PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
SINTEZA LUCRĂRILOR
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 16.03.2021
Şedinţa CPRD 1989 s--a desfăşurat în sistem hibrid, on-line şi fizic, prin
intermediul aplicaţiei Webex, în ziua de 16.03.2021, ora 11:30.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Emitere aviz pentru retragerea titlului de „Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie
ecembrie 1989-Luptător
1989 Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite
Deosebite”
pentru: SFÂRLEAZĂ PETRE, LAZĂR ANCA-MARINA,
ANCA
, conform adres
adresei
Secretariatului de stat nr.18/2608/04.03.2021;
2. Acordare aviz pentru preschimbare
preschimbarea certificatului de „REMARCAT” pentru
IONESCU NICULAE, conform adresei Secretariatului de stat
nr.18/2604/04.03.2021;
3. Acordare aviz pentru preschimbarea
preschimbare certificatului de „RĂNIT” pentru
GRĂDINARU MIHAI, conform adresei Secretariatului de stat
nr.18/2603/04.03.2021;
4. Analiză dosare de preschimbare pentru cei care au solicitat certificate de
“Luptător
Luptător cu Rol Determinant
Determinant” şi au fost respinşi de Secretariatul de stat
stat;
5. Diverse.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 10 membri
ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Adrian Solomon (prezent la sediul
comisiei), vicepreşedinte senator Eugen Dogariu (prezent la sediul comisiei)
comisiei),
secretar deputat Silviu-Titus
Titus Păunescu (prezent la sediul comisiei)
comisiei), deputat
Irinel-Ioan
Ioan Stativă (prezent la sediul comisiei), deputat Jaro-Norbert
Jaro Norbert Marşalic
(prezent la sediul comisiei)
comisiei), deputat Benedek Zacharie (prezent la sediul
comisiei), deputat Florin-Claudiu
Claudiu Roman (prezent on-line), deputat Alin
Alin-Costel
Prunean (prezent on-line).. Au lipsit: senator Raoul-Adrian
Adrian Trifan şi deputat
Radu-Mihai Cristescu.
1

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat
Adrian Solomon a supus dezbaterilor solicitarea Secretariatului de stat prin
adresa nr.18/2608/04.03.2021, înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c27/400/11.03.2021, prin care se solicită emiterea avizului pentru retragerea
titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător
Remarcat prin Fapte Deosebite” pentru următoarele persoane: Sfârlează Petre
(dosar de preschimbare nr.13199) şi Lazăr Anca-Marina (dosar de preschimbare
nr.15302).
Retragerea titlului a fost solicitată pentru incidenţa art.3 alin.6 din Legea
nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, persoanele
menţionate au săvârşit infracţiuni în legătură cu Legea nr.341/2004, aşa cum
rezultă din Decizia penală nr.168/A/28.06.2018 din Dosarul nr.3250/1/2017 de
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La adresa mai sus menţionată, Secretariatul
de stat a anexat copie după Procesul-verbal din 28.10.2020 al Comisiei art.49
constituită în baza Ordinului nr.136/2020 şi copie după Decizia penală
nr.168/A/2018. Din Procesul-verbal mai sus menţionat rezultă că la nivelul
Secretariatului de stat Comisia art.49 nu a votat pentru retragerea titlului
pentru cele două persoane. Prin urmare, solicitarea Secretariatului de stat nu
se susţine prin documentele transmise.
Având în vedere aspectele prezentate, domnul preşedinte deputat
Adrian Solomon a propus amânarea luării unei decizii şi transmiterea unei
adrese Secretariatului de stat prin care să se solicite clarificări privind
persoanele menţionate mai sus.
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat
Adrian Solomon a supus dezbaterilor solicitarea Secretariatului de stat prin
adresa nr.18/2604/04.03.2021, înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c27/358/08.03.2021, privind acordarea avizului pentru preschimbarea
certificatului de „Remarcat” pentru domnul Ionescu Niculae.
A fost prezentată membrilor CPRD 1989 adresa Secretariatului de stat,
Procesul-verbal nr.18/1744/15.02.2021 al Comisiei constituită în temeiul art.49
alin.1 din HG nr.1412/2004, modificată prin HG nr.99/2015, emis în baza
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Ordinului nr.136/2020, precum şi copiile hotărârilor judecătoreşti
nr.4001/2019 emisă în Dosarul nr.3960/3/2018, rămasă definitivă prin
Hotărârea civilă nr.1804/2020 emisă de Curtea de Apel Bucureşti.
Având în vedere cele prezentate, domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele CPRD 1989, a supus la vot acordarea avizului la propunerea
Secretariatului de stat pentru preschimbarea certificatului de „Remarcat” emis
în baza Legii nr.42/1990, pentru domnul Ionescu Niculae, cu dosar de
preschimbare nr.6159.
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 solicitarea Secretariatului de stat prin
adresa nr.18/2603/04.03.2021, înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c27/359/08.03.2021, privind acordarea avizului pentru preschimbarea
certificatului de „Rănit” pentru domnul Grădinaru Mihai.
A fost prezentată membrilor CPRD 1989 adresa Secretariatului de stat,
Procesul-verbal nr.18/1755/15.02.2021 al Comisiei constituită în temeiul art.49
alin.1 din HG nr.1412/2004, modificată prin HG nr.99/2015, emis în baza
Ordinului nr.136/2020, precum şi copie după Hotărârea civilă nr.41/07.01.2016
emisă în Dosarul nr.20293/3/2015, rămasă definitivă. S-a făcut precizarea că în
adresa Secretariatului de stat este eronat menţionat că CPRD 1989 a acordat
avizul în şedinţele din 10.10.2017 şi 05.02.2018. În fapt, CPRD 1989 a mai
acordat anterior avizul pentru punerea în aplicare a Hotărârii civile
nr.41/07.01.2016 în şedinţele din 30.10.2017 şi 12.02.2018. prin Hotărârea
civilă nr.1804/2020 emisă de Curtea de Apel Bucureşti.
Având în vedere cele prezentate, domnul deputat Adrian Solomon,
preşedintele CPRD 1989, a supus la vot acordarea avizului la propunerea
Secretariatului de stat pentru preschimbarea certificatului de „Rănit” emis în
baza Legii nr.42/1990, pentru domnul Grădinaru Mihai, cu dosar de
preschimbare nr.2552.
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
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La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat
Adrian Solomon a prezentat membrilor CPRD 1989, spre analiză, dosarele de
preschimbare pentru cei care au făcut contestaţie la Comisia parlamentară şi
au solicitat titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989Luptător cu Rol Determinant”, în urma respingerii lor de către Secretariatul de
stat. Persoanele ale căror dosare au fost propuse pentru analiză au fost: Dăneţ
Eugen (1879), Bojin Petre (13487), Matei Ion (13545).
Având în vedere timpul scurt avut la dispoziţie pentru analiza acestor
dosare, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian Solomon a propus
amânarea luării unei decizii, astfel încât membri CPRD 1989 să aibă timp
suficient pentru studiu individual.
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

La punctul 5 al ordinii de zi - Diverse, preşedintele CPRD 1989 domnul
deputat Adrian Solomon a prezentat membrilor CPRD 1989, spre informare,
adrese venite de la petenţi. Pentru acestea urmează să se formuleze răspuns.
Neexistând propuneri, constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi,
domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a declarat închise lucrările
şedinţei.

PREŞEDINTE
Deputat Adrian SOLOMON
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