
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 

Parlamentului, în ziua de 05

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Acordarea avizului asupra proiectului de Hotărâre de Guvern privind 

modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

recunoştinţei faţă de eroii

victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 n

prin Hotărârea de Guvern nr.1412/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, elaborat de 

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România 

în perioada 1945-1989

2. Diverse. 

 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

La lucrările şedinţei au participat 

ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat 

Eugen Dogariu, secretar deputat 

Dumitru Viorel Focşa), deputat Adrian Solomon, deputat Irinel

deputat Florin-Claudiu Roman, deputat Jaro

Adrian Trifan. Au lipsit deputat Zacharie Benedek

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

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
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SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 05.04.2022 
 

Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 

a desfăşurat fizic, în sala de şedinţe a Comisiei din Palatul 

05.04.2022, ora 14:00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Acordarea avizului asupra proiectului 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 

1989.  

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 10 membri 

astfel: preşedinte deputat Nicu Fălcoi, vicepreşedinte 

secretar deputat Silviu-Titus Păunescu (prin delegat deputat 

deputat Adrian Solomon, deputat Irinel-Ioan Stativă, 

Roman, deputat Jaro-Norbert Marşalic, senator Raoul

deputat Zacharie Benedek şi deputat Marius

La lucrările şedinţei CPRD 1989 au participat şi reprezentanţii

de Stat pentru Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

secretar de stat Irina Leulescu şi şef serviciu Ionuţ Constantinescu.  
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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

în sala de şedinţe a Comisiei din Palatul 

Acordarea avizului asupra proiectului de Hotărâre de Guvern privind 

modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

martiri şi luptătorii care au contribuit la 

r.341/2004, aprobate 

prin Hotărârea de Guvern nr.1412/2004, cu modificările şi completările 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea 

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România 

din totalul de 10 membri 

vicepreşedinte senator 

(prin delegat deputat 

Ioan Stativă, 

senator Raoul-

deputat Marius-Eugen 

u participat şi reprezentanţii 

de Stat pentru Recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

1989, doamna 
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi a 

prezentat membrilor Comisiei adresa nr.4c-27/322/05.04.2022, prin care 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 solicită 

acordarea avizului asupra proiectului 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, urmare 

promulgării Legii nr.179/2021.  

În urma examinării proiectului şi discuţiilor purtate membri CPRD 1989 

au hotărât să acorde cu unanimitate de voturi Aviz favorabil. 

La punctul 2 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 

 

 


