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PROCES - VERBAL 
 

al şedinţei din 4 februarie 1998 
 

La şedinţă au participat 10 domni deputaţi, membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Preşedinte Iosif Boda. 

Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în unanimitate, în 

următoarea componenţă:  1. Discutarea proiectului de Raport privind activitatea 

comisiei în semestrul II - 1997. 

2.  Diverse. 

 

Înainte de a trece la discutarea Ordinei de zi, Domnul preşedinte Iosif 

Boda aduce la cunoştinţa plenului hotărârea Biroului comisiei privind aprobarea 

cererii de prelungire a contractului de muncă a domnului expert parlamentar 

Gheorghe Balea până la 30 aprilie 1998, sub condiţia întocmirii dosarului pentru 
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pensionare. În unanimitate, plenul mandatează biroul comisiei să treacă la 

propunerea încetării contractului de muncă, în situaţia în care - până la sfârşitul 

săptămânii - nu va fi întocmit dosarul de pensionare.  

Trecându-se la analiza Ordinei de zi,  la propunerea Domnului 

Preşedinte Iosif Boda, plenul hotărăşte discutarea mai întâi a punctului Diverse. 

Domnul Deputat Ion Honcescu supune atenţiei comisiei memoriul 

“Jurnalului de Dâmboviţa”, propunând constituirea unei subcomisii de analiză. În 

unanimitate, plenul hotărăşte ca subcomisia să fie formată din domnii deputaţi 

Dan Emanoil Barbaresso şi Ion Honcescu  iar audierea petenţilor să aibă loc 

mâine, 5 februarie a.c., ora 12,00. 

Domnul Deputat Ion Duţu aduce la cunoştinţa plenului invitaţia pe 

care a primit-o pentru participarea la Seminarul ce urmează a avea loc la Palatul 

Parlamentului în zilele de 12 şi 13 februarie a.c., din iniţiativa Consiliului 

Naţional de Acţiune Împotriva Corupţiei şi Crimei Organizate şi Institutului 

Republican Internaţional, având ca temă “Moralitatea şi Guvernarea în 

perioada de tranziţie”. Domnul Preşedinte Iosif Boda avertizează echipa de 

experţi (respectiv pe domnii M. Drăcea şi N. Iorga) pentru neaducerea la 

cunoştinţă  în timp util a acestei invitaţii, precizând că din 29 decembrie 1997 şi 

până astăzi Dumnealui nu a luat la cunoştinţă acest fapt. Domnul Deputat Ion 

Duţu menţionează că invitaţia i-a fost adresată personal. Şi în această situaţie        

- reia dialogul Domnul Preşedinte Iosif Boda - atât domnul Drăcea, cât şi domnul 

    .//. 
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Iorga aveau obligaţia de a comunica conducerii comisiei acest lucru. Supunând 

plenului invitaţia, Domnul Preşedinte Iosif Boda îi roagă pe domnii deputaţi să-şi 

exprime intenţia de participare. În unanimitate, comisia hotărăşte ca la Seminar să 

participe toţi domnii deputaţi, membri ai comisiei. Domnul Deputat Ion Duţu face 

propunerea - aprobată de plen - ca Domnul Preşedinte Iosif Boda să prezinte un 

scurt material privind locul şi rolul Comisiei în sistemul instituţiilor statului 

investite cu atribuţii de prevenire, combatere şi sancţionare a abuzurilor şi actelor 

de corupţie. În acest context, se fac şi următoarele precizări: 

•  Domnul Deputat Vaida Francisc Atila: “ar fi necesare referiri la 

Raportul de activitate al comisiei, cu precizări asupra  disfuncţionalităţilor ce au 

existat în relaţia cu Parchetul General”; 

•  Domnul Deputat Ion Duţu: “unele dintre sesizările înaintate 

Guvernului de către cetăţeni sunt înaintate organelor abilitate, fără ca  Guvernul 

să mai solicite răspuns asupra modului de soluţionare, situaţie ce demonstrează o 

lipsă de respect faţă de problemele cetăţeneşti”; 

•  Domnul Deputat Adrian Moroianu: “sunt situaţii în care petiţiile 

înaintate Guvernului, sunt transmise de acesta persoanelor sau instituţiilor 

incriminate”; 

Domnul Preşedinte Iosif Boda propune - şi plenului comisiei aprobă - ca, până pe 

5 februarie a.c., corpul de experţi să prezinte un material teoretic privind rolul 

comisiei    în  prevenirea  şi  combaterea  actelor  de  corupţie, cu  referiri  asupra 

      .//. 
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 raporturilor comisiei cu instituţiile abilitate ale statului (raporturi de cooperare, 

raporturi înscrise în contextul actului de control parlamentar), precum şi asupra 

raporturilor cetăţean-stat. 

