
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 

Şedinţa CPRD 1989 s-

intermediul aplicaţiei Webex,

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Emitere aviz pentru retragerea titlului
Revoluţiei din Decembrie 1989
BREAZ IOAN, conform adresei Secretariatului de stat 
nr.18/9832/13.11.2020; 

2. Emitere aviz pentru acordarea titlului
Revoluţiei din Decembrie 1989
adreselor Secretariatului de stat nr.18/2599/04.03.2021 şi 
nr.18/2612/04.03.2021, emise în baza hotărârilor de i

3. Discutarea propunerilor pentru modificarea şi actualizarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a CPRD 1989 şi a Normelor metodologice 
interne de soluţionare a contestaţiilor depuse în baza prevederilor OUG 
nr.95/2014 şi HG nr.99/2014;

4. Diverse. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

 

La lucrările şedinţei au participat 

ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat 

comisiei), vicepreşedinte senator

secretar deputat Silviu-Titus Păunescu

Jaro-Norbert Marşalic (prezent la sediul comisiei), 

Roman (prezent la sediul comisiei), senator Raoul

sediul comisiei), deputat Irinel

Zacharie (prezent on-line). 

Radu-Mihai Cristescu. 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.03.2021 
 

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

Webex,  în ziua de 23.03.2021, ora 11:30. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

retragerea titlului de „Luptător pentru Victoria 
ecembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant

BREAZ IOAN, conform adresei Secretariatului de stat 
.2020;  

acordarea titlului de „Luptător pentru Victoria 
ecembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant

adreselor Secretariatului de stat nr.18/2599/04.03.2021 şi 
nr.18/2612/04.03.2021, emise în baza hotărârilor de instanţă;  
Discutarea propunerilor pentru modificarea şi actualizarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a CPRD 1989 şi a Normelor metodologice 
interne de soluţionare a contestaţiilor depuse în baza prevederilor OUG 

99/2014; 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 

ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Adrian Solomon (prezent la sediul 

senator Eugen Dogariu (prezent la sediul comisiei)

Titus Păunescu (prezent la sediul comisiei)

(prezent la sediul comisiei), deputat Florin

(prezent la sediul comisiei), senator Raoul-Adrian Trifan (prezent l

deputat Irinel-Ioan Stativă (prezent on-line), deputat Benedek 

. Au lipsit: deputat Alin-Costel Prunean 
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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

şi fizic, prin 

pentru Victoria 
Luptător cu Rol Determinant” pentru 

BREAZ IOAN, conform adresei Secretariatului de stat 

pentru Victoria 
Luptător cu Rol Determinant”, conform 

adreselor Secretariatului de stat nr.18/2599/04.03.2021 şi 

Discutarea propunerilor pentru modificarea şi actualizarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a CPRD 1989 şi a Normelor metodologice 
interne de soluţionare a contestaţiilor depuse în baza prevederilor OUG 

parlamentari din totalul de 10 membri 

(prezent la sediul 

(prezent la sediul comisiei), 

(prezent la sediul comisiei), deputat 

Florin-Claudiu 

Adrian Trifan (prezent la 

deputat Benedek 

Costel Prunean şi deputat 



2 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Adrian Solomon a supus dezbaterilor solicitarea Secretariatului de stat prin 

adresa nr.18/9832/13.11.2020 (revenire prin adresa nr.18/2610/04.03.2021), 

înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c-25/1903/16.11.2020 (la CPRD 1989 nr.4c-

27/364/08.03.2021), în care se propune emiterea avizului pentru retragerea 

titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător cu 

Rol Determinant” pentru Breaz Ioan (dosar de preschimbare nr.6713).  

Retragerea titlului a fost solicitată având în vedere Decizia 

nr.370/15.10.2020 a Comisiei art.9^2 constituită prin Ordinul nr.70/2020 şi 

modificată prin Ordinul nr.106/2020 emisă în baza Procesului-verbal 

nr.18/COMISIE/31/15.10.2020 în cadrul şedinţei de lucru a Secretariatului de 

stat din 15.10.2020. În cadrul şedinţei, Comisia constituită a hotărât cu 

unanimitate de voturi respingerea cererii de acordare a calităţii de „Luptător 

pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant” 

pentru Breaz Ioan, deoarece acesta nu întruneşte cumulativ condiţiile 

prevăzute de art.3 alin.1 lit.b) pct.3 din Legea nr.341/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborat cu art.1^2 din HG nr.1412/2004 modificată 

de HG nr.99/2015. Domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a precizat că 

domnul Breaz Ioan este deja publicat în Monitorul oficial al României 

nr.1000/12.12.2019 – poz.18 din Anexa 2, prin Decretul nr.1053/2019. De 

asemenea, s-a prezentat istoricul avizării domnului Breaz Ioan de către CPRD 

1989 şi conţinutul Procesului-verbal al Secretariatului de stat. S-a constatat că 

