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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 14.09.2016 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 14.09.2016 ora 1400. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea raportului Subcomisiei CPRD 1989 din data de 14.09.2016; 
2. Avizarea persoanelor propuse pentru titlul de Luptător cu Rol 

Determinant transmise de Secretariatul de Stat prin adresa nr. 18/9323 
din 12.09.2016 respectiv 18/9012 din 29.08.2016 

3. 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 14.09.2016. 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. Alexa Dumitru (Dosar nr. 15323) 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. Bodor Petru Gheorghe (Dosar nr. 1220) 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. Matici Srboliub (Dosar nr. 12621) 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. Alexandru Marian (Dosar nr. 2701) 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. Stan Vasile (Dosar nr. 2768) 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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6. Andreică Nistor (Dosar nr. 11022) 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 
 
7. Ivaşcu Gheorghe (Dosar nr. 6644) 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 
 
 
8. Ghiaţă Costache (Dosar nr. 1432) 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 
 
 
9. Ambruş Petru Anton (Dosar nr. 1483) 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 
 
 
10.  Moga Andrei (Dosar nr. 7011) 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 
 
 
11.  Oprican Ioan (Dosar nr. 12597) 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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12.  Pente Iosif (Dosar nr. 12599) 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.  Tătaru Miron (Dosar nr. 12803) 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.  Gherghe Ioana (Dosar nr. 18148) 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.  Avram Vergil  (Dosar nr. 14252) 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 
 
 
16.  Cumpănaş Petru (Dosar nr. 14222) 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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17.  Bradu Constantin (Dosar nr. 14285) 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.  Ionescu Constantin (Dosar nr. 16926) 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.  Stoica Iacob (Dosar nr. 1689) 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 
 
 
20.  Duică Viorel (Dosar nr. 18819) 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 
 
 
21.  Ilie Eufrosina (Dosar nr. 2045) 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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22.  Corondan Gabriela Ramona (Dosar nr. 2067) 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.  Ponia Aurel (Dosar nr. 2050) 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 
 
 
24.  Giurgescu Lucian (Dosar nr. 2034) 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 
 
 
25.  Apostol Dumitru (Dosar nr. 2029) 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 
 
 
26.  Vieru Claudy Virgil (Dosar nr. 2219) 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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27.  Păcurar Dionisie (Dosar nr. 7125) 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 
 
 
28.  Roşca Ioan Ahmed (Dosar nr. 16791) 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 
 
 
29.   Ciupercă Gabriel Savin (Dosar nr. 17930) 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 
 
 
30.  Vorniceanu Ion (Dosar nr. 551) 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 
 
 
31.  Florescu Cosmin Viorel (Dosar nr. 15637) 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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32.  Dumitrescu Traian (Dosar nr. 192) 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.  Lemac Ion (Dosar nr. 2215) 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 
 
 
34.  Dimancea Luigi (Dosar nr. 199) 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 
 
 
35.  Molnar Endre (Dosar nr. 16925) 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 
 
 
36.  Stoianof Eugen Dănuţ (Dosar nr. 10254) 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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37.  Marin Petre (Dosar nr. 3414) 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 
 
 
38.  Berzescu Doru Adrian (Dosar nr. 21299) 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 
 
 
39.  Petcu Mihai (Dosar nr. 4738) 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.  Apintei Ioan (Dosar nr. 9120) 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 
 
 
41.  Săniuţă Ioan (Dosar nr. 5492) 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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42.  Maxim Constantin (Dosar nr. 9135) 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 
 
 
43.  Căpăţână Ion (Dosar nr. 4854) 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.  Stănciulescu Eugenia (Dosar nr. 1897) 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.  Bogdanovici Eugen (Dosar nr. 1317) 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 
 
 
46.  Zmău Emil (Dosar nr. 11569) 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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47.  Petre Florian (Dosar nr. 5398) 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 
 
