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ŞEDINŢEI DIN DATA DE 

Şedinţa CPRD 1989 s

intermediul aplicaţiei Webex,

Ordinea de zi a fost următoarea:

11..  Constituirea Comisiei şi alegerea Biroului de conducere a

preşedinte, vicepreşedinte şi 

22..  Discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989;

33..  Acordarea avizului asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 

(Anexa 3/39- Secretariatul de stat pentru recuno

împotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 

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

 

La lucrările şedinţei au participat 

CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat 

comisiei), vicepreşedinte senator

deputat Silviu-Titus Păunescu

Stativă (prezent la sediul comisiei), deputat Jaro

line), deputat Florin-Claudiu

Prunean (prezent on-line), 

înlocuitor deputat Zoltan Miklos),

prin înlocuitor senator Costel Vicol

La lucrările şedinţei au mai participat: un reprezentant din partea 

Ministerului Finanţelor şi reprezentanţii 

recunoaşterea meritelor luptătorilor î

România în perioada 1945-1989
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Şedinţa CPRD 1989 s-a desfăşurat în sistem hibrid, on-line 

Webex,  în ziua de 25.02.2021, ora 15
00

. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Constituirea Comisiei şi alegerea Biroului de conducere al acesteia, format din 

icepreşedinte şi secretar;    
Discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

evoluţionarilor din Decembrie 1989;  
Acordarea avizului asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 

mpotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 

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

senator Eugen Dogariu (prezent on-line

Titus Păunescu (prezent la sediul comisiei), deputat Irinel

Stativă (prezent la sediul comisiei), deputat Jaro-Norbert Marşalic

Claudiu Roman (prezent on-line), deputat Alin

, deputat Benedek Zacharie (prezent on

înlocuitor deputat Zoltan Miklos), senator Raoul-Adrian Trifan (prezent on

Costel Vicol). A lipsit deputat Radu-Mihai Cristescu.

lucrările şedinţei au mai participat: un reprezentant din partea 

Ministerului Finanţelor şi reprezentanţii Secretariatului de stat pentru 

aşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în 

1989. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, conform art.1 şi art.2 alin.1 din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 a fost constituită Comisia şi Biroul de conducere al acesteia.  

La propunerea grupurilor parlamentare, preşedinte al Comisiei 

Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a fost desemnat domnul 

deputat Adrian Solomon, vicepreşedinte al Comisiei Parlamentare a 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a fost desemnat domnul senator Eugen 

Dogariu şi secretar al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 

1989 a fost desemnat domnul deputat Silviu-Titus Păunescu.  

A fost supusă la vot propunerea privind componenţa Biroului de conducere 

al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (CPRD 1989). 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

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

Solomon a supus atenţiei discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989.  

Domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a propus ca membri CPRD 1989 să 

revizuiască acest Regulament şi eventualele modificări să fie discutate într-o 

şedinţă ulterioară.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

  

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

Solomon a supus dezbaterilor acordarea avizului asupra proiectului Legii 

bugetului de stat pentru anul 2021 şi anume Anexa 3/39 - Secretariatul de stat 

pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 

instaurat în România în perioada 1945-1989.  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor a explicat membrilor CPRD 1989 

modalitatea prin care a fost construit acest Buget. Reprezentanţii Secretariatului 

de stat au solicitat suplimentarea acestui Buget având în vedere deficitul de 

personal al instituţiei şi faptul că acest buget nu acoperă cheltuielile de personal 

din ultimele două luni ale anului 2021. Preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Adrian Solomon a explicat reprezentanţilor Secretariatului de stat că toate aceste 
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solicitări pot fi rezolvate la rectificarea viitoare a Bugetului de stat. Prin urmare, 

Preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian Solomon a supus votului 

acordarea avizului favorabil asupra Bugetului de stat pentru anul 2021, în speţă 

Anexa 3/39 - Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 

împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în 

forma propusă de Guvern. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Neexistând propuneri la punctul 4 al ordinii de zi – Diverse, constatând epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a 

declarat închise lucrările şedinţei. 

 

 

PREŞEDINTE 

Deputat  Adrian SOLOMON 

 

 

 

 

 

 




