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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 24.06.2014 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi 24.06.2014, 

ora 1500. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 
 

1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru a 

CPRD1989 din data de 24.06.2014. 

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, Secretar 
senator Paşca Liviu-Titus, deputat Firczak Gheorghe, deputat Manea 
Victor-Gheorghe. Absenţi au fost: deputat Gudu Vasile, senator 
Ioniţă Dan-Aurel, deputat Mircovici Niculae senator Popa Nicolae-
Vlad.  

 
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 discutarea şi 
aprobarea raportului subcomisiei din data de 24.06.2014 cu privire la 
soluţionarea unor contestaţii pentru preschimbarea respectiv 
nepreschimbarea unor titluri, Subcomisia a analizat un număr de 13 
contestaţii după cum urmează:  
 
 
1.  ZAHARIA ION (dosar 15699), este contestat de domnul 

Botez Gri Petrache; subcomisia propune audierea d-lui 
Botez Gri Petrache  
 

S-a supus la vot, 
 S-a votat cu 4 voturi pentru audierea d-lui Botez Gri 
Petrache (dl. Firczak a votat respingerea contestaţiei şi 
menţinerea titlului d-lui Zaharia Ion). 
 

 
2. BARBĂRASĂ DUMITRU (dosar 8105), este contestat de 

domnul Botez Gri Petrache; subcomisia propune audierea d-
lui Botez Gri Petrache  

 
S-a supus la vot, 
S-a votat cu 4 voturi pentru audierea d-lui Botez Gri 

Petrache (dl. Firczak a votat respingerea contestaţiei şi 
menţinerea titlului d-lui Barbărasă Dumitru); 

 
3. PARASCHIV SORIN (dosar 8116), este contestat de domnul 

Botez Gri Petrache; subcomisia propune audierea d-lui 
Botez Gri Petrache  

 
S-a supus la vot, 
S-a votat cu 4 voturi pentru audierea d-lui Botez Gri 

Petrache (dl. Firczak a votat respingerea contestaţiei şi 
menţinerea titlului d-lui Paraschiv Sorin); 

 
4. POPA VIRGIL (dosar 21487), este contestat de domnul Botez 

Gri Petrache; subcomisia propune audierea d-lui Botez Gri 
Petrache; 

 
S-a supus la vot, 
S-a votat cu 5 voturi pentru audierea d-lui Botez Gri 

Petrache 
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5. POPA DORIN (dosar 15072), este contestat de domnul 
Predescu Valentin (a mai fost contestat şi de dl. Ionescu Ion); 
subcomisia propune audierea d-lui Predescu Valentin  
 

S-a supus la vot, 
S-a votat cu 4 voturi pentru audierea d-lui Predescu 

Valentin (dl. Firczak a votat respingerea contestaţiei şi 
menţinerea titlului d-lui Popa Dorin); 

 
6. ORBAN IOAN (dosar 14895), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; subcomisia 
propune respingerea contestaţiei  
 

S-a supus la vot, 
 S-a votat cu 4 voturi pentru respingerea contestaţiei 
(dl. dep. Firczak a votat pentru audierea contestatarului); 

 
7. STOICA NISTOR (dosar 16197), 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 unanimitate de voturi pentru admiterea 
contestaţiei respectiv acordarea avizului pentru titlul de 
luptător rănit.  

 
8. MANOLACHE GABRIEL MARIAN (dosar 8734), 

contestaţie pentru nepreschimbarea titlului de Luptător 
Remarcat; subcomisia propune admiterea contestaţiei şi 
avizarea pentru calitatea de Remarcat; 
 

S-a supus la vot, 
 S-a votat cu unanimitate de voturi pentru admiterea 
contestaţiei respectiv acordarea avizului pentru titlul de 
luptător remarcat.  
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9. LUNGU DUMITRU (dosar 11187), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; subcomisia 
propune respingerea contestaţiei  
 

S-a supus la vot, 
 S-a votat cu 4 voturi pentru respingerea contestaţiei 
(dl. dep. Firczak a votat pentru audierea contestatarului); 

 
10. PĂVĂLOAIE VAN KEMPEN DORU (dosar 7000), 

contestaţie pentru nepreschimbarea titlului de Luptător 
Remarcat; subcomisia propune respingerea contestaţiei 

 
S-a supus la vot, 

 S-a votat cu 4 voturi pentru respingerea contestaţiei 
(dl. dep. Firczak a votat pentru audierea contestatarului); 

 
 
11. VOICU GHEORGHE (dosar 11263), contestaţie pentru 

nepreschimbarea titlului de Luptător Remarcat; subcomisia 
propune respingerea contestaţiei  

 
S-a supus la vot, 

 S-a votat cu 4 voturi pentru respingerea contestaţiei 
(dl. dep. Firczak a votat pentru audierea contestatarului); 

 
12. GRAMA AUREL (dosar 8876), 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 unanimitate de voturi pentru admiterea 
contestaţiei respectiv acordarea avizului pentru titlul de 
luptător rănit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
13. VOINESCU GHEORGHE (dosar 7013), 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 unanimitate de voturi pentru admiterea 
contestaţiei respectiv acordarea avizului pentru titlul de 
luptător rănit.  

 
 
 
 
 Ne ridicându-se alte probleme la punctul diverse Domnul 
preşedinte Cristian Sefer a constatat epuizate punctele de pe 
ordinea de zi şi a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 

 
 


