
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 

Şedinţa CPRD 1989 s-a desfăşurat 

aplicaţiei Webex,  în ziua de 09.03

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Emitere aviz pentru retragerea titlului
decembrie 1989-Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite
POSTELNICU AUREL, COTENESCU SERAFIM, BACOI
COSTIN FLORENTINA, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/1731/15.02.2021;

2. Emitere aviz pentru retragerea titlului
adresei Secretariatului de stat nr.18/11514/30.12.2020;

3. Emitere aviz pentru retragerea titlului
Decembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant” pentru BREAZ IOAN, conform 
adreselor Secretariatului de stat nr.18/9832/13.11.2020

4. Emitere aviz pentru retragerea
SARNACHI ELENA, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/7906/14.09.2020;

5. Acordare aviz pentru preschimbarea certificatului de „RĂNIT” pentru
conform adresei Secretariatului de stat nr.18/9

6. Acordare aviz pentru preschimbarea certificatului de „REMARCAT” pentru
ŞERBĂNICĂ GICU, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/11092/18.12.2020;

7. Analiză dosare de preschimbare
parlamentară şi au solicitat titlul de „Luptător 
Decembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant”, în urma respingerii lor de către 
Secretariatul de stat; 

8. Diverse: 
a. Discutarea adresei Secretariatului de stat nr.18/9704
b. Discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CPRD 1989;
c. Alte adrese. 

 

Ordinea de zi a fost aprobată

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 09.03.2021 
 

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

03.2021, ora 15
00

. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

retragerea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din 
Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite” pentru: COSTIN GEORGE, 

POSTELNICU AUREL, COTENESCU SERAFIM, BACOI GHEORGHE, BOLOCAN MIHAI, 
COSTIN FLORENTINA, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/1731/15.02.2021;

retragerea titlului de revoluţionar pentru 16 persoane, conform 
adresei Secretariatului de stat nr.18/11514/30.12.2020; 

retragerea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din 
Luptător cu Rol Determinant” pentru BREAZ IOAN, conform 

Secretariatului de stat nr.18/9832/13.11.2020 şi 18/2610/04.03.2021
retragerea certificatului de „Urmaş de Erou

SARNACHI ELENA, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/7906/14.09.2020;
pentru preschimbarea certificatului de „RĂNIT” pentru

conform adresei Secretariatului de stat nr.18/9833/13.11.2020; 
pentru preschimbarea certificatului de „REMARCAT” pentru

ŞERBĂNICĂ GICU, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/11092/18.12.2020;
Analiză dosare de preschimbare pentru cei care au făcut contestaţie la Comisia 

ră şi au solicitat titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din 
Luptător cu Rol Determinant”, în urma respingerii lor de către 

Discutarea adresei Secretariatului de stat nr.18/9704/06.11.2020;
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CPRD 1989;

aprobată în unanimitate. 
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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

şi fizic, prin intermediul 

de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din 
COSTIN GEORGE, 

GHEORGHE, BOLOCAN MIHAI, 
COSTIN FLORENTINA, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/1731/15.02.2021; 

de revoluţionar pentru 16 persoane, conform 

pentru Victoria Revoluţiei din 
Luptător cu Rol Determinant” pentru BREAZ IOAN, conform 

şi 18/2610/04.03.2021; 
de „Urmaş de Erou-martir” pentru 

SARNACHI ELENA, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/7906/14.09.2020; 
pentru preschimbarea certificatului de „RĂNIT” pentru CEAUŞ PETRE, 

pentru preschimbarea certificatului de „REMARCAT” pentru 
ŞERBĂNICĂ GICU, conform adresei Secretariatului de stat nr.18/11092/18.12.2020; 

pentru cei care au făcut contestaţie la Comisia 
pentru Victoria Revoluţiei din 

Luptător cu Rol Determinant”, în urma respingerii lor de către 

; 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a CPRD 1989; 



2 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 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), secretar deputat Silviu-

Titus Păunescu (prezent la sediul comisiei), deputat Alin-Costel Prunean (prezent la sediul 

comisiei), deputat Florin-Claudiu Roman (prezent on-line), deputat Irinel-Ioan Stativă 

(prezent on-line), senator Raoul-Adrian Trifan (prezent on-line prin înlocuitor senator 

Claudiu-Marinel Mureşan). Au lipsit: deputat Jaro-Norbert Marşalic, deputat Benedek 

Zacharie, deputat Radu-Mihai Cristescu. 