 
48.  Buzatu Constantin (Dosar nr. 2426) 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 
 
 
49. Grigore Ion Florin (Dosar nr. 20937) 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 
 
 
50.  Aniculăesei Gheorghe (Dosar nr. 5397) 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 
 
 
51.  Munteanu Matei (Dosar nr. 4280) 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 
 

52.  Butăcel Dumitru  (Dosar nr. 5559) 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 
 
 
53.  Badea Mihail Horia (Dosar nr. 191) 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 
 
 
54.  Anton Mihalache (Dosar nr. 16371) 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.  Toporâşte Aurel (Dosar nr. 1101) 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 
 
 
56.  Mureşan Aurel (Dosar nr. 7124) 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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57.  Ciubancan Gheorghe (Dosar nr. 7103) 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.  Rusu Ioan (Dosar nr. 5745) 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 
 
 
59.  Kelemen Ştefan (Dosar nr. 7118) 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.  Gorgan Mihai (Dosar nr. 7114) 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 
 
 
61.  Bolca Răducu (Dosar nr. 8443) 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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62.  Ghibu Gheorghe Marcel (Dosar nr. 8459) 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.  Ciortin Augustin (Dosar nr. 1540) 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.  Vasile Cornelia  (Dosar nr. 156) 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.  Tudorică Ion (Dosar nr. 18888) 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 
 
 
66.  Serea Ionel (Dosar nr. 300) 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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67.  Ion Dumitru (Dosar nr. 4967) 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.  Parpală Ion (Dosar nr. 3479) 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.  Ghic Emil (Dosar nr. 1975) 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.  Preunca Gavril (Dosar nr. 19432) 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 
 
 
71.  Toacşe Daniel (Dosar nr. 12279) 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 
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72.  Jorăscu Dumitru (Dosar nr. 122) 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 
 
 
73.  Maldea Ion (Dosar nr. 14129) 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.  Zisu Adrian Gheorghe (Dosar nr. 1206) 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.  Tănăsescu Ştefan (Dosar nr. 288) 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 
 
 
76.  Mustaţă Ionel (Dosar nr. 4748) 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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77.  Ioniţă Constantin Eugen (Dosar nr. 3292) 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.  Sandu Ion (Dosar nr. 3770) 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.  Mişca Ion (Dosar nr. 9798) 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.  Caşcarade Ion (Dosar nr. 3584) 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 
 
 
81.  Gumo Ioan (Dosar nr. 8653) 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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82.  Popa Marcel (Dosar nr. 9069) 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.  Staicu Ion (Dosar nr. 301) 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.  Murea Miron (Dosar nr. 117) 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 
 
 
85.  Băltăreţu Ioan Nicolae (Dosar nr. 2238) 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 
 
 
86.  Vapor Ion (Dosar nr. 3156) 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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87.  Caracseghi Corina (Dosar nr. 3563) 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.  Ştefan Ion (Dosar nr. 14779) 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 
 
 
89.  Iordache Alexandru (Dosar nr. 14985) 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.  Leb Dan (Dosar nr. 20938) 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 
 
 
91.  Chiriloaie Victor (Dosar nr. 2409) 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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92.  Nicolescu Gheorghe (Dosar nr. 15268) 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.  Ilaş Gheorghe (Dosar nr. 11796) 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 
 
 
94.  Voicu Florea (Dosar nr. 9799) 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 
 
 
95.  Dodu Roxana (Dosar nr. 1248) 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 
 
 
96.  Burlacu Dan (Dosar nr. 6206 ) 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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97.  Pană Gheorghe (Dosar nr. 124) 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.  Tudor Iuliana Mara (Dosar nr. 4663) 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. Dinu Gheorghe (Dosar nr. 2448) 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. Pop Cristian Mihail (Dosar nr. 11164) 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 
 
