219) 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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41.  Bătăiosu Ştefan (Dosar nr. 20960) 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.  Stuparu Adrian Marcel (Dosar nr. 15681) 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.  Humel Albert (Dosar nr. 14221) 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.  Orosz Kovacs Dănuţa Carmen (Dosar nr. 8687) 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.  Vladislav Tiberiu (Dosar nr. 9841) 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.  Drăgan Angela (Dosar nr. 17086) 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.  Nicola Georgel (Dosar nr. 21117) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
48.  Tiţa Marian (Dosar nr. 10431) 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 
 
 
49.  Bîrlă Neculai (Dosar nr. 10843) 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 
 
 
50.  Plăcintă Gheorghe (Dosar nr. 3490) 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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51.  Rusu Gheorghe (Dosar nr. 19721) 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 
 
 
52.  Munteanu Cristian(Dosar nr. 12363) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
53.  Săvulescu Ana (Dosar nr. 19906) contestaţie pentru neacordarea 

titlului, solicitând calitatea de Luptător cu Rol Determinant – 
subcomisia a propus admiterea contestaţiei cu punctul de vedere al 
Secretariatului de Stat. 

 
S-a supus la vot propunerea subcomisiei  
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
54.  Smeria Vasile (Dosar nr. 7528) 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 
 
 
55.  Boldan Stefan Adrian (Dosar nr. 5441) 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.  Teodorescu Marius Sorin (Dosar nr. 10827) 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 
 
 
57.  Drăgănescu Gheorghe Valeriu (Dosar nr. 16263) 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.  Crăciun Marcelina Voica (Dosar nr. 12233) 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 
 
 
59.  Micu Gabriel (Dosar nr. 1846) 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 
 
 
60.  Mircea Alexandru (Dosar nr. 16115) 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.  Iordache Mihai (Dosar nr. 16103) 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.  Duţă Cristi Adrian (Dosar nr. 2308) 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.  Ilea Daniel Horaţiu (Dosar nr. 21377) 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.  Păduraru Eftenie (Dosar nr. 16199) 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.  Barbu Stan (Dosar nr. 19481) 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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66.  Roşca Doinel (Dosar nr. 19699) 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.  Ciolac Corneliu (Dosar nr. 16259) 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 
 
 
68.  Aramă Mihai (Dosar nr. 16233) 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.  Stancu Mario (Dosar nr. 16138) 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.  Chirică Gheorghe (Dosar nr. 18614) 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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71.  Ivan Dumitru (Dosar nr. 12821) 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.  Gheorghe Nicolae (Dosar nr. 14378) 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.  Turcu Dorinel (Dosar nr. 4417) 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.  Vlăsceanu Constantin (Dosar nr. 16165) 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.  Mihăilescu Viorel (Dosar nr. 16115) 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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76.  Ularu Traian (Dosar nr. 1368) 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.  Bursuc Ştefan (Dosar nr. 7880) 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.  Sîrghia Ştefan (Dosar nr. 11626) 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 
 
 
79.  Pasăre Ioan Traian (Dosar nr. 5140) 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 
 
 
80.  Doncu Florea (Dosar nr. 6214) 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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81.  Rădulescu Gheorghe (Dosar nr. 13326) 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 
 
 
82.  Mereuţă Gheorghe (Dosar nr. 5886) 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.  Buica Marian (Dosar nr. 16245) 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.  Boc Simion Sergiu (Dosar nr. 5142) 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 
 
 
85.  Zamfir Aurel (Dosar nr. 11650) 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.  Crişan Ştefan (Dosar nr. 12488) 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 
 
 
87.  Călugăreanu Victor Costică (Dosar nr. 8097) 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.  Dană Iulian (Dosar nr. 6210) 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.  Comăneanu Nicolaie (Dosar nr. 6208) 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 
 
 
90.  Tudor Petre (Dosar nr. 3838) 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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91.  Puşcă Pavel (Dosar nr. 7378) 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 
 
 
92.  Stoian Stan (Dosar nr. 7933) 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.  Ilie Dumitru (Dosar nr. 14007) 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 
 
 
94.  Ianoşik Ioan (Dosar nr. 14148) 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.  Spătaru Liviu (Dosar nr. 14115) 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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96.  Bădoiu Ion (Dosar nr. 14220) 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 
 
 
97.  Modor Ioan Daniel (Dosar nr. 14306) 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.  Ruptaş Nicolae (Dosar nr. 3165) 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.  Borţun Mihai (Dosar nr. 8358) 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. Krausz Francisc Septimiu (Dosar nr. 7216) 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. Fulger Petre (Dosar nr. 7215) 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. Csiszer Vasile (Dosar nr. 20984) 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. Pişcoi Valeriu (Dosar nr. 1581) 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 
 
