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Comisia a lucrat în plen în ziua de joi, 18.06.2015, ora 1200. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Acordarea avizului pentru propunerile de acordare a titlului 
de „Luptător cu Rol Determinant” transmise prin adresa nr. 18/5626 
din 12.06.2015, amânate în şedinţa din data de 16.06.2015, propuneri 
contestate de domnul Ciochină Ion. 

2. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 5 parlamentari din totalul de 9 
membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, senator Popa Nicolae -
Vlad, deputat Firczak Gheorghe, deputat Gudu Vasile. Au lipsit: Secretar 
senator Paşca Liviu-Titus, senator Ioniţă Dan-Aurel, deputat Mircovici 
Niculae, deputat Manea Victor-Gheorghe, 

 
Preşedintele comisiei, domnul deputat Cristian-George Sefer, a  dat 

citire proiectului ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 
S-a votat în unanimitate. 
 
 La punctul unu al ordinii de zi, s-a discutat acordarea avizelor 

pentru atribuirea titlului de „Luptător cu Rol Determinant”, persoanelor 
transmise prin adresa nr. 18/5626/12.06.2015 a Secretariatului de Stat 
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
1945-1989, amânate în şedinţa din data de 16.06.2015, fiind contestate 
de domnul Ciochină Ion, în speţă domnul Arşinel Alexandru-Ioan, 
domnul Jeminschi Ilie-Jean, doamna Jeminschi Lăcrămiora şi domnul 
Zară Ion. 



 Prin contestaţia depusă, domnul Ciochină Ion a contestat prezenţa 
persoanelor enumerate mai sus la sediul Radiodifuziunii Române în 
decembrie 1989. 

 
 Domnul preşedinte Cristian-George Sefer, a informat membrii 
comisiei că au fost solicitate, conform celor stabilite în şedinţa anterioară 
(16.06.2015), dosarele persoanelor contestate precum şi fişele de evaluare 
întocmite cu ocazia analizei cererilor de acordare a titlului de „Luptător 
cu rol determinant” de către Secretariatul de stat. 
 În urma studierii dosarelor şi a contestaţiei depuse de domnul 
Ciochină Ion, membrii subcomisiei au constatat că cele sesizate de 
contestatar nu se confirmă.  
 Subcomisia a propus respingerea contestaţiei domnului Ciochină 
Ion şi acordarea avizului pentru acordarea titlului de „Luptător cu rol 
determinant”. 
 
 Domnul preşedinte Cristian-George Sefer, a supus la vot 
individual fiecare propunere, astfel: 
 - pentru domnul Arşinel Alexandru-Ioan s-a propus respingerea 
contestaţiei domnului Ciochină Ion şi acordarea avizului pentru acordarea 
titlului de „Luptător cu rol determinant”. 

 S-a votat în unanimitate. 
 - pentru domnul Jemischi Ilie-Jean s-a propus respingerea 
contestaţiei domnului Ciochină Ion şi acordarea avizului pentru acordarea 
titlului de „Luptător cu rol determinant”. 
  S-a votat în unanimitate. 
  - pentru doamna Jemischi Lăcrămioara s-a propus respingerea 
contestaţiei domnului Ciochină Ion şi acordarea avizului pentru acordarea 
titlului de „Luptător cu rol determinant”. 
  S-a votat în unanimitate. 
  - pentru domnul Zară Ion s-a propus respingerea contestaţiei 
domnului Ciochină Ion şi acordarea avizului pentru acordarea titlului de 
„Luptător cu rol determinant”. 
  S-a votat cu patru voturi pentru şi o abţinere. 
 
 La punctul doi al ordinii de zi, capitolul diverse nu au fost 
propuneri, astfel încât domnul preşedinte Cristian-George Sefer, 
constatând epuizate subiectele de pe ordinea de zi, a declarat închise 
lucrările şedinţei. 
 

PREŞEDINTE 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 