 
101. Stan Ivan Nicolae (Dosar nr. 11148) 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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102. Chiru Crăciun  (Dosar nr. 2632) 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. Tofan Eugen (Dosar nr. 15107) 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. Machiţescu Tudor (Dosar nr. 11078) 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. Popovici Neluţu Florin (Dosar nr. 13983) 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 
 
 
106. Nicolescu Ion (Dosar nr. 18896) 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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107. Tomescu Teodor  (Dosar nr. 4702) 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 
 
 
108. Cameniţă Gheorghe (Dosar nr. 3395) 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. Muntoiu Aurel Constantin (Dosar nr. 6302) 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. Radu Silviu Mihai (Dosar nr. 19305) 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 
 
 
111. Dănilă Filimon Maricel Constantin (Dosar nr. 2445) 

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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112. Bădîrcea Constantin (Dosar nr. 12048) 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. Dulea Marin (Dosar nr. 12255) 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. Badea Ion (Dosar nr. 19408) 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. Bugnariu Pavel Flaviu (Dosar nr. 11152) 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 
 
 
116. Solomon Petrica (Dosar nr. 20682) 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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117. Tănase Alexandru (Dosar nr. 18990) 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. Penişoara Stela (Dosar nr. 6318) 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. Toboşaru Florin Ion (Dosar nr. 3076) 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 
 
 
120. Stan Radu (Dosar nr. 1250) 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 
 
 
121. Bucur Cristian (Dosar nr. 1383) 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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122. Huzum Marcel Constantin (Dosar nr. 21340) 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 
 
 
123. Radu Constantin (Dosar nr. 5753) 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. Bodgan Dumitru Mihai (Dosar nr. 14363) 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. Draica Gheorghe (Dosar nr. 910) 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 
 
 
126. Marsalic Jaro Norbert (Dosar nr. 14300) 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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127. Negoiţă Ştefan Fănel (Dosar nr. 6245) 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. Vasile Petre (Dosar nr. 13051) 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. Letcanu Călin (Dosar nr. 6230) 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. Atomei Gheorghe (Dosar nr. 12407) 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 
 
 
131. Fratea Mihail Cornel (Dosar nr. 12789) 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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132. Cernescu Florea (Dosar nr. 19172) 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 
 
 
133. Maier Tania (Dosar nr. 20867) 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 
 
 
134. Popescu Viorel Mircea (Dosar nr. 2280) 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. Mocanu Constantin (Dosar nr. 10740) 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 
 
 
136. Busuioc Aurora (Dosar nr. 13354) 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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137. Cernea Radu Cristian (Dosar nr. 6454 bis) 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. Fluerici Ion (Dosar nr. 12013) 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. Minoiu Ovidiu  (Dosar nr. 21327) 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. Udrea Mihail (Dosar nr. 21324) 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 
 
 
141. Roşca Traian (Dosar nr. 2279) 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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142. Popovici Carmen Angela  (Dosar nr. 13419) 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. Iancu Gheorghe (Dosar nr. 13091) 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. Velicu Marian (Dosar nr. 13108) 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. Munteanu Ştefan (Dosar nr. 7380) 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 
 
 
146. Munteanu Gheorghe (Dosar nr. 5150) 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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147. Tudor Grigore (Dosar nr. 1369) 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. Stoica Ioan (Dosar nr. 14435) 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. Hreban Liviu Viorel (Dosar nr. 14366) 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 
 
 
150. Dudu Ioan (Dosar nr. 8912) 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 
 
 
151. Drăghici Ion (Dosar nr. 20446) 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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152. Nedelcu Mihai  (Dosar nr. 6246) 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. Vişan Tudor (Dosar nr. 6133) 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. Moca Ionel (Dosar nr. 6239) 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. Petrescu Adrian (Dosar nr. 17456) 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 
 
 
156. Dragoş Serafim (Dosar nr. 5042) 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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157. Stan Victoraş (Dosar nr. 21517) 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 
 
