Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei
şi pentru Petiţii

Bucureşti,
Nr.

PROCES- VERBAL
al şedinţei din 24 septembrie a.c.
La şedinţă participă 12 domni deputaţi - membrii ai comisiei.
Sedinţa este condusă de domnul deputat Ion Duţu - vicepreşedintele comisiei.
Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă:
1. Constituirea subcomisiilor permanente de lucru.
2. Planificarea la audiere a conducătorilor autoritătilor statului, cărora comisia le
înaintează - spre competentă analiză - sesizările.
3. Discutii asupra declaratiilor Ministrului de Externe, privind “şantajarea
combatanţilor anticorupţie”.
4. Planificarea membrilor comisiei la audienţe, pentru luna octombrie a.c.
5. Diverse.
Inainte de dezbaterea primului punct al Ordinei de zi, preşedintele de şedinţă aduce la
cunoştinţa membrilor comisiei faptul că domnul Gavril Dejeu - Ministru de Interne, nu poate da
curs invitaţiei adresată de comisie, participând - la acest moment - la şedinţa Consiliului Superior
de Apărare.
.//.

-2Referitor la stabilirea subcomisiilor permanente de lucru, preşedintele de şedinţă
supune atenţiei plenului constituirea subcomisiilor, aşa cum au fost stabilite în şedinţa Biroului
comisiei.
Astfel, s-a propus ca fiecare subcomisie să fie coordonată de un membru al Biroului
comisiei, din ea să facă parte deputaţi aparţinând atât coaliţiei majoritare, cât si opoziţiei, urmând
- totodată - să fie repartizat, din aparatul tehnic şi câte un expert parlamentar.
In unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu următoarele subcomisii
permanente de lucru:
- subcomisia I

- deputat Ion Duţu (PRM) - coordonator;
- deputat Constantin Aferăriţei (PAR);
- deputat Ion Roman (PNT-CD);
- deputat Costel Iulian Ţocu (PDSR);
expert parlamentar Marin Drăcea.

- subcomisia II

- deputat Adrian Moroianu (PNL) - coordonator;
- deputat Mihail Sireţeanu (PDSR);
- deputat Vaida Francisc (UDMR);
expert parlamentar Marian Galin.

- subcomisia III

- deputat Dan Barbaresso(PNTCD)-coordonator
- deputat Ion Honcescu (PDSR);
- deputat Dan Simedru (PNL);
expert parlamentar Nicolae Iorga.

- subcomisia IV - deputat Nicolae Ionescu (PUNR) - coordonator
- deputat Mihăiţă Calimente (PNTCD);
- deputat Viorel Lixăndroiu (PD);
expert parlamentar Gheorghe Balea.
Totodată, plenul a hotărât - în unanimitate - ca fiecărei subcomisii permanente de lucru
să-i fie repartizată una dintre instituţiile principale cu care comisia se află într-un dialog
permanent. Astfel, prima subcomisie va prelua setul de probleme vizând relaţia cu Fondul
Proprietăţii de Stat, cea de-a doua pe cel
.//.
-3privind Parchetul General, a treia problematica cu Secretariatul General al Guvernului şi ultima
subcomisie se va ocupa de relaţia cu poliţia.

Trecând la cel de-al doilea punct al Ordinei de zi - respectiv planificarea la audiere a
conducătorilor autorităţilor statului cărora comisia le înaintează , spre competentă analiză ,
sesizările - comisia hotărăşte - în unanimitate - asupra următoarelor audieri:
- 1 octombrie 1997 - ora 9,30 - Domnul Remus Opriş - Ministru delegat pe lângă
Primul Ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi al Departamentului
pentru Administraţia Publică Locală;
- ora 11,00 - Domnul Viorel Lis - Primarul General al Capitalei.
- 8 octombrie 1997 - ora 9,30 - Domnul Sorin Moisescu - Procuror General al
Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;
- ora 11,00 - Domnul Gavril Dejeu - Ministru de Interne.
- 15 octombrie 1997 - ora 9,30 - Domnul Valeriu Stoica - Ministrul Justiţiei.
- ora 11,00 - noul Şef al Inspectoratului General al Poliţiei.
Prin secretariatul tehnic al comisiei, cu o săptămână înainte, se vor înainta adresele de
invitare la comisie, solicitându-se expres şi confirmarea de participare, până în ziua de luni a
săptămânii când are loc audierea, astfel încât, în cazul în care apar imposibilităţi de prezentare,
Biroul comisiei să poată proceda la modificarea Ordinei de zi a şedinţei săptămânale.
Analizând al treilea punct al Ordinei de zi şi apreciind ca întemeiate propunerile
domnilor deputaţi Dan Emanoil Barbaresso si Ion Honcescu, comisia - în unanimitate -, luând act
de declaraţiile
.//.

-4Ministrului de Stat - Ministrul Afacerilor Externe - Domnul Adrian Severin, făcute cu ocazia
interviului acordat ziarului “AZI” din 22 septembrie a.c. conform cărora “câţiva mari combatanţi
anticorupţie au făcut mari matrapazlâcuri şi sunt şantajaţi de unii şi de alţii, executând ordinele
şantajiştilor fără crâcnire”, a hotărât convocarea Domnului Adrian Severin - de urgenţă -, într-o
şedinţă extraordinară, imediat după întoarcerea sa în ţară, pentru probarea - inclusiv cu
documente - a celor declarate. In acest sens, comisia va proceda şi la transmiterea unui
Comunicat de presă către mass-media.
La punctul patru al Ordinei de zi, domnii deputaţi şi-au exprimat preferinţele pentru
participarea la audienţele acordate de comisie pe luna octombrie a.c.
In finalul şedinţei, comisia a hotărăt ca, până la proxima şedinţă , să fie definitivate şi
prezentate secretariatului tehnic, rapoartele subcomisiilor constituite încă din sesiunea trecută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Deputat Ion Duţu
Vice-preşedintele comisiei