în cadrul Procesului-verbal se face referire la anumite acţiuni în justiţie, pe care 

domnul Breaz Ioan le-a deschis împotriva Secretariatului de stat, iar hotărârile 

de instanţă nu au fost transmise şi CPRD 1989, pentru a se cunoaşte conţinutul 

acestora. Procesul-verbal menţionează că analiza Comisiei art.9^2 s-a redus la 

dosarul de preschimbare nr.6713, iar acesta conţine declaraţii contradictorii, 

concluzia fiind că domnul Breaz Ioan nu a ocupat şi apărat niciun obiectiv de 

importanţă deosebită în Alba-Iulia.  

Având în vedere situaţia de facto şi lipsa tuturor documentelor necesare 

analizei solicitării Secretariatului de stat, domnul preşedinte deputat Adrian 

Solomon a propus amânarea luării unei decizii şi transmiterea unei adrese 

Secretariatului de stat prin care să se solicite clarificări.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Adrian Solomon a supus dezbaterilor solicitarea Secretariatului de stat prin 

adresele nr.18/2599/04.03.2021 şi nr.18/2612/04.03.2021, înregistrate la CPRD 

1989 cu nr.4c-27/360/08.03.2021 şi nr.4c-27/361/08.03.2021, privind emiterea 

avizului pentru acordarea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din 

Decembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant”, în baza hotărârilor de instanţă, 

pentru persoanele din listele anexate.  

Domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a dat citire listelor transmise 

de Secretariatul de stat. Adresa nr.18/2599/04.03.2021 cuprinde următoarele 

persoane: 

� VIŞAN ELENA: Hotărârea judecătorească nr.8594/2019 pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios administrativ şi fiscal, 
definitivă prin Decizia civilă nr.1825/2020 a Curţii de Apel Bucureşti, 
Secţia a IX-a Contencios administrativ şi fiscal, în Dosar 
nr.18333/3/2019, obligă Secretariatul de stat la eliberare certificat 
„Luptător cu Rol Determinant”; 

� DEJANU MARCEL: Hotărârea judecătorească definitivă nr.618/2019 
pronunţată de Tribunalul Argeş, în Dosar nr.1001/109/2019, obligă  
Secretariatul de stat şi CPRD 1989 să recunoască calitatea de 
„Luptător cu Rol Determinant”; 

� DINU MARIELA: Hotărâre judecătoreasă definitivă nr.6300/2019 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios 
administrativ şi fiscal, definitivă prin Decizia civilă nr.1510/2020 a 
Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a Contencios administrativ şi 
fiscal, în Dosar nr.18342/3/2019, obligă Secretariatul de stat la 
emitere certificat „Luptător cu Rol Determinant”; 

� BEJAN COSTICĂ: Hotărâre judecătoreasă definitivă nr.5350/2017 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios 
administrativ şi fiscal, definitivă prin Decizia civilă nr.440/2019 a 
Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi 
fiscal, în Dosar nr.35525/3/2016, obligă Secretariatul de stat şi CPRD 
1989 să recunoască calitatea de „Luptător cu Rol Determinant”; 

� HUZUM ELENA: Hotărâre judecătoreasă definitivă nr.8490/2019 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios 
administrativ şi fiscal, definitivă prin Decizia civilă nr.1384/2020 a 
Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi 
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fiscal, în Dosar nr.20848/3/2019, obligă Secretariatul de stat la 
emitere certificat de „Luptător cu Rol Determinant”. 

