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Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ion Honcescu – 

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

formulă: 
1. Constituirea unei subcomisii de analiză a memoriilor având ca obiect 

regimul juridic al caselor naţionalizate. 
2. Constituirea unor subcomisii de analiză a presupuselor abuzuri, 

având ca obiect modul de organizare şi desfăşurare a unor 
concursuri, la nivelul serviciilor descentralizate din teritoriu – 
învăţământ, sănătate, protecţia consumatorilor, agricultură -. 

3. Discutarea oportunităţii unor deplasări “tematice” în teritoriu. 
4. Discuţii. 

 
La primul punct al Ordinei de zi, domnul Preşedinte prezintă motivele 

care au determinat şi care justifică constituirea unei subcomisii  având ca obiect 
analiza memoriilor privind regimul juridic al caselor naţionalizate. 

Domnul deputat Iosif Boda consideră ca fiind deosebit de necesară, 
înainte de a se proceda la analiza pe fond a memoriilor, obţinerea unor date 
statistice, de la Ministerul Justiţiei şi de la Parchetul General de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie. În ceea ce priveşte această a doua instituţie, domnul deputat 
Iosif Boda reiterează plenului comisiei mai vechea solicitare privind invitarea 
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Procurorului General la o discuţie cu membrii comisiei, având ca obiect discutarea 
retragerii de către Procurorul General a recursurilor în anulare, în cauze referitoare 
la regimul juridic al caselor naţionalizate. 
 

Domnul Preşedinte Ion Honcescu consideră, de asemenea, necesară şi 
discutarea acestor probleme cu Preşedintele Asociaţiei Chiriaşilor din România. 

Domnul deputat Ion Duţu apreciază oportunitatea constituirii 
subcomisiei de analiză numai pe aspectul legat de modul în care legea este 
respectată (inclusiv în ceea ce priveşte protecţia chiriaşilor), subcomisie care, în 
urma unei documentări complete şi a obţinerii informaţiilor necesare din partea 
tuturor instituţiilor abilitate, să poată formula concluzii atât pe aspectul 
eventualelor abuzuri comise, cât şi pe oportunitatea modificărilor legislative. 

Atât domnul deputat Sireţeanu, cât şi domnul deputat Mihăiţă Calimente 
susţin că analiza acestei subcomisii trebuie să se comporte numai în limitele 
atributelor stricte pe care le are comisia, respectiv cercetarea cazurilor de abuz sau 
corupţie. 

Domnul deputat Dan Coriolan Simedru susţine că ar trebui, pentru 
început,  dat fiind diversitatea memoriilor primite la comisie, să se procedeze la o 
inventariere a cauzelor şi – abia ulterior – la invitarea la comisie a domnului 
Valeriu Stoica – