
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 acordarea titlului de „Luptător pentru Victoria 
Revoluţiei din Decembrie 1989
adresei Secretariatului de stat nr.18/2606/04.03.2021, în baza hotă
de instanţă, pentru: Constantinescu Ileana (5942), Tănasă Marius
(3837), Dimitriu Gabriela (1194), Ştefan Ion (2883), Dinu Florea (1882), 
Naum Ion (1507), Manea Viorel (2637);

2. Emitere aviz pentru acordarea titlului de „Luptător pentru Victo
Revoluţiei din Decembrie 1989
adresei Secretariatului de stat
de instanţă, pentru: Ilie Ecaterina (
Maria (1126), Paraschiv Floarea (
Ovidiu-Ionel (6307); 

3. Discutarea propunerilor pentru modificarea şi actualizarea 
de organizare şi funcţionare a 
interne de soluţionare a contestaţiilor depuse în baza L
modificările şi completările ulterioare;

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

 

La lucrările şedinţei au participat 

ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat 

comisiei), vicepreşedinte senator

deputat Silviu-Titus Păunescu

Marşalic (prezent on-line), 
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-a desfăşurat în sistem hibrid, on-line şi fizic, 

Webex, în ziua de 30.03.2021, ora 11:30. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

acordarea titlului de „Luptător pentru Victoria 
Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant”, conform 
adresei Secretariatului de stat nr.18/2606/04.03.2021, în baza hotă
de instanţă, pentru: Constantinescu Ileana (5942), Tănasă Marius
(3837), Dimitriu Gabriela (1194), Ştefan Ion (2883), Dinu Florea (1882), 
Naum Ion (1507), Manea Viorel (2637); 
Emitere aviz pentru acordarea titlului de „Luptător pentru Victo
Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant

Secretariatului de stat nr.18/2602/04.03.2021, în baza hotărârilor 
, pentru: Ilie Ecaterina (18353), Potop Petru (1184
), Paraschiv Floarea (1399), Măcărescu Valentina (906), Bârdan 

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 Legii nr.341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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 on-line

Titus Păunescu (prezent la sediul comisiei), deputat Jaro

), deputat Florin-Claudiu Roman (prezent la sediul 
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şi fizic, prin 

acordarea titlului de „Luptător pentru Victoria 
Luptător cu Rol Determinant”, conform 

adresei Secretariatului de stat nr.18/2606/04.03.2021, în baza hotărârilor 
de instanţă, pentru: Constantinescu Ileana (5942), Tănasă Marius-Gabriel 
(3837), Dimitriu Gabriela (1194), Ştefan Ion (2883), Dinu Florea (1882), 

Emitere aviz pentru acordarea titlului de „Luptător pentru Victoria 
Luptător cu Rol Determinant”, conform 

în baza hotărârilor 
1184), Buzatu 

), Măcărescu Valentina (906), Bârdan 

egulamentului 
şi a Normelor metodologice 

egii nr.341/2004, cu 

parlamentari din totalul de 10 membri 

(prezent la sediul 

line), secretar 

deputat Jaro-Norbert 

(prezent la sediul 
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comisiei), senator Raoul-Adrian Trifan (prezent on-line), deputat Irinel-Ioan 

Stativă (prezent on-line), deputat Benedek Zacharie (prezent on-line). Au lipsit: 

deputat Alin-Costel Prunean şi deputat Radu-Mihai Cristescu. 

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

Adrian Solomon a supus dezbaterilor solicitarea Secretariatului de stat prin 

adresa nr.18/2606/04.03.2021, înregistrată la Comisia parlamentară cu nr.4c-

27/356/08.03.2021, în care se propune emiterea avizului pentru acordarea 

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

Rol Determinant”, pentru: Constantinescu Ileana (5942), Tănasă Marius-Gabriel 

(3837), Dimitriu Gabriela (1194), Ştefan Ion (2883), Dinu Florea (1882), Naum 

Ion (1507), Manea Viorel (2637), în baza hotărârilor de instanţă.  

Domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a dat citire listei cu 
persoanele propuse de Secretariatul de stat şi hotărârilor judecătoreşti 
definitive aferente:  

� CONSTANTINESCU ILEANA: Hotărârea civilă nr.1538/2019 definitivă, a 
Curţii de Apel Bucureşti, în Dosar nr.35743/3/2018, care obligă 
Secretariatul de stat la eliberarea certificatului de „Luptător cu Rol 
Determinant”; 

� TĂNASĂ MARIUS-GABRIEL: Hotărârea civilă nr.2095/2019 definitivă, a 
Curţii de Apel Bucureşti, în Dosar nr.40440/3/2018, care obligă 
Secretariatul de stat la eliberarea certificatului de „Luptător cu Rol 
Determinant”; 

� DIMITRIU GABRIELA: Hotărârea civilă nr.7470/2019 definitivă, a Curţii de 
Apel Bucureşti, în Dosar nr.19114/3/2019, care obligă Secretariatul de 
stat la eliberarea certificatului de „Luptător cu Rol Determinant”; 

� ŞTEFAN ION: Hotărârea civilă nr.2839/2017 definitivă, a Curţii de Apel 
Bucureşti, în Dosar nr.38301/3/2016, care obligă Secretariatul de stat să 
elibereze certificatul de „Luptător cu Rol Determinant”; 

� NAUM ION: Hotărârea civilă nr.5632/2018 definitivă, a Curţii de Apel 
Bucureşti, în Dosar nr.48428/3/2017, care obligă Secretariatul de stat să 
elibereze certificatul de „Luptător cu Rol Determinant”; 

� MANEA VIOREL: Hotărârea civilă nr.6205/2019 definitivă, a Curţii de Apel 
Bucureşti, în Dosar nr.2601/3/2019, care obligă Secretariatul de stat să 
elibereze certificatul de „Luptător cu Rol Determinant”. 
Referitor la domnul DINU FLOREA, domnul preşedinte deputat Adrian 

Solomon a precizat că acesta a primit deja avizul Comisiei parlamentare în 

şedinţa din data de 23.03.2021.  
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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 2 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Adrian Solomon a supus dezbaterilor solicitarea Secretariatului de stat prin 

adresa nr.18/2602/04.03.2021, înregistrată la Comisia parlamentară cu nr.4c-

27/357/08.03.2021, în care se propune emiterea avizului pentru acordarea 

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

Rol Determinant”, pentru: Ilie Ecaterina (18353), Potop Petru (1184), Buzatu 

Maria (1126), Paraschiv Floarea (1399), Măcărescu Valentina (906), Bârdan 

Ovidiu-Ionel (6307), în baza hotărârilor de instanţă. 

Domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a dat citire listei cu 
persoanele propuse de Secretariatul de stat şi hotărârilor judecătoreşti 
definitive aferente: 

� ILIE ECATERINA: Hotărârea civilă nr.4034/2019 definitivă, a Curţii de Apel 
Bucureşti, în Dosar nr.3408/93/2018, care obligă Secretariatul de stat să 
elibereze certificatul de „Luptător cu Rol Determinant”; 

� POTOP PETRU: Hotărârea civilă nr.8860/2019 definitivă, a Curţii de Apel 
Bucureşti, în Dosar nr.20215/3/2019, care obligă Secretariatul de stat să 
elibereze certificatul de „Luptător cu Rol Determinant”; 

� BUZATU MARIA: Hotărârea civilă nr.8195/2019 definitivă, a Curţii de Apel 
Bucureşti, în Dosar nr.17977/3/2019, care obligă Secretariatul de stat să 
elibereze certificatul de „Luptător cu Rol Determinant”; 

� PARASCHIV FLOAREA: Hotărârea civilă nr.6779/2019 definitivă, a Curţii 
de Apel Bucureşti, în Dosar nr.18337/3/2019, care obligă Secretariatul de 
stat să elibereze certificatul de „Luptător cu Rol Determinant”; 

� MĂCĂRESCU VALENTINA: Hotărârea civilă nr.1409/2020 definitivă, a 
Curţii de Apel Bucureşti, în Dosar nr.20197/3/2019, care obligă 

Secretariatul de stat să elibereze certificatul de „Luptător cu Rol 
Determinant”; 

� BÂRDAN OVIDIU-IONEL: Hotărârea civilă nr.537/2019 definitivă, a Curţii 
de Apel Timişoara, în Dosar nr.207/30/2019, care obligă Secretariatul de 
stat să elibereze certificatul de „Luptător cu Rol Determinant”. 
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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.  

În urma discuţiilor purtate, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Adrian Solomon a supus la vot forma finală a 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, 

documente care urmează să fie aprobate de Birourile permanente reunite ale 

Parlamentului României şi publicate pe pagina de internet a Camerei 

Deputaţilor, la documentele Comisiei parlamentare.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

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

deputat Adrian Solomon, constatând că nu sunt alte propuneri, iar punctele de 

pe ordinea de zi epuizate, a declarat închise lucrările şedinţei. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  

Deputat  Adrian SOLOMON    Deputat  Silviu-Titus PĂUNESCU 

 

 


