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PROCESUL VERBAL
al şedinţei din 10 decembrie 1997
Sedinţa este prezidată de domnul deputat Ion Duţu, vicepreşedinte al
comisiei.
Sunt prezenţi 14 domni deputaţi. Lipseşte motivat domnul deputat
Victor Babiuc - PD.-USD.
Se supune aprobării Ordinea de zi a şedinţei, care este adoptată cu
unanimitate de voturi.
La primul punct al Ordinei de zi “Finalizarea punctului de vedere al
comisiei în dosarul privind pe domnul General de Brigadă Pavel Abraham”, se
dă cuvântul domnului deputat Vaida Francisc Atila.
Domnul deputat propune să se iniţieze, din partea comisiei, un proiect de
lege pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care
să se completeze art.78, în sensul de a se solicita CSAT avizul şi la eliberarea din
funcţie a persoanei care a fost numită Inspector General al Inspectoratului General al
Poliţiei.
Domnul deputat Constantin Aferăriţei nu este de acord cu propunerea,
iar la punctul său de vedere achiesează şi domnul deputat Mihail Sireţeanu.
In cuvântul său, domnul deputat Dan Coriolan Simedru, susţine că acest
aviz este facultativ şi nu se impune o asemenea modificare.
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-2Domnul deputat Ion Honcescu este de acord cu propunerea formulată şi
solicită ca aceasta să fie iniţiată de comisia noastră.
Domnul deputat Dan Emanoil Barbaresso susţine că Domnul General de
Brigadă Pavel Abraham a încălcat regulamentele militare, iar aspectul comercial a
fost mai important decât aspectul practic. Consideră că, a modifica Legea
nr.80/1995, ar echivala cu o ingerinţă în activitatea CSAT şi, în consecinţă, nu este
de acord cu propunerea formulată.
Domnul deputat Constantin Aferăriţei revine şi precizează că avizul la
numire al CSAT, se impune pentru a se constata dacă persoana propusă să ocupe o
astfel de funcţie are calităţile morale şi de altă natură necesare, neavându-se în vedere
pregătirea profesională a acesteia.
In final, domnul deputat Vaida Francisc Atila îşi retrage propunerea.
In continuare, domnul deputat Constantin Aferăriţei şi domnul deputat
Dan Coriolan Simedru propune să se elimine paragraful 6 de la pagina 5 a Raportului
subcomisiei. La intervenţia domnului expert parlamentar Marin Drăcea paragraful
este reformulat, iar propunerea este adoptată în unanimitate.
Domnul deputat Dan Coriolan Simedru propune să se elimine şi partea a
doua a paragrafului ultim al Raportului subcomisiei. Supusă la vot, propunerea este
adoptată cu unanimitate de voturi (7 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă”).
Domnul deputat Ion Duţu - vicepreşedintele comisiei - ia cuvântul,
suspendând şedinţa cu menţiunea că votul final asupra Raportului se amână până la
şedinţa următoare.
De asemenea, precizează că punctele 2, 3 şi 4 ale Ordinei de zi, vor fi
analizate tot în şedinţa următoare.
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