 
158. Militaru Florea Dorin (Dosar nr. 17648) 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 
 
 
159. Cărăbăşel Romulus Adrian (Dosar nr. 7094) 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 
 
 
160. Cioroabă Stelian (Dosar nr. 21113) 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 
 
 
161. Cioroabă Ioan (Dosar nr. 21112) 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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162. Dănilă Vasilica  (Dosar nr. 21509) 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 
 
 
163. Curescu Ion (Dosar nr. 14117) 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 
 
 
164. Ciuşdic Ion (Dosar nr. 14176) 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 
 
 
165. Bejenaru Sterian (Dosar nr. 5163) 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 
 
 
166. Gheju Ioan (Dosar nr. 9357) 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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167. Frunză Nicolaie  (Dosar nr. 9048) 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 
 
 
168. Bănică Dumitru (Dosar nr. 9054) 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 
 
 
169. Câslaru Ioan (Dosar nr. 11734) 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 
 
 
170. Albişoru Marian (Dosar nr. 10856) 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 
 
 
171. Albişoru Niculina (Dosar nr. 10841) 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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172. Drăghici Niculina  (Dosar nr. 10510) 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 
 
 
173. Drăghici Gabriel (Dosar nr. 10511) 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 
 
 
174. Oprişan Constantin (Dosar nr. 20336) 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 
 
 
175. Raicu Vasile (Dosar nr. 21047 ) 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 
 
 
176. Ciupei Virgil Claudio (Dosar nr. 15927) 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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177. Iliuţă Paul (Dosar nr. 4655) 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 
 
 
178. Lungu Ion (Dosar nr. 16770) 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 
 
 
179. Crăcea Stelian (Dosar nr. 5851) 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 
 
 
180. Soporan Emil (Dosar nr. 11278) 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 
 
 
181. Bolboacă Aurel (Dosar nr. 9169) 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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182. Mircea Emil  (Dosar nr. 7123) 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 
 
 
183. Chiriţă Ion (Dosar nr. 14434) 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 
 
 
184. Bădeliţă Gheorghe (Dosar nr. 4062) 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 
 
 
185. Tifin Mihai (Dosar nr. 6868) 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 
 
 
186. Vlaicu Ilie (Dosar nr. 406) 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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187. Prisacă Irina  (Dosar nr. 14874) 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 
 
 
188. Mocanu Gheorghiţă (Dosar nr. 1223) 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 
 
 
189. Pieptea Viorel (Dosar nr. 1108) 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 
 
 
190. Roşu Rodica (Dosar nr. 383) 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 
 
 
191. Faur Valeriu (Dosar nr. 18118) 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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192. Danda Cornel Lucian (Dosar nr. 5080) 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 
 
 
193. Rădoi Nicolae (Dosar nr. 15560) 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 
 
 
194. Ghelţ Vasile Doru (Dosar nr. 6223) 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 
 
 
195. Stan Silica (Dosar nr. 19096) 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 
 
 
196. Ioniţa Ionel  (Dosar nr. 14441) 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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197. Drăguţ Marian (Dosar nr. 12254) 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 
 
 
198. Nestor Mircea Octavian (Dosar nr. 6315) 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 
 
 
199. Kozma Ianoş (Dosar nr. 21306) 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 
 
 
200. Stan Tinca (Dosar nr. 19129) 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 
 
 
201. Minoiu Cristina Beatrice (Dosar nr. 21325) 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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La punctul doi al ordinii de zi domnul preşedinte deputat Cristian 
George Sefer a supus votului avizarea persoanelor propuse pentru titlul de 
Luptător cu Rol Determinant transmise de Secretariatul de Stat pentru 
Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist 
Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, prin adresa nr. 18/9323 din 
12.09.2016 – 33 persoane, respectiv adresa 18/9012 din 29.08.2016 – 21 
persoane. 

S-a supuns votului avizarea persoanelor cuprinse în anexele celor două 
adrese sus menţionate (conform Anexa 1 şi Anexa 2).  

