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PROCES  VERBAL 
 

al şedinţei din 12 noiembrie 1997 
 
 

La şedinţă participă 13 domni deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Iosif Boda - 

Preşedintele comisiei. 
Supusă la vot, Ordinea de zi a şedinţei este adoptată în unanimitate, în 

următoarea formulă: 
•  discutarea propunerilor de modificare a Regulamentului 

Camerei Deputaţilor şi Regulamentului propriu de funcţionare a comisiei; 
•  activitatea în subcomisii de analiză. 

 
In deschiderea şedinţei, domnul Preşedinte aduce la cunoştinţa 

membrilor comisiei delegarea de atribuţii privind semnarea răspunsurilor către 
petenţi de vicepreşedinţi şi secretari, începând cu 15 noiembrie a.c.; de asemenea, 
în lipsa preşedintelui, adresele către instituţii vor fi semnate de către un 
vicepreşedinte, în nume propriu. 

Domnul deputat Vaida Francisc doreşte să se "desluşească" problema 
privind "şefia" Comisiei 14, problemă intens mediatizată de presă. 

Domnul deputat Mihail Sireţeanu comunică - din însărcinarea 
Preşedintelui Grupului parlamentar al PDSR - că, în şedinţa din 3 noiembrie a.c., 
s-a retras sprijinul politic al PDSR, Domnului deputat Iosif Boda, pentru 
preşedenţia comisiei. 
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La primul punct al Ordinei de zi, discutarea propunerilor privind 

modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi Regulamentului propriu de 
funcţionare a comisiei, domnul Preşedinte aduce la cunoştinţa plenului faptul că s-
a solicitat, de la Biblioteca Camerei Deputaţilor, un material documentar privind 
funcţionarea şi atribuţiile comisiilor cu profil similar din parlamentele Europei şi a 
altor continente. 

Urmează ca, într-un interval de două săptămâni, secretariatul tehnic al 
comisiei să pună la dispoziţia domnilor deputaţi materialul documentar existent, 
privind funcţionarea unor comisii similare din alte Parlamente ( în trei exemplare). 
De asemenea, propune ca fiecare membru al comisiei să-şi prezinte, în scris, 
punctul de vedere, ce urmează a fi supus, spre dezbatere, plenului. 

 
 
 
 
 
        P R E S E D I N T E,    
 
             Iosif Boda    

           
 
 


