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Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 12 februarie 2009,ora 

930. Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Constituirea Biroului Comisiei. 

2.Constituirea Subcomisiei pentru verificarea dosarelor. 

3.Discutarea în vederea avizării a Proiectului de buget pe anul 

2009. 

4.Discutarea în vederea avizării a Proiectului de lege pentru 

aprobarea O.U.G nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 

Victoria Revoluţiei din decembrie 1989,nr.341/2004. 

5.Discutarea în vederea avizării a Proiectului de lege pentru 

aprobarea O.U.G. nr.203/2008 pentru modificarea art.13/1 din Legea 

nr.341/2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 

contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989,precum şi 

faţă de persoanele care şi-au jertifit viaţa sau care au avut de suferit 

în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987. 

 1



6.Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 10 

membri ai Comisiei astfel: Senator Raymond Luca, Deputat 

Dugulescu Marius Cristinel, Deputat Firczak Gheorghe, Senator 

Staicu Dumitru, Deputat Socaciu Victor,Senator Marcu Gheorghe, 

Deputat Nicolăescu Gheorghe – Eugen, Deputat Boldea Mihail, 

Senator Jurcan Dorel. Absenţi au fost: Senator Greblă Toni. 

La primul punct de pe ordinea de zi a fost supusă la vot 

constituirea Biroului comisiei  astfel :  

- Domnul senator Raymond Luca - Preşedinte. S-a votat astfel: 

9 voturi pentru, 0 împotriva,0 abţineri. 

-  Domnul deputat Boldea Mihail–Vicepreşedinte. S-a votat 

astfel: 9 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abţineri. 
- Domnul senator Marcu Gheorghe – Secretar. S-a votat astfel: 

9 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abţineri. 
La punctul 2 de pe ordinea de zi    Preşedintele Comisiei 

domnul senator Raymond Luca, a supus la vot constituirea 

Subcomisiei pentru verificarea dosarelor, urmând să facă parte 

următorii membrii: Preşedintele Comisiei domnul senator Raymond 

Luca, Vicepreşedinte Comisiei domnul deputat Boldea Mihail, 

Secretarul Comisiei domnul senator Marcu Gheorghe şi membru 

domnul deputat Firczak Gheorghe. S-a votat cu majoritate de 
voturi . 

La punctul 3 de pe ordinea de zi   Preşedintele Comisiei domnul 

senator Raymond Luca, a supus spre dezbatere  şi  avizare, Proiectul  

Legii  bugetului  de stat  pe  anul 2009. 
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 În  urma dezbaterilor  şi a opiniilor  exprimate, membrii 

C.P.R.D.1989 au hotărât, cu majoritate de voturi, să  avizeze 

favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe  anul 2009. 
Datorită faptului că membrii CPRD 1989 au fost nevoiţi să plece 

la alte comisii din care fac parte, Preşedintele CPRD 1989 domnul 

senator Raymond Luca, a propus ca punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi 

să fie discutate în şedinţa următoare.  
În încheierea şedinţei, Preşedintele Comisiei domnul senator 

Raymond Luca a anunţat faptul că următoarea şedinţă a Comisiei va 

fi stabilită ulterior. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Senator Raymond Luca 
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