Domnul Deputat Adrian Moroianu solicită trecerea sa la o altă 

subcomisie permanentă, respectiv la cea privind relaţia cu Fondul Proprietăţii de 

Stat, subcomisie coordonată de Domnul Deputat Ion Duţu - Vicepreşedintele 

comisiei; solicitarea este - în principiu - aprobată, sub condiţia opţiunii unuia 

dintre domnii deputaţi Ioan Roman sau Costel Iulian Ţocu de trecere la 

subcomisia privind relaţia cu Parchetul General. 

 

Epuizându-se capitolul Diverse, plenul trece la analiza proiectului 

Raportului de activitate pe semestrul II al anului trecut. 

Domnul Deputat Ion Honcescu apreciază modul în care a fost 

întocmit Raportul, cu singura observaţie de a solicita Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor ca - pe viitor - asupra Proiectelor de Lege ce vizează aspecte 

care ţin de activitatea specifică a comisiei, aceasta să fie sesizată cu analiza pe 

fond. 

Domnul Deputat Ion Duţu consideră că este necesară inserţia în 

raport şi a aprecierilor faţă de înţelegerea manifestată de Secretarul General al 

Camerei la intenţia comisiei de a stabili o altă legătură cu Direcţia de Relaţii 

Publice. 

    .//. 
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Domnul Deputat Vaida Francisc Atila îşi exprimă “mulţumirea” faţă 

de material şi apreciază ca fiind “foarte bună” precizarea din pag.15: “acţiunea de 

privatizare este înţeleasă mai degrabă ca un gest distructiv şi nu ca o condiţie sine 

qua non a procesului de reformă”. 

Domnul Preşedinte Iosif Boda consideră - ca o pierdere din vedere a 

Raportului - faptul că nu se face nici un fel de referire asupra nefinalizării multora 

dintre analizele promovate de comisiei (cu excepţia, bineînţeles, a două, trei 

subcomisii de analiză). “Nu înţeleg de ce comisia n-a avut până acum curajul să ia 

vreo atitudine în diversele cazuri ce i-au fost semnalate, şi aceasta de pe poziţia 

entităţii pe care o reprezintă ca organ de lucru permanent al Camerei Deputaţilor. 

Motivele pot fi diverse, inclusiv cele de natură politică, dar consider că atitudinea 

noastră ar putea detensiona anumite relaţii, în special percepţia pe care cetăţeanul 

(sau cel care ni se adresează) o are asupra audienţei problemei pe care o 

sesizează”. 

În final, Domnul Preşedinte Iosif Boda propune ca, până la şedinţa 

următoare, Raportul să fie finalizat, urmând să fie mai întâi prezentat Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Într-o altă ordine de idei, Domnul Preşedinte Iosif Boda solicită 

“strict” ajutorul parlamentar al deputaţilor din comisie - membrii ai P.D.S.R. şi 

P.N.Ţ.C.D. - de a-şi determina colegii de partid să participe la lucrările comisiei. 

 

    .//. 
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Domnul Deputat Vaida Francisc Atila propune ca la viitoarea şedinţă 

a comisiei să fie invitat şi Domnul Deputat Vasile Lupu - Vicepreşedintele 

Camerei Deputaţilor. Propunerea este susţinută şi de Domnul Deputat Iosif Boda, 

dar numai cu condiţia de a exista o problematică ce ar putea fi soluţionată şi prin 

participarea Domnului Vicepreşedinte Vasile Lupu, în calitate de coordonator al 

comisiei noastre, din partea Biroului Permanent. 

Domnul Deputat Dan Coriolan Simedru îşi exprimă nemulţumirea 

pentru  nefinalizarea propunerilor de modificare a Regulamentului Camerei 

Deputaţilor şi Regulamentului propiu de funcţionare al comisiei, determinată de 

neobţinerea nici până în prezent a tematicii orientative referitoare la activitatea 

unor comisii similare din celelalte parlamente. Domnul deputat Ion Duţu 

precizează că informaţiile în cauză vor putea fi obţinute în cursul săptămânii 

viitoare, în prezent Biblioteca Camerei Deputaţilor fiind pe punctul de a definitiva 

întregul material documentar. 

 

 

   P R E S E D I N T E, 

          Iosif Boda 

 

 
NI/IL 
 


