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SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 26.06.2017 

 
 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 26.06.2017 ora 1430. 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea solicitării domnului Flueraş Ion de punere în aplicare a 
Hotărârii nr. 7240/2012 a Curţii de Apel Bucureşti, rămasă definitivă 
prin Decizia 5678/2013 a Curţii de Apel Bucureşti. 

2. Discutarea contestaţiilor pentru neacordarea titlului de Luptător cu rol 
determinant; 

3. Diverse. 
 

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

 
La punctul 1 al ordinii de zi domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a prezentat solicitarea domnului domnului Flueraş Ion de 
punere în aplicare a Hotărârii nr. 7240/2012 a Curţii de Apel Bucureşti, 
rămasă definitivă prin Decizia 5678/2013 a Curţii de Apel Bucureşti. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată să soluţioneze 
contestaţiile formulate de reclamaţii Pascu Andrei Florian, Vaja Mihai, Hera 
Elena, Flueraş Ion, Cucu Maria, Tudor Alexandrina, Stancu Marian, 
Dumitrescu Petre, Athias Petru Gabriel, Apostu Constantin, Popa Ion, Ivan 
Elena şi Decu Petrică împotriva deciziei Secretariatului de stat de respingere a 
solicitării de acordare a titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite. 
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Soluţionarea contestaţiilor pune o problemă în sensul în care 
secretariatul de stat nu a pus la dispoziţie dosarele administrative a 
reclamaţilor, susţinând că aceștia nu au avut constituite dosare în baza Legii 
nr. 42/1990. 

Din aceste considerente domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian 
George a propus convocarea în faţa comisiei individual a reclamanţilor cu 
menţiunea de a prezenta toate documentele pe care le deţin cu privire la 
evenimentele din 1989, respectiv revenirea cu adresă la Secretariatul de 
stat prin care să se solicite precizarea cu exactitate a documentelor 
deţinute cu privire la reclamanţi. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
La punctual 2 al ordinii de zi - discutarea contestaţiilor pentru 

neacordarea titlului de Luptător cu rol determinant, domnul Preşedinte 
Deputat Sefer Cristian George a precizat că staful tehnic a pregătit un număr 
de 9 contestaţii, punând la dispoziţia membrilor comisiei o sinteză a activităţii 
fiecăruia dintre contestatari aşa cum rezultă din memoriile aflate în dosarele 
administrative. De asemenea au fost puse la dispoziţia membrilor comisiei a 
dosarele administrative ale contestatarilor 

 
Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus la vot 

individual fiecare contestaţie după cum urmează: 
 
1. Contestaţia domnului Oprean Cornel, dosar nr. 1554, împotriva 

neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 
S-a propus respingerea contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
2. Contestaţia domnului Popoviciu Traian, dosar nr. 1557, împotriva 

neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 
S-a propus respingerea contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Serac Florian, dosar nr. 1559, împotriva 

neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 
S-a propus respingerea contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Contestaţia domnului Geangu Marian, dosar nr. 4185, împotriva 

neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 
S-a propus respingerea contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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5. Contestaţia domnului Niculescu Marius, dosar nr. 2039, împotriva 
neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 

S-a propus audierea contestatarului. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
6. Contestaţia doamnei Stoica Victoria, dosar nr. 3881, împotriva 

neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 
S-a propus audierea contestatarului. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
7. Contestaţia domnului Berciu Ienei Eusebiu Tudor, dosar nr. 12682, 

împotriva neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 
S-a propus respingerea contestaţiei. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
8. Contestaţia domnului Botez Constantin, dosar nr. 7238, împotriva 

neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 
S-a propus audierea contestatarului. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
9. Contestaţia domnului Popa Dorin, dosar nr. 15072, împotriva 

neacordării titlului de luptător cu rol determinant. 
S-a propus audierea contestatarului. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
Nefiind propuneri pentru punctul 3 al ordinii de zi – diverse, 

domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George, constatând epuizate 
subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei din data de 26.06.2017, a declarat 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 