 

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

Solomon a supus dezbaterilor adresa Secretariatului de stat nr.18/1731/15.02.2021, 

înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c-25/262/22.02.2021, prin care se solicită emiterea 

avizului pentru retragerea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 

1989-Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite” pentru: COSTIN GEORGE cu certificat 

LRM-C nr.01132, POSTELNICU AUREL cu certificat LRM-P nr.00189, COTENESCU SERAFIM 

cu certificat LRM-C nr.00155, BACOI GHEORGHE cu certificat LRM-B nr.00898, BOLOCAN 

MIHAI cu certificat LRM-B nr.00953, COSTIN FLORENTINA cu certificat LRM-C nr.02054. 

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.  

Preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian Solomon a prezentat documentele 

transmise de Secretariatul de stat şi conţinutul acestora. Astfel, din adresa Secretariatului 

de stat rezultă că, la nivelul acestuia s-a constituit Comisia internă în baza art.49, care a 

analizat fiecare persoană menţionată mai sus şi a votat în unanimitate pentru retragerea 

avizului. Domnul preşedinte deputat Adrian Solomon a dat citire prevederilor art.3 alin.6 

din OUG nr.95/2014, care spun: „De prevederile prezentei Legi nu beneficiază persoanele 

care au săvârşit infracţiuni de drept comun în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 

1989 sau în legătură cu drepturile acordate de Legile recunoştinţei, precum şi în legătură 

cu acordarea sau preschimbarea certificatelor de revoluţionar, în baza prezentei legi şi 
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a Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare." De asemenea, a fost citită 

Decizia penală nr.168/A/2018, care îi priveşte pe cei menţionaţi mai sus.  

Având în vedere aspectele dezbătute, domnul preşedinte deputat Adrian Solomon 

a supus la vot solicitarea Secretariatului de stat privind emiterea avizului pentru 

retragerea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989-Luptător 

Remarcat prin Fapte Deosebite” pentru cele 6 persoane.  

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 adresa Secretariatului de stat nr.18/11514/30.12.2020, 

înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c-25/111/26.01.2021, prin care se solicită emiterea 

avizului pentru retragerea titlului de revoluţionar pentru următoarele 16 persoane: 

BADEA NICOLAE (certificat LRM-B nr.00729), VASILIU FLORIN VLAD SEBASTIAN (certificat 

LRM-V nr.00016), BALACI NICOLAE (dosar preschimbare nr.1532-Remarcat), DINCĂ 

ANGHEL (certificat LRM-D nr.01056), GEORGESCU CRISTIAN IOAN (certificat PRT-G 

nr.00015), HASENFRANTZ MARCEL (certificat LRM-H nr.00090), IONESCU VASILE 

(certificat LRM-I nr.00591), KOVACS MARTIN (certificat LRM-K nr.00028 şi LRD-K 

nr.00017), MAFTEI COSTICĂ (certificat LRM-M nr.00543), MILITARU ION GABRIEL 

(certificat LRM-M nr.01170), VASILESCU VALENTIN (certificat LRM-V nr.00059), BELEHUZ 

IOAN, DRAGOMIRESCU MIHAI LIVIU, GRĂDINARU DUMITRU, MEHEDINŢU SANDI, SAVIN 

VASILE (certificat LRM-S 01223). Solicitarea de retragere a avizului se fundamentează pe 

adresele cu deciziile CNSAS prin care persoanele mai sus menţionate au fost declarate 

colaboratori sau agenţi ai fostei securităţi şi au hotărâri judecătoreşti definitive. 

Preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian Solomon a precizat membrilor 

Comisiei că documentele primite de la Secretariatul de stat sunt incomplete şi a propus 

amânarea luării unei decizii şi transmiterea unei adrese către Secretariatul de stat pentru 

completarea documentelor lipsă, precum şi către CNSAS prin care să se ceară lămuriri 

privind interpretarea art.8 din OUG nr.95/2014.  

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

  

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

Solomon a supus dezbaterilor adresele Secretariatului de stat nr.18/9832/13.11.2020 şi 
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18/2610/04.03.2021, înregistrate la CPRD 1989 cu nr.4c-25/1903/16.11.2020 şi 4c-

27/364/08.03.2021, prin care se solicită emiterea avizului pentru retragerea titlului de 

„Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant” 

pentru domnul Breaz Ioan.  

 Având în vedere că documentele transmise de către Secretariatul de stat au fost 

incomplete, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian Solomon a propus 

amânarea luării unei decizii şi transmiterea unei adrese către Secretariatul de stat pentru 

completarea acestora. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian 

Solomon a supus dezbaterilor adresa Secretariatului de stat nr.18/7906/14.09.2020, 

înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c-25/1545/17.09.2020, prin care se solicită emiterea 

avizului pentru retragerea certificatului de „Urmaş de Erou-martir” pentru doamna 

Sarnachi Elena.  

