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Nr.  
 
 
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
 

al şedinţei din 22 octombrie 1997 
 
 
 

La şedinţă participă  12 domni deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Iosif Boda - 

Preşedintele comisiei. 
Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în următoarea formulă: 

1. Discutarea cazului “Abraham” şi formularea punctului de vedere 
al comisiei        şi 

2.    Diverse. 
 

Incepând şedinţa cu discutarea punctului 2 al Ordinei de zi, comisia a 
luat în discuţie şi hotărât următoarele: 

•  memoriul înregistrat la comisie sub nr.1754/1997, privind 
propunerile unor cetăţeni de modificare a Legii nr.18/1991: delegarea domnului 
deputat Dan Emanoil Barbaresso - secretarul comisiei, pentru contactarea directă a 
autorităţilor competente (prefectură, primării); 

•  memoriul adresat comisiei (înregistrat sub nr.2059/1997) de 
către domnul D. Dângă - Preşedintele UCECOM: preluarea cazului de Subcomisia 
coordonată de către domnul deputat Ion Duţu - Vicepreşedintele comisiei;  

•  cererea de colaborare a domnului general (r) Bulai Jorj: de 
acord, cu colaborarea pe o perioadă determinată. 

•  întâlnirea membrilor Biroului comisiei cu personalul de 
specialitate. 
 

Domnul Preşedinte Iosif Boda informează membrii comisiei prezenţi la 
şedinţă că Raportul privind activitatea comisiei pe Semestrul I a anului 1997 a fost 
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finalizat (cu modificările propuse de către membrii comisiei), semnat şi înaintat 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. 

  
Referitor la primul punct al Ordinei de zi - discutarea cazului 

“Abraham” şi formularea punctului de vedere al comisiei -Domnul Preşedinte dă 
cuvântul domnului deputat Ion Duţu - Vicepreşedintele comisiei, care propune 
constituirea unui colectiv, compus - alături de Domnia Sa - din domnii deputaţi 
Vaida Francisc şi Ion Honcescu, precum şi continuarea analizei, prin obţinerea 
unor informaţii suplimentare, care să demonstreze şi funcţionarea relaţiei dintre 
fostul Şef al Inspectoratului General al Poliţiei şi subalternii săi direcţi; supusă la 
vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate, urmând ca ulterioarele audieri să 
fie făcute exclusiv de acest colectiv. 

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


