
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 

aplicaţiei Webex, în ziua de 

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Constituirea Biroului de conducere a
Vicepreşedinte şi Secretar;

2. Acordarea avizului asupra Proiectului de 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 pentru anul 2022, conform 
prevederilor Legii nr.179/2021, urmare adresei nr.359/13.12.2021; 

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

La lucrările şedinţei au participat 

ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat 

Titus Păunescu, deputat Adrian Solomon, deputat Irinel

Raoul-Adrian Trifan (prezenţi la sediul comisiei), 

Dogariu, deputat Jaro-Norbert Marşalic

deputat Zacharie Benedek (prezenţi on

Roman. 

La lucrările şedinţei CPRD 1989 au participat şi reprezentanţi ai 

Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

La punctul 1 al ordinii de zi, 

plenul reunit al Parlamentului,

membrilor necesitatea alegerii noului Birou de conducere al 

Regulamentului de organizare şi funcţionare

deputat Adrian Solomon, din funcţia de preşedinte al CPRD 1989
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SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 15.12.2021 
 

Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 

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

în ziua de 15.12.2021, ora 14:00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Constituirea Biroului de conducere al CPRD 1989, format din Preşedinte, 
Vicepreşedinte şi Secretar; 
Acordarea avizului asupra Proiectului de buget necesar Institutului 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 pentru anul 2022, conform 
prevederilor Legii nr.179/2021, urmare adresei nr.359/13.12.2021; 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La lucrările şedinţei au participat 9 parlamentari din totalul de 

ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Nicu Fălcoi, secretar deputat 

deputat Adrian Solomon, deputat Irinel-Ioan Stativă, senator 

Adrian Trifan (prezenţi la sediul comisiei), vicepreşedinte senator

Norbert Marşalic, deputat Marius-Eugen Ostaficiuc,

deputat Zacharie Benedek (prezenţi on-line). A lipsit  deputat Florin

La lucrările şedinţei CPRD 1989 au participat şi reprezentanţi ai 

Române din Decembrie 1989. 

La punctul 1 al ordinii de zi, noul preşedintele al CPRD 1989

plenul reunit al Parlamentului, domnul deputat Nicu Fălcoi, a adus la cunoştinţa 

membrilor necesitatea alegerii noului Birou de conducere al Comisiei, conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, în urma demisiei domnului 

deputat Adrian Solomon, din funcţia de preşedinte al CPRD 1989. 
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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

prin intermediul 

CPRD 1989, format din Preşedinte, 

uget necesar Institutului 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 pentru anul 2022, conform 
prevederilor Legii nr.179/2021, urmare adresei nr.359/13.12.2021;  

parlamentari din totalul de 10 membri 

secretar deputat Silviu-

Ioan Stativă, senator 

senator Eugen 

Eugen Ostaficiuc, 

Florin-Claudiu 

La lucrările şedinţei CPRD 1989 au participat şi reprezentanţi ai 

CPRD 1989, votat în 

adus la cunoştinţa 

Comisiei, conform 

, în urma demisiei domnului 
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Domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi a supus la vot componenţa noului 

Birou, format din: Preşedinte deputat Nicu Fălcoi, Vicepreşedinte senator 

Eugen Dogariu, Secretar Silviu-Titus Păunescu.  

Componenţa Biroului de conducere al CPRD 1989 a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

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

Nicu Fălcoi a informat că, potrivit prevederilor Legii nr.179/2021, Comisia are 

obligaţia acordării avizului asupra Proiectului de buget necesar Institutului 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989 pentru anul 2022, urmare adresei 

nr.359/13.12.2021 primită la sediul Comisiei.  

Reprezentanţii Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 au 

prezentat Proiectul de buget pentru anul 2022 şi au explicat capitolele 

bugetare cu argumentarea necesităţii lor. Aceştia au răspuns la întrebările 

venite din partea membrilor Comisiei.  

În urma discuţiilor purtate, domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi a 

supus la vot avizarea Proiectului de buget necesar Institutului Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989 pentru anul 2022.   

În urma votului, Proiectul de Buget a primit aviz favorabil cu majoritate 

de voturi (două voturi contra). 

 

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

deputat Nicu Fălcoi a adus la cunoştinţa membrilor CPRD 1989 necesitatea 

modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei, urmare 

apariţiei Legii nr.179/2021.  

Domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi a propus ca aceste modificări să 

fie efectuate după vacanţa parlamentară din luna ianuarie 2022. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Tot la punctul 3 – Diverse, domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi a 

supus discuţiilor alegerea perioadei în care CPRD 1989 va lucra şi va putea 
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organiza şedinţe pe timpul vacanţei parlamentare din ianuarie 2022. În urma 

discuţiilor s-a convenit ca aceasta perioadă să fie 25-28.01.2022. 

Neexistând alte propuneri, constatând epuizate punctele de pe ordinea 

de zi, domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi a declarat închise lucrările 

şedinţei. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  

Deputat  Nicu FĂLCOI    Deputat  Silviu-Titus PĂUNESCU 

 

 