Adresa Secretariatului de stat nr.18/2612/04.03.2021 cuprinde 

următoarele persoane: 

� COJOCARU LILIANA: Decizia civilă definitivă nr.344/23.03.2020 a 
Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi 
fiscal, în Dosar nr.1450/2/2019, obligă Secretariatul de stat şi CPRD 
1989 la eliberare certificat „Luptător cu Rol Determinant”; 

� BADEA EUGEN: Hotărâre judecătorească definitivă nr.976/2020 a 
Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a Contencios administrativ şi 
fiscal, în Dosar nr.17697/3/2018, obligă Secretariatul de stat la 
eliberare certificat „Luptător cu Rol Determinant”; 

� TURCU MARGARETA: Hotărâre judecătorească definitivă 
nr.1726/2020 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios 
administrativ şi fiscal, în Dosar nr.21821/3/2019, obligă Secretariatul 
de stat la emitere certificat „Luptător cu Rol Determinant”; 

� BUCUR CRISTIAN: Hotărâre judecătorească definitivă nr.1376/2020 a 
Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a Contencios administrativ şi 
fiscal, în Dosar nr.17968/3/2019, obligă Secretariatul de stat la 
eliberare certificat „Luptător cu Rol Determinant”; 

� DINU FLOREA: Hotărâre judecătorească definitivă nr.2093/2020 a 
Curţii de Apel Craiova, Secţia Contencios administrativ şi fiscal, în 
Dosar nr.3424/63/2019, obligă Secretariatul de stat la eliberare 
certificat „Luptător cu Rol Determinant”. 

 

Domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a supus la vot, individual, 

propunerile Secretariatului de stat pentru emiterea avizului pentru acordarea 

titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător cu 

Rol Determinant” pentru persoanele menţionate.  

Propunerile au fost aprobate cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Adrian Solomon a supus discuţiilor propunerile făcute pentru modificarea şi 

actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CPRD 1989 şi a 

Normelor metodologice interne de soluţionare a contestaţiilor depuse în baza 

prevederilor OUG nr.95/2014 şi HG nr.99/2014.  
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În urma discuţiilor purtate, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Adrian Solomon a propus ca în termen de o săptămână să se definitiveze forma 

finală a acestor propuneri, care să fie discutate în şedinţă şi înaintate spre 

aprobare Biroului permanent reunit.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi - Diverse, preşedintele CPRD 1989 domnul 

deputat Adrian Solomon a prezentat membrilor CPRD 1989 adresa nr.4c-

27/369/08.03.2021 şi adresa nr.2/3216/18.03.2021. 

Adresa nr.4c-27/369/08.03.2021, din partea Cabinet de avocat „Damian 

Toader”, intitulată Notificare, reclamant Albu Constantin, se referă la obligarea 

CPRD 1989, de către instanţă, să avizeze favorabil propunerea Secretariatului 

de stat de preschimbare a certificatului doveditor (RĂNIT) emis pe numele 

reclamantului. Membri CPRD 1989 au luat act de hotărârea instanţei, dar au 

constatat lipsa propunerii din partea Secretariatului de stat şi în consecinţă  

imposibilitatea punerii ei în aplicare (Sentinţa civilă nr.3571/06.08.2020, 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosarul nr.3838/3/2020, definitivă prin 

neapelare la 05.01.2021). 

Având în vedere cele prezentate, domnul preşedinte deputat Adrian 

Solomon a propus înaintarea unei adrese către Secretariatul de stat prin care să 

se supună atenţiei secretarului de stat situaţia creată şi necesitatea continuării 

procedurilor legale, astfel încât Secretariatul de stat să transmită la CPRD 1989 

propunerea de avizare favorabilă a preschimbării certificatului de „Rănit” 

pentru domnul Albu Constantin. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Adresa nr.2/3216/18.03.2021, din partea Secretariatului General al 

Camerei Deputaţilor, privind cererea de executare silită a creditorului Drăguşin 

Ilie, care vizează obligaţia de a face, prin titlul executoriu reprezentat de 

Sentinţa civilă definitivă nr.6194/24.10.2017, pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti-Secţia a II-a Contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul 

nr.21487/3/2017. Obligaţia CPRD 1989 constă în soluţionarea contestaţiei 

domnului Drăguşin Ilie nr.3289/15.06.2017.  
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 Având în vedere această obligaţie, domnul preşedinte deputat Adrian 

Solomon a propus membrilor CPRD 1989 transmiterea unei adrese 

Secretariatului de stat, prin care să se solicite spre analiză dosarul de 

preschimbare nr.16344 al domnului Drăguşin Ilie. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Neexistând alte propuneri, constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi, 

domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a declarat închise lucrările 

şedinţei. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  

Deputat  Adrian SOLOMON    Deputat  Silviu-Titus PĂUNESCU 

 

 

 


