
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 

Şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 

(CPRD 1989) s-a desfăşurat 

aplicaţiei Webex, în ziua de 

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Aprobarea propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a CPRD 1989, urmare 

2. Discuţii cu reprezentanţii 

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România 

în perioada 1945-1989, cu privire la stadiul aplicării prevederilor din 

Legea nr.179/2021; 

3. Diverse. 

 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

La lucrările şedinţei au participat 

preşedinte deputat Nicu Fălcoi

deputat Silviu-Titus Păunescu

Stativă, senator Raoul-Adrian Trifan

sediul comisiei), deputat Florin

deputat Marius-Eugen Ostaficiuc

La lucrările şedinţei CPRD 1989 a

Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945

secretar de stat Irina Leulescu.

La punctul 1 al ordinii de zi, 

prezentat membrilor comisiei propunerile 

organizare şi funcţionare a CPRD 1989, urmare 
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Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 

a desfăşurat în sistem hibrid, on-line şi fizic, prin intermediul 

în ziua de 29.03.2022, ora 14:00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Aprobarea propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a CPRD 1989, urmare promulgării Legii nr.179/2021;

Discuţii cu reprezentanţii Secretariatului de stat pentru recunoaşterea 

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România 

1989, cu privire la stadiul aplicării prevederilor din 

 

zi a fost aprobată în unanimitate. 

La lucrările şedinţei au participat toţi cei 10 membri ai CPRD 1989, astfel: 

Nicu Fălcoi, vicepreşedinte senator Eugen Dogariu, 

Titus Păunescu, deputat Adrian Solomon, deputat Irinel

Adrian Trifan, deputat Zacharie Benedek (prezenţi la 

Florin-Claudiu Roman, deputat Jaro-Norbert Marşalic

Eugen Ostaficiuc (prezenţi on-line). 

crările şedinţei CPRD 1989 a participat şi reprezentantul 

de Stat pentru Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

secretar de stat Irina Leulescu.  

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi

prezentat membrilor comisiei propunerile de modificare a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a CPRD 1989, urmare promulgării Legii nr.179/2021
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Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

prin intermediul 

Aprobarea propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare şi 

Legii nr.179/2021; 

Secretariatului de stat pentru recunoaşterea 

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România 

1989, cu privire la stadiul aplicării prevederilor din 

CPRD 1989, astfel: 

Eugen Dogariu, secretar 

deputat Adrian Solomon, deputat Irinel-Ioan 

(prezenţi la 

Norbert Marşalic, 

participat şi reprezentantul 

de Stat pentru Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

1989, doamna 

Nicu Fălcoi a 

de modificare a Regulamentului de 

Legii nr.179/2021. 
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Aceste propuneri au fost centralizate şi domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi 

a supus la vot adoptarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a 

CPRD 1989. 

În urma votului, Regulament de organizare şi funcţionare a CPRD 1989 a 

fost aprobat în unanimitate. 

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Nicu Fălcoi a întrebat reprezentantul secretariatului de stat despre stadiul 

aplicării prevederilor din Legea nr.179/2021, care revin acestuia şi a dat 

cuvântul doamnei secretar de stat Irina Leulescu. Aceasta a anunţat că au fost 

luate avizele necesare pentru proiectul de Hotărâre de Guvern privind 

modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, aprobate prin Hotărârea 

de Guvern nr.1412/2004, cu modificările şi completările ulterioare, elaborat de 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi a cerut 

membrilor CPRD 1989 completarea lor cu avizul comisiei.  

Preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Nicu Fălcoi a solicitat varianta 

actualizata a acestui proiect, în vederea studierii lui de către membri comisiei şi 

a hotărât acordarea avizului necesar în cadrul şedinţei următoare.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Tot la punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Nicu Fălcoi a întrebat-o pe  doamna secretar de stat Irina Leulescu despre 

actele care au stat la baza retragerii titlurilor revoluţionarilor cuprinşi în 

Decretul nr.231/28.02.2022 şi Decretul nr.232/28.02.2022 ale preşedintelui 

României domnul Klaus Iohannis. Aceasta a menţionat că actele pe baza cărora 

au fost întocmite listele cu propunerile de retragere a titlurilor revoluţionarilor 

respectivi au fost în exclusivitate hotărâri judecătoreşti definitive. 

Tot la punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Nicu Fălcoi a cerut secretarului de stat doamna Irina Leulescu să prezinte CPRD 

1989 un plan de activităţi şi obiective pe care le are în vedere pentru anul 2022. 
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La punctul 3 al ordinii de zi - Diverse, preşedintele CPRD 1989 domnul 

deputat Nicu Fălcoi a constatat că punctele incluse pe ordinea de zi au fost 

epuizate şi neexistând alte propuneri a declarat închise lucrările şedinţei.  

 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  

Deputat  Nicu FĂLCOI    Deputat  Silviu-Titus PĂUNESCU 

 

 