 
104. Bejenariu Ovidiu Dorel (Dosar nr. 7211) 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 
 
 
105. Vladislav Milu (Dosar nr. 7219) 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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106. Rădulescu Gheorghe (Dosar nr. 6096) 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 
 
 
107. Iakab Francisc (Dosar nr. 8672) 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 
 
 
108. Fuica Corneliu (Dosar nr. 8686) 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 
 
 
109. Fieraru Nicolae (Dosar nr. 8697) 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 
 
 
110. Leoveanu Marin Gheorghe (Dosar nr. 8695) 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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111. Pietroi Gheorghe (Dosar nr. 13900) 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 
 
 
112. Orbulescu Adam (Dosar nr. 13907) 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 
 
 
113. Cordoneanu (Dumitru) Ileana Melania (Dosar nr. 2684) 

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 
 
 
114. Dumitrescu Niculae (Dosar nr. 15425) 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 
 
 
115. Miuţi Vasile Cornel (Dosar nr. 14201) 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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116. Roşca Stelian (Dosar nr. 6692) 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 
 
 
117. Darie Ion (Dosar nr. 15119) 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 
 
 
118. Roman Cornel Romică (Dosar nr. 2023) 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 
 
 
119. Luca Adriana (Dosar nr. 401) 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 
 
 
120. Borfotină Dumitru (Dosar nr. 5473) 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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121. Nedelcu Mircea (Dosar nr. 10800) 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 
 
 
122. Sohoreanu Vladimir (Dosar nr. 5633) 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 
 
 
123. Ciobanu Costache (Dosar nr. 4764) 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 
 
 
124. Aştelean Petru (Dosar nr. 5144) 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 
 
 
125. Cazan Gheorghe (Dosar nr. 63) 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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126. Dabu Valerică (Dosar nr. 12340) 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 
 
 
127. Omocea Niculae (Dosar nr. 16196) 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 
 
 
128. Topoliceanu Constantin (Dosar nr. 16155) 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 
 
 
129. Puţintei Alexandru (Dosar nr. 16213) 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 
 
 
130. Stegariu Constantin (Dosar nr. 14640) 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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131. Popa Marian (Dosar nr. 16208) 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 
 
 
132. Ungureanu Aurel (Dosar nr. 20708) 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 
 
 
133. Matei Zoltan Alexandru (Dosar nr. 8316) 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 
 
 
134. Mureşan Sorin (Dosar nr. 2016) 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 
 
 
135. Moş Teofil (Dosar nr. 1552) 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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136. Ionescu Maricica (Dosar nr. 5787) 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 
 
 
137. Chiliment Marian (Dosar nr. 15116) 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 
 
 
138. Dumitru Stefan (Dosar nr. 14400) 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 
 
 
139. Grădinaru Nicolae (Dosar nr. 11360) 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 
 
 
140. Iancu Andrei (Dosar nr. 16100) 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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141. Rădulescu Titu (Dosar nr. 13746) 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 
 
 
142. Neguţescu Nicolae (Dosar nr. 11500) 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 
 
 
143. Niculescu Florin Doru (Dosar nr. 16192) 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 
 
 
144. Ivan Petre (Dosar nr. 12738) 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 
 
 
145. Dinculescu Maxim (Dosar nr. 9930) 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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146. Stere Jan (Dosar nr. 16142) 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 
 
 
147. Mihalache Romeo Constantin (Dosar nr. 17628) 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 
 
 
148. Mierlă Constantin (Dosar nr. 3746) 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 
 
 
149. Luca Adrian Radu (Dosar nr. 352) 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 
 
 
150. Cristian Daniel (Dosar nr. 7765) 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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151. Enache Stan (Dosar nr. 3858) 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 
 
 
152. Parşolea Ştefan (Dosar nr. 4729) 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 
 
 
153. Stîngă Constantin (Dosar nr. 4725) 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 
 
 
154. Colceriu Dan (Dosar nr. 4762) 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 
 
 
155. Fugaru Nicolae (Dosar nr. 4671) 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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156. Bădrăgan Mihai (Dosar nr. 3191) 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 
 
 
157. Cordoneanu Ioan (Dosar nr. 17819) 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 
 
 

 
Nefiind propuneri pentru punctul doi al ordinii de zi - diverse domnul 

Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate subiectele de 
pe ordinea de zi a şedinţei din data de 19.04.2016, a declarat închise lucrările 
şedinţei. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


