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SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 06.10.2015 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de 06.10.02015 ora 1400. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Discutarea solicitării Secretariatului de stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 
România în Perioada 1945 – 1989 de acordare a avizului în vederea 
obţinerii titlului de Luptător cu Rol Determinant pentru un număr de 805 
persoane; 

2. Îndreptarea erorii materiale aflate în raportul Subcomisiei CPRD 1989 
din data de 08.09.2015 respectiv sinteza lucrărilor CPRD 1989 din data 
de 29.09.2015 
 

3. Diverse. 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 9 membri ai 
Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, Vicepreşedinte 
senator Coca Laurenţiu-Florian, senator Popa Nicolae–Vlad, deputat Gudu 
Vasile, deputat Firczak Gheorghe, deputat Manea Victor-Gheorghe, deputat 
Mircovici Niculae. Au lipsit: senator Paşca Liviu-Titus, senator Ioniţă Dan-
Aurel.  

 
Preşedintele comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, 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, domnul deputat Sefer Cristian-George, a  
prezentat adresa Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 
1945 - 1989 nr. 18/9726 din 14.09.2015 prin care se solicită acordarea avizului 
pentru un număr de 805 persoane în vederea obţinerii titlului de Luptător cu Rol 
Determinant. 



 Domnul deputat Mircovici Niculae a ridicat problema existenţei 
contestaţiilor împotriva propunerii de acordare a titlului şi a împlinirii termenului 
de depunere a acestora.  

 Având în vedere existenţa în lista transmisă de Secretariatul de stat a unor 
persoane pentru care au fost înregistrate contestaţii, respectiv neîmplinirea 
termenului de 30 zile lucrătoare pentru alte propuneri, domnul preşedinte deputat 
Sefer Cristian George a propus amânarea discutării avizului pentru data de 
27.10.2015. 

 S-a supus la vot amânarea discutării solicitării de acordare a avizului 
pentru data de 27.10.2015 

Propunerea a fos aprobată cu unanimitate de voturi    
 
La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-

George, a supus atenţiei membrilor comisiei situaţia contestaţiei domnului 
Mitrea Radu Mihai care în raportul Subcomisiei CPRD 1989 din data de 
08.09.2015 dintr-o eroare materială a fost consemnată ca fiind respinsă, iar pe 
cale de consecinţă odată cu aprobarea raportului subcomisiei din data de 
29.09.2015 catalogată drept respinsă. 

În vederea îndreptării erorii materiale domnul preşedinte deputat Sefer 
Cristian-George a solicitat membrilor CPRD 1989 care au participat la lucrările 
Subcomisiei CPRD 1989 din data de 08.09.2015 să îşi reconfirme votul acordat 
în subcomisie. Cu trei voturi pentru şi două împotrivă se constată propunerea de 
admitere a contestaţiei. 

Astfel a fost supusă membrilor CPRD 1989 propunerea corectă de 
admitere a contestaţiei domnului Mitrea Radu Mihai. 

Membrii comisiei au votat admiterea contestaţiei domnului Mitrea Radu 
Mihai în vederea acordării titlului de Luptător cu Rol Determinant. 
 
 Nefiind propuneri pentru punctul diverse, domnul preşedinte deputat 
Sefer Cristian-George, a declarat lucrările comisiei închise. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George  
 