Propunerea de avizare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 
Nefiind propuneri pentru punctul trei al ordinii de zi - diverse 

domnul Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, constatând epuizate 
subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 14.09.2016, a declarat 
închise lucrările şedinţei. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
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Anexa 1 
NR. 
CRT. 

NUME  PRENUME 
NR. CERERE ROL 
DETERMINANT 

NR. DOSAR PRESCHIMBARE 
SERIA SI NR 

CERTIFICAT LRM 
DATA AVIZĂRII ÎN 

COMISIE 
LOCALITATEA ÎN CARE A 

LUPTAT 

1  MARTIN  ADRIAN VICENȚIU  18/LRD/1447/30.03.2015  9132/03.11.2004  LRM‐M 00407  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

2  VORNICU  SORIN ADRIAN  18/LRD/2484/22.04.2015  9137/03.11.2004  LRM‐V 00073  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

3  OPRIȘAN  VICTOR  18/LRD/3590/04.05.2015  9117/03.11.2004  LRM‐O 00158  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

4  ALBU  VINTILĂ  18/LRD/3591/04.05.2015  9123/03.11.2004  LRM‐A 00163  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

5  ROIBU  VASILE  18/LRD/3592/04.05.2015  4638/20.10.2004  LRM‐R 00306  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

6  MATACHE  SAVEL  18/LRD/3973/06.05.2015  9142/03.11.2004  LRM‐M 00294  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

7  TRAPIEL  IOAN IULIUS  18/LRD/3977/06.05.2015  9127/03.11.2004  LRM‐T 00088  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

8  IRIMIA  IOAN  18/LRD/3978/06.05.2015  9121/03.11.2004  LRM‐I 00137  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

9  TIMUȘ  LIVIU GELU  18/LRD/3979/06.05.2015  9126/03.11.2004  LRM‐T 00201  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

10  CHITIC  GHEORGHE  18/LRD/3981/06.05.2015  9136/03.11.2004  LRM‐C 00314  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

11    MANCAȘ (GÎȚU)  CARMEN  18/LRD/3987/06.05.2015  9113/03.11.2004  LRM‐G 00110  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

12  CONSTANTINESCU  IOAN  18/LRD/3989/06.05.2015  9110/03.11.2004  LRM‐C 00447  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

13  DOBÂNDĂ  RADU  18/LRD/3993/06.05.2015  6155/03.11.2004  LRM‐D 00360  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

14  SANDU  DAN CRISTIAN  18/LRD/3996/06.05.2015  9141/03.11.2004  LRM‐S 00226  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

15  HURJUI  GHEORGHE  18/LRD/3999/06.05.2015  9157/03.11.2004  LRM‐H 00052  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

16  FĂLTICEANU  ION  18/LRD/4001/06.05.2015  9112/03.11.2004  LRM‐F 00117  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

17  DIMA  ION  18/LRD/4023/06.05.2015  9114/03.11.2004  LRM‐D 00202  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

18  OLARU  CORNELIU  18/LRD/4024/06.05.2015  9125/03.11.2004  LRM‐O 00034  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

19  MIHALACHE  IOAN  18/LRD/4862/22.04.2015  9115/03.11.2004  LRM‐M 00340  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

20  VĂDEANU  ANDREI ION  18/LRD/4863/08.05.2015  9129/03.11.2004  LRM‐V 00137  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

21  ROTARU  LAURENȚIU  18/LRD/5341/11.05.2015  9156/03.11.2004  LRM‐R 00111  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

22  DÂRȚU  TRAIAN  18/LRD/5342/11.05.2015  9149/03.11.2004  LRM‐D 00092  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

23  STĂNESCU  IULIAN  18/LRD/5343/11.05.2015  9100/03.11.2004  LRM‐S 00416  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

24  MARTIN  IONEL  18/LRD/6290/12.05.2015  9145/03.11.2004  LRM‐M 00467  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

