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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. Acordarea avizului asupra 
stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 1945
pentru anul 2022, conform L566/2021

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

La lucrările şedinţei au participat 

membri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat 

senator Eugen Dogariu, secretar deputat 

deputat Dumitru-Viorel Focşa)

Stativă (prezenţi la sediul comisiei), 

Claudiu Roman, deputat Jaro

Ostaficiuc, deputat Zacharie Benedek (prezenţi on

La lucrările şedinţei 
Secretariatului de stat pentru 
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945
Ministerului Finanţelor (on-line)

La punctul 1 al ordinii de zi, 

Nicu Fălcoi, a dat citire adreselor 

care Comisia este sesizată în vederea a

buget pentru Secretariatul de stat pentru 
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SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 21.12.2021 
 

Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 

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

în ziua de 21.12.2021, ora 17:00. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

Acordarea avizului asupra Proiectului de buget pentru Secretariatul de 
stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 

unist instaurat în România în perioada 1945-1989 (Anexa 3.39)
pentru anul 2022, conform L566/2021 (b598/2021) şi Plx 611/2021

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La lucrările şedinţei au participat 10 parlamentari din totalul de 

mbri ai CPRD 1989, astfel: preşedinte deputat Nicu Fălcoi, vicepreşedinte 

secretar deputat Silviu-Titus Păunescu (prin suplinitor 

Viorel Focşa), deputat Adrian Solomon, deputat Irinel

comisiei), senator Raoul-Adrian Trifan, deputat 

deputat Jaro-Norbert Marşalic, deputat Marius

deputat Zacharie Benedek (prezenţi on-line).  

La lucrările şedinţei CPRD 1989 au participat şi reprezentanţi ai 
tat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 
line). 

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

a dat citire adreselor L566/2021 (b598/2021) şi Plx 611/2021, prin 

care Comisia este sesizată în vederea acordării avizului asupra Proiectului de 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

prin intermediul 

Secretariatul de 
stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 

(Anexa 3.39), 
(b598/2021) şi Plx 611/2021; 

parlamentari din totalul de 10 

vicepreşedinte 

(prin suplinitor 

on, deputat Irinel-Ioan 

deputat Florin-

, deputat Marius-Eugen 

CPRD 1989 au participat şi reprezentanţi ai 
ecunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

 (fizic) şi ai 

domnul deputat 

(b598/2021) şi Plx 611/2021, prin 

roiectului de 

ecunoaşterea meritelor luptătorilor 
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împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. 

Pentru aceasta, preşedintele CPRD 1989 a dat cuvântul reprezentanţilor 

Secretariatului de stat pentru prezentarea Proiectului de buget şi explicarea 

acestuia. Aceştia au solicitat suplimentarea lui prin amendamente şi au 

argumentat necesitatea acestei suplimentări. În urma discuţiilor purtate s-a 

stabilit că suplimentarea necesară se poate face şi în urma unei rectificări 

bugetare, în cursul anului 2022. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor nu au 

avut obiecţii.  

Domnul preşedinte deputat Nicu Fălcoi a supus la vot avizarea Proiectului 

de buget pentru Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor 

luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 

1945-1989 (Anexa 3.39), pentru anul 2022.  

Proiectul de Buget a primit aviz favorabil cu majoritate de voturi şi 

două abţineri. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi - Diverse, 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 

 

 


