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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 11.06.2014 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi 11.06.2014, ora 

1500. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 
 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru a 

CPRD1989 din data de 11.06.2014. 

2. Diverse. 

 
 La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 

8 membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian - 
George, Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu Florin, senator Popa 
Nicolae - Vlad deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, 
deputat Manea Victor Gheorghe. Absenţi au fost: Secretar senator 
Paşca Liviu-Titus, deputat Mircovici Niculae.  

 
Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-

George, a declarat deschise lucrările comisiei şi a prezentat proiectul 
ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 

S-a votat în unanimitate 
 
 La primul punct al ordinii de zi, cu privire discutarea şi 
aprobarea raportului subcomisiei din data de 11.06.2014 cu privire la 
soluţionarea unor contestaţii pentru nepreschimbarea unor titluri, 
Subcomisia a analizat un număr de 9 contestaţii după cum urmează:  
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 1. CZEKO ATILA (dosar 15850), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; Subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 
 

S-a supus la vot, 
 S-a votat cu 5 voturi pentru respingerea contestaţiei 

şi un vot împotrivă. 
 

 2. LIŢOIU IULIA (dosar 15979), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; Subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot, 

 S-a votat cu 5 voturi pentru respingerea contestaţiei 
şi un vot împotrivă.  

 
3. SUFLEA VEROANA (dosar 19188), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Rănit; Subcomisia a propus 
admiterea contestaţiei pentru acordarea titlului de Luptător Rănit. 

 
 S-a supus la vot,  

S-a votat în unanimitate pentru admiterea 
contestaţiei şi acordarea titlului de Luptător Rănit. 

 
4. DIMA NICOLAE (dosar 3279), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Rănit; Subcomisia a propus 
admiterea contestaţiei. 
 

S-a supus la vot,  
S-a votat în unanimitate pentru admiterea 

contestaţiei şi acordarea titlului de Luptător Rănit. 
 
5. FERKO GHEORGHE  (dosar 6065), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; Subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei 

 
S-a supus la vot, 
S-a votat cu 5 voturi pentru respingerea contestaţiei 

şi un vot împotrivă.  
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6. BOLMADÎR ULISE (dosar 16732), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat. Subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot, 

 S-a votat cu 5 voturi pentru respingerea contestaţiei 
şi un vot împotrivă  
 

7. CHIŞIU RADU FLORIN (dosar 19902), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Rănit. Subcomisia a propus 
admiterea contestaţiei. 

 
 S-a supus la vot,  

S-a votat în unanimitate pentru admiterea 
contestaţiei şi acordarea titlului de Luptător Rănit. 
 

8. ALBU ION (dosar 21173), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat. Subcomisia a propus 
admiterea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot, 

 S-a votat cu 4 voturi pentru admiterea contestaţiei şi 
acordarea titlului de Luptător Remarcat respectiv 2 voturi 
împotrivă 
 

9. NICULESCU RĂZVAN GABRIEL (dosar 3754), 
contestaţie pentru nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat.  

Subcomisia propune admiterea contestaţiei. 
S-a supus la vot  
S-a votat în unanimitate pentru admiterea 

contestaţiei şi acordarea titlului de Luptător Remarcat. 
 

 La punctul doi al ordinii de zi - diversese -  preşedintele 
comisiei, domnul Sefer Cristian - George, a propus membrilor 
comisiei programul activităţii CPRD 1989 în perioada vacanţei 
parlamentare.  
 Perioada propusă de domnul preşedinte pentru desfăşurarea 
activităţii CPRD1989, a fost intervalul 01.07. - 04.07.2014 şi 25.08 - 
29.08. 2014. 

S-a supus la vot  
 S-a votat în unanimitate. 
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 Domnul preşedinte Cristian Sefer constatând epuizate 
punctele de pe ordinea de zi a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 

 
 


