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Comisia a lucrat în plen în ziua de 05.03.2018 ora 1300. 
 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Soluţionarea contestaţiilor pentru neacordarea titlului de Luptător cu 
Rol Determinant în urma audierilor din data de 26.05.2018. 

2. Hotărârea Civilă nr. 7041/2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în 
dosar nr. 21296/3/2014. 

3. Diverse. 
 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 11 
membri ai CPRD 1989 astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, secretar deputat Lupescu Dumitru, 
senator Caracotă Iancu, senator Diaconu Adrian Nicolae, deputat Firczak 
Iulius Marian,  senator Ilea Vasile şi deputat Roman Florin Claudiu. Au lipsit 
deputat Rădulescu Cătălin Marian, senator Ruse Mihai şi senator 
Smarandache Miron Alexandru.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, au fost supuse votului contestaţiile 
persoanelor audiate în data de 26.02.2018, contestaţii depuse în baza art. 92 
alin. (7), din Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin OUG nr. 
95/2014, contestaţii prin care se solicită acordarea titlului de Luptător cu Rol 
Determinant: 

Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a supus votului 
individual fiecare contestaţie cu propunerea rezultată în urma audierii 
contestatarului după cum urmează:  

 
1. Contestaţia domnului Popa Dorin, dosar nr. 15072, cu propunere de 

admitere. 
Contestaţia domnului Popa Dorin a fost admisă cu 7 voturi pentru şi o 

abţinere. 
 
2. Contestaţia domnului Niculescu Marius, dosar nr. 2039, cu 

propunere de respingere. 
Contestaţia domnului Niculescu Marius a fost respinsă cu unanimitate 

de voturi. 
 
3. Contestaţia domnului Bădârcea Constantin, dosar nr. 12048, cu 

propunere de respingere. 
Contestaţia domnului Bădârcea Constantin a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 
 
4. Contestaţia domnului Belaus Alexandru, dosar nr. 12049, cu 

propunere de respingere. 
Contestaţia domnului Belaus Alexandru a fost respinsă cu unanimitate 

de voturi. 
 
5. Contestaţia domnului Drăguţ Marin, dosar nr. 12254, cu propunere 

de respingere. 
Contestaţia domnului Drăguţ Marin  a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 
 
6. Contestaţia domnului Brânzan Ion Doru, dosar nr. 12047, cu 

propunere de respingere. 
Contestaţia domnului Brânzan Ion Doru a fost respinsă cu unanimitate 

de voturi. 
 
7. Contestaţia domnului Furniga Marin, dosar nr. 11973, cu propunere 

de respingere. 
Contestaţia domnului Furniga Marin  a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 
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8. Contestaţia domnului Ionel Teodor, dosar nr. 12051, cu propunere de 
respingere. 

Contestaţia domnului Ionel Teodor a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

 
9. Contestaţia domnului Ionescu Ion, dosar nr. 15276, cu propunere de 

respingere. 
Contestaţia domnului Ionescu Ion a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 
 
10. Contestaţia domnului Lânga Liviu Gheorghe, dosar nr. 12137, cu 

propunere de respingere. 
Contestaţia domnului Lânga Liviu Gheorghe a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi. 
 
11. Contestaţia domnului Molcuţ Mircea, dosar nr. 2619, cu propunere 

de respingere. 
Contestaţia domnului Molcuţ Mircea a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 
 
12. Contestaţia domnului Oprea Nicolae, dosar nr. 11995, cu propunere 

de respingere. 
Contestaţia domnului Oprea Nicolae  a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 
 
13. Contestaţia domnului Râjniţă Marian, dosar nr. 11972, cu propunere 

de respingere. 
Contestaţia domnului Râjniţă Marian a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 
 
14. Contestaţia domnului Râmboiu Dumitru, dosar nr. 12136, cu 

propunere de respingere. 
Contestaţia domnului Râmboiu Dumitru a fost respinsă cu unanimitate 

de voturi. 
 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer 

Cristian George a supus dezbaterii Hotărârea Civilă nr. 7041/2016 a 
Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosar nr. 21296/3/2014. 

Prin această hotărâre CPRD 1989 este obligată să avizeze favorabil 
propunerea SSPR de preschimbare a certificatului de revoluţionar aparţinând 
reclamantului Şerbănică Gicu, iar Preşedintele Comisiei să semneze 
certificatul doveditor preschimbat. 
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Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a propus ca CPRD 
1989 să ia act de Hotărârea civilă şi să acorde avizul pentru punerea în 
aplicare de către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 – 1989. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Neexistând propuneri la punctul 3 al ordinii de zi – diverse, domnul 

preşedinte deputat Sefer Cristian George a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 

 
 
PREŞEDINTE 
Deputat  Sefer Cristian-George      

SECRETAR 
Deputat  Lupescu Dumitru 

 


