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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 27.05.2014 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi 27.05.2014, ora 

1500. 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
 

1. Discutarea Raportului Subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din data de 

27.05.2014; 

2. Discutarea adresei Secretariatului de Stat nr.18/1693/25.03.2014, 

respectiv a adresei nr.(18/1410/15.03.2014) pentru revenirea asupra 

avizului de retragere a titlului în baza anulării sentinţelor prin care se 

constată calitatea de colaborator al securităţii; 

3. Aprobarea adresei către Biroul Permanent prin care se solicită un 

punct de vedere cu privire la sentinţele definitive şi irevocabile prin 

care CPRD 1989 este obligată la emiterea avizelor pentru 

preschimbarea certificatului doveditor al titlului; 

4. 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 
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La primul punct al ordinii de zi, cu privire la discutarea şi 

aprobarea Raportului Subcomisiei de lucru a CPRD 1989 din data de 
27.05.2014, subcomisia a analizat un număr de unsprezece contestaţii după 
cum urmează: 
 

1. ZSOMBORI ROBERT (dosar 21435), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat, subcomisia propune 
respingerea contestaţiei. 
  

S-a supus la vot, 
 S-a votat cu 5 voturi pentru respingerea contestaţiei şi un 
vot împotrivă (domnul Firczak  şi-a motivat votul împotrivă 
în considerentul necesităţii acordării calităţii de 
participant). 
   

 2. SPÎNU AURELIA (dosar14034), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat, subcomisia propune 
respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot, 

 S-a votat cu 5 voturi pentru respingerea contestaţiei şi un 
vot împotrivă (domnul Firczak  şi-a motivat votul împotrivă 
în considerentul necesităţii acordării calităţii de 
participant). 

 
 3. TOLEA STELEA (dosar 19064), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat, subcomisia propune 
respingerea contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de participant. 
  

S-a supus la vot, 
 S-a votat în unanimitate pentru respingerea contesta�iei 
şi acordare avizului pentru titlul de participant. 
 
 4. SECĂREANU NUCOLAE (dosar 9144 bis)  contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Rănit, subcomisia propune admiterea 
contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de rănit. 
 
 S-a supus la vot  

S-a votat în unanimitate pentru admiterea contestaţiei şi 
acordarea titlului de Luptător Rănit. 
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 5. GHELASE VIOLETA (fostă Silvăşan, dosar 19411), contestaţie 
pentru nepreschimbarea titlului de Luptător Rănit, subcomisia propune 
admiterea contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de rănit. 
 

 S-a supus la vot, 
S-a votat cu 4 voturi pentru admiterea contestaţiei şi 

acordarea titlului de Luptător Rănit ( 1 împotrivă şi o abţinere). 
 
6. BODÂRNEA IONUŢ-ADRIAN (DOSAR 16839), contestaţie 

pentru nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat, subcomisia 
propune audierea contestatarului. 

 
 S-a supus la vot, 
 S-a votat în unanimitate pentru audierea contestatarului. 
 

7. BREZSA CLARA-MARIA (dosar 19590), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat, subcomisia propune 
respingerea contestaţiei. 

 
S-a supus la vot, 

 S-a votat cu 5 voturi pentru respingerea contestaţiei şi un 
vot împotrivă (domnul Firczak  şi-a motivat votul împotrivă în 
considerentul necesităţii acordării calităţii de participant). 

 
 8. MIRCEA GHEORGHE (dosar 17003), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat, subcomisia propune 
audierea contestatarului. 

 
S-a supus la vot, 

 S-a votat cu 5 voturi pentru audierea contestatarului şi un 
vot împotrivă (domnul Firczak  şi-a motivat votul împotrivă în 
considerentul întrunirii condiţiilor pentru admiterea 
contestaţiei). 

 
 
 9. SIMEDRU MIRCEA (dosar 20341), contestaţie pentru 
nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; subcomisia propune 
audierea contestatarului. 

S-a supus la vot, 
 S-a votat cu 5 voturi pentru audierea contestatarului şi un 

vot împotrivă (domnul Firczak  şi-a motivat votul împotrivă în 
considerentul întrunirii condiţiilor pentru admiterea 
contestaţiei). 
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     10. MUNTEANU IOAN (dosar 19475), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Rănit; subcomisia propune 
admiterea contestaţiei şi avizarea pentru calitatea de rănit. 

 
 S-a supus la vot  

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

  
          11. CĂSTĂIAN MIHAI-CRISTIAN (dosar 10601), contestaţie 
pentru nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; subcomisia 
propune audierea contestatarului. 
 

 S-a votat cu 4 voturi pentru audierea contestatarului şi 
două voturi împotrivă (domnul deputat Firczak  şi-a motivat 
votul împotrivă în considerentul întrunirii condiţiilor pentru 
admiterea contestaţiei, respectiv domnul senator Popa este 
pentru respingerea contestaţiei). 

 
 La punctul doi al ordinii de zi, s-a luat în discuţie adresa 
Secretariatului de Stat nr. 18/1693 din 25.03.2014 respectiv adresa 18/1410 
din 12.03.2014 prin care s-a solicitat revenirea asupra avizului de retragere 
a titlului domnului Cumpănă Constantin respectiv al doamnei 
Sarnachi Elena.  Motivarea solicitării de revenire asupra avizului de 
retragere a titlului a fost admiterea cererii de revizuire a sentinţei prin care 
s-a constatat calitatea de colaborator al securităţii ca poliţie politică 
respectiv faptul că sentinţa prin care s-a constatat calitatea de colaborator 
nu se refere la deţinătorul titlului, ci la urmaşul acestuia.  

Domnul preşedinte al CPRD 1989 Sefer Cristian George, a 
propus membrilor comisiei revenirea asupra avizului şi în consecinţă 
menţinerea titlurilor deţinute de domnul Cumpănă Constantin 
respectiv doamna Sarnachi Elena. 
 S-a votat în unanimitate 
 
 Totodată, domnul preşedinte Sefer Cristian George, supune 
atenţiei membrilor CPRD 1989, precizările făcute de Secretariatul de Stat 
cu privire la situaţia domnului Manole Ioan, care datorită unei erori 
materiale a fost transmis pentru avizare, pentru calitatea de luptător 
remarcat în loc de luptător rănit.  

S-a supus la vot constatarea erorii materiale în sensul în 
care domnul Manole Ioan a fost avizat pentru calitatea de 
luptător rănit.  
 S-a votat cu 5 voturi pentru şi o abţinere 
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 La punctul 3 al ordinii de zi, domnul preşedinte Sefer 
Cristian George, a supus atenţiei membrilor comisiei situaţia generată 
de sentinţele definitive prin care se impune CPRD 1989 acordarea avizului 
pentru acordarea titlurilor prevăzute de Legea nr. 341/2004. 
 Având în vedere faptul că majoritatea membrilor CPRD 1989 
consideră că prin aceasta se impune un vot imperativ impus 
parlamentarilor în exercitarea funcţiei,  domnul preşedinte Sefer Cristian 
George a propus emiterea unei adrese către Biroul Permanent prin care să 
se solicite un punct de vedere.  
   
 S-a votat în unanimitate pentru înaintarea adresei. 
 
 La punctul diversese, domnul deputat Manea Gheorghe a propus 
ca la următoarea şedinţă a CPRD 1989 să fie invitat domnul secretar de stat 
Adrian Sanda pentru informarea membrilor CPRD 1989 cu privire la stagiul 
şi modalitatea propusă pentru reanalizarea titlurilor care nu îndeplinesc 
cerinţele impuse de Legea nr. 341/2004 . 
 
 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 
 
 
 


