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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25.03.2014 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 25.03.2014, ora 

1600. 
Ordinea de zi a şedinţei din data de 25.03.2014 a fost 

următoarea: 
 1. Discutarea adresei SSPR nr.18/943/18.03.2014. 
 2. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru a CPRD1989         
din data de 04.03.2014. 
 3. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru a CPRD1989            
din data de 19.03.2014 (Audieri) 
 4. Diverse. 
 S-a supus la vot ordinea de zi. 
 S-a votat în unanimitate. 
 

 La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 8 
membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, deputat 
Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile, senator Popa Nicolae-Vlad, deputat 
Manea Victor-Gheorghe. Absenţi au fost: Secretar senator Paşca Liviu-Titus, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florin, deputat Mircovici Niculae. 

 
 La primul punct al ordinii de zi, cu privire la discutarea adresei 
SSPR nr. 18/943/12.02.2014. SSPR solicită acordarea avizului pentru 
retragerea titlurilor acordate pentru un număr de 19 persoane constatate 
prin sentinţe definitive ca şi colaboratori ai fostei securităţi. 
 
 Preşedintele Comisiei domnul deputat Sefer Cristian-George, propune 
acordarea avizului de retragere cu menţiunile aflate în nota comisiei tehnice, 
astfel: 
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- Bălnuţiu Mihail-Gabriel din lista SSPR1989 (nr. 4) nu apare în baza 
de date a CPRD1989 cu prenumele Gabriel; 

- Căldăraru Vasile (9) nu apare în baza de date a CPRD1989 cu 
certificat tipărit; 

- Delegeanu Mircea (12) apare în baza de date a CPRD1989 cu aviz de 
Participant, nu cu certificat de Remarcat tipărit cu seria LRM-D nr. 
01029; 

- Feraru Gheorghe (15) apare în baza de date a CPRD1989 şi extrasul 
de pe portalul SCJ cu prenumele Ion. 

      S-a supus la vot. 
      S-a votat în unanimitate. 
 
 La punctul doi al ordinii de zi, s-a supus atenţiei raportul 
Subcomisiei de lucru din data de 11 martie 2014. 
 În data de 11 martie 2014, subcomisia a analizat următoarele 4 
contestaţii: 
 1. Contestaţia domnului Borangic Paulică (11371) pentru 
nepreschimbarea certificatului, subcomisia nu a constatat existenţa faptelor 
deosebite, şi ca atare a propus respingerea contestaţiei, respectiv avizarea 
pentru calitatea de participant.   
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei. 

 S-a votat în unanimitate. 
 
 2. Contestaţia domnului Popa Gică-Stelian (6165) pentru 
nepreschimbarea certificatului, subcomisia nu a constatat existenţa faptelor 
deosebite, şi ca atare a propus respingerea contestaţiei, respectiv avizarea 
pentru calitatea de participant.  
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei. 
 S-a votat în unanimitate. 
 

3. Contestaţia domnului Ionescu Niculae (6159) pentru 
nepreschimbarea certificatului, subcomisia nu a constatat existenţa faptelor 
deosebite, şi ca atare a propus respingerea contestaţiei, respectiv avizarea 
pentru calitatea de participant.  
 S-a supus la vot propunerea subcomisiei. 

 S-a votat în unanimitate. 
 
4. Contestaţia domnului Tănase Leonard-Florin (19364) pentru 

nepreschimbarea certificatului, subcomisia nu a constatat existenţa faptelor 
deosebite, şi ca atare a propus respingerea contestaţiei, respectiv avizarea 
pentru calitatea de participant.  
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La această contestaţie domnul deputat Manea Victor-Gheorghe, a 
considerat că se impune audierea domnului Tănase. 

S-a supus la vot propunerea domnului deputat Manea. 
S-a votat în unanimitate. 
 
La punctul trei al ordinii de zi, a fost analizat raportul 

Subcomisiei din data de 19.martie 2014. 
 În data de 19 martie 2014, subcomisia a audiat contestatarii sau 
reprezentantul acestora în următoarele 5 contestaţii: 
 

1. Contestaţia domnului Stamate Gheorghe pentru anularea 
certificatului domnului Stoica Constantin (3118). Au fost audiaţi atât 
contestatarul cât şi contestatul. În urma audierii nu s-a constatat existenţa 
condiţiilor pentru anularea titlului. În consecinţă subcomisia a propus 
respingerea contestaţiei şi menţinerea titlului domnului Stoica Constantin.   

         S-a supus la vot propunerea subcomisiei. 
         S-a votat în unanumitate. 
 
2. Contestaţia domnului Grigore Ion (20697) pentru 

nepreschimbarea certificatului. A fost audiat contestatarul. Subcomisia nu a 
constatat existenţa faptelor deosebite, şi ca atare, a propus respingerea 
contestaţiei, respectiv avizarea pentru calitatea de participant.  

  S-a supus la vot propunerea subcomisiei. 
           S-a votat în unanimitate. 
 
3. Contestaţia domnului Popescu Vasile (2467bis) pentru 

nepreschimbarea certificatului. Având în vedere absenţa motivată a 
contestatarului audierea va fi reprogramată.  

 
4. Contestaţia domnului Mureşeanu Paul (14687) pentru 

nepreschimbarea certificatului. A fost audiat reprezentantul contestatarului. 
Subcomisia a constatat existenţa documentelor şi a faptelor care atestă 
calitatea de rănit, şi ca atare a propus admiterea contestaţiei, respectiv 
avizarea pentru calitatea de rănit.  

  S-a supus la vot propunerea subcomisiei. 
  S-a votat în unanimitate. 
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5. Contestaţia domnului Tudoran Nicolae (13920bis) pentru 
nepreschimbarea certificatului. A fost audiat reprezentantul contestatarului. 
Subcomisia a constatat existenţa documentelor şi a faptelor care atestă 
calitatea de luptător remarcat, şi ca atare a propus admiterea contestaţiei, 
respectiv avizarea pentru calitatea de luptător remarcat.  

        S-a supus la vot propunerea subcomisiei. 
        S-a votat cu patru voturi pentru, un vot împotrivă. 

  
La punctul patru pe ordinea de zi, diverse, domnul preşedinte 

Sefer Cristian-George, a dat cuvântul domnului deputat Manea Victor-
Gheorghe, care a dorit să-şi exprime  speranţa că odată cu reorganizarea 
SSPR  să avem o activitate mai intensă având în vedere că anul acesta se 
împlinesc 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989.  
 Totodată, domnia sa îşi exprimă dorinţa ca anul acesta să reuşim 
finalizarea contestaţiilor şi să găsim soluţii pentru reacordarea drepturilor 
celor care cu adevărat s-au remarcat prin merite deosebite. 
 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Sefer Cristian-George  
declară şedinţa închisă. 
 
 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E 

 
Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 

 
 
 
 