 Membri CPRD 1989 au fost informaţi că pe rolul instanţei există un proces prin care 

doamna Sarnachi Elena contestă propunerea Secretariatului de stat de retragere a 

certificatului. Având în vedere aceste considerente, preşedintele CPRD 1989 domnul 

deputat Adrian Solomon a propus amânarea deciziei până la momentul în care instanţa 

de judecată se va pronunţa definitiv.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian 

Solomon a supus dezbaterilor adresa Secretariatului de stat nr.18/9833/13.11.2020, 

înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c-25/1902/16.11.2020, reînnoită prin adresa 

nr.18/2609/04.03.2021, înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c-27/363/08.03.2021, prin care 

se solicită emiterea avizului pentru preschimbarea certificatului de „Rănit” pentru 

domnul Ceauş Petre. 

Preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian Solomon a prezentat membrilor 

Comisiei Hotărârea civilă nr.7220/2018 a Tribunalului Bucureşti din 06.11.2018 emisă în 

Dosarul nr.6172/3/2018, rămasă definitivă prin Hotărârea judecătorească nr.98/2020 
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emisă de către Curtea de Apel Bucureşti în data de 21.01.2020 şi Procesul verbal final 

privind punerea în executare a sentinţei nr.7220/2018 al Secretariatului de stat din 

09.09.2020, prin care Comisia constituită prin Ordinul Secretarului de stat 

nr.65/28.04.2020, modificat prin Ordinul nr.127/2020, a hotărât în unanimitate că 

domnul Ceauş Petre întruneşte condiţiile preschimbării certificatului de „Rănit” emis în 

baza Legii nr.42/1990. 

Având în vedere cele prezentate, domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele 

CPRD 1989, a supus la vot emiterea avizului pentru preschimbarea certificatului de 

„Rănit” emis în baza Legii nr.42/1990, pentru domnul Ceauş Petre. 

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi şi două abţineri. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat Adrian 

Solomon a supus dezbaterilor adresa Secretariatului de stat nr.18/11092/18.12.2020, 

înregistrate la CPRD 1989 cu nr.4c-25/1978/18.12.2020, reînnoită prin adresa 

nr.18/2600/04.03.2021, înregistrată la CPRD 1989 cu nr.4c-27/362/08.03.2021. Prin 

aceste adrese, Secretariatul de stat solicită acordarea avizului pentru preschimbarea 

certificatului de „Remarcat” pentru domnul Şerbănică Gicu.  

 Domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele CPRD 1989, a arătat faptul că 

domnul Şerbănică Gicu a primit la data de 05.03.2018 avizul favorabil al CPRD 1989, 

pentru preschimbarea certificatului de revoluţionar „Remarcat”, în baza Hotărârii civile 

nr.7041/2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în Dosar nr. 21296/3/2014.  

Prin adresele nr.18/11092/18.12.2020 şi nr.18/2600/04.03.2021, Secretariatul de 

stat solicită acordarea avizului pentru preschimbarea certificatului de „Remarcat” emis în 

baza Legii nr.42/1990 având în vedere Hotărârea civilă nr.5925/2019 a Tribunalului 

Bucureşti din 09.09.2019 emisă în Dosar nr.3233/3/2019, rămasă definitivă prin 

Hotărârea judecătorească nr.518/2020 emisă de Curtea de Apel Bucureşti în data de 

26.05.2020. Secretariatul de stat a anexat adreselor de mai sus copiile hotărârilor 

judecătoreşti şi copia Procesului verbal nr.18/10675/11.12.2020 al Comisiei constituită în 

temeiul art.49 din HG nr.1412/2004, modificată de HG nr.99/2015, întocmit în baza 

Ordinului nr.136/2020.  
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Având în vedere cele prezentate, domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele 

CPRD 1989, a supus la vot emiterea avizului pentru preschimbarea certificatului de 

„Remarcat” emis în baza Legii nr.42/1990, pentru domnul Şerbănică Gicu. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 7 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 1989-Luptător cu Rol Determinant”, 

în urma respingerii lor de către Secretariatul de stat. Persoanele ale căror dosare au fost 

propuse pentru analiză au fost: Roman Stelian, Mirică Gheorghe (20588), Savu Mihai-Dan 

(7413) şi Nemeş Gheorghe (1553). 

 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 8 al ordinii de zi - Diverse, preşedintele CPRD 1989 domnul deputat 

Adrian Solomon a prezentat membrilor CPRD 1989, spre informare, adresa 

Secretariatului de stat nr.18/9704/06.11.2020 şi alte adrese venite de la instanţe. De 

asemenea, au fost purtate discuţii pe marginea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Neexistând alte propuneri, constatând epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul 

preşedinte deputat Adrian Solomon a declarat închise lucrările şedinţei. 

 

PREŞEDINTE 

Deputat  Adrian SOLOMON 

 

 