25  BEREA  IOAN  18/LRD/6292/12.05.2015  9151/03.11.2004  LRM‐O 00533  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

26  CĂRBUNARIU  CARMEN MIHAELA  18/LRD/6294/12.05.2015  9105/03.11.2004  LRM‐C 00368  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

27  COVATARIU  MIRCEA  18/LRD/6296/12.05.2015  9114/03.11.2004  LRM‐C 00220  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

28  PAVĂL  GABRIEL DAN  18/LRD/6298/12.05.2015  9153/03.11.2004  LRM‐P 00356  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

29  PINTILIE  IOAN  18/LRD/6300/12.05.2015  9148/03.11.2004  LRM‐P 00213  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

30  TURTUREANU  FLORIN  18/LRD/6302/12.05.2015  9148/03.11.2004  LRM‐T 00093  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

31  JITIANU  VASILE  18/LRD/6486/11.05.2015  9147/03.11.2004  LRM‐J 00027  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

32  IONESCU  EMIL  18/LRD/6488/11.05.2015  9131/03.11.2004  LRM‐I 00153  27.07.2016  PIATRA‐NEAMȚ 

33  SAVU  ION  18/LRD/6547/24.05.2016 *  7183/01.11.2004  LRM‐S 01705  24.05.2016  CONSTANȚA 
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Anexa 2 
NR CRT.  NUME  PRENUME  NR CERERE LRD  NR DOSAR  NR. CERTIFICAT  LOCALITATEA 

1  OPREAN  CORNEL  3109  1554/08.10.2004  LRM‐O 00020  ORADEA 

2  CIORTIN  AUGUSTIN  3110  1540/08.10.2004  LRM‐C 00145  ORADEA 

3  POPOVICIU  TRAIAN  3111  1557/08.10.2004  LRM‐P 00080  ORADEA 

4  TODERAȘ  TEODOR  3984  1562/08.10.2004  LRM‐T 00057  ORADEA 

5  NEGRUȚ  PAVEL  4133  1551/08.10.2004  LRM‐N 00026  ORADEA 

6  DAVIDESCU  RADU DINU  4135  1541/08.10.2004  LRM‐D 00076  ORADEA 

7  JURCA  PETRU  4270  1545/09.10.2004  LRM‐J 00013  ORADEA 

8  SERAC  FLORIAN  4295  1559/04.09.2004  LRM‐S 00019  ORADEA 

9  BOCHIȘ  GHEORGHE  4537  1536/08.10.2004  LRM‐B 00125  ORADEA 

10  VÂLCEANU  DAN  4539  1564/08.10.2004  LRM‐V 00051  ORADEA 

11  JURJUȚ  MARIETA  4541  1546/08.10.2004  LRM‐J 00014  ORADEA 

12  LUPEA  LIVIU  4543  1548/08.10.2004  LRM‐L 00026  ORADEA 

13  VULCU  DANIEL SORIN  4545  1565/08.10.2004  LRM‐V 00054  ORADEA 

14  TÎRLĂ  GHEORGHE  4565  1561/08.10.2004  LRM‐T 00235  ORADEA 

15  POP  GHEORGHE  4566  1555/08.10.2004  LRM‐P 00133  ORADEA 

16  MANICEA  GHEORGHE  4567  1549/08.10.2004  LRM‐M 00017  ORADEA 

17  FLONTA  AUREL ANDRAS  4579  1542/08.10.2004  LRM‐F 00038  ORADEA 

18  POPA  HORIA RADU  5445  1556/08.10.2004  LRM‐P 00061  ORADEA 

19  BRADU  MIRCEA IOAN  5446  1539/08.10.2004  LRM‐B 00129  ORADEA 

20  ȘARLĂ  CĂLIN GABRIEL  5981  6522/29.10.2004  LRM‐Ș 00022  ORADEA 

21  NEMEȘ  GHEORGHE  6033  1553/08.10.2004  LRM‐N 00059  ORADEA 

 
 
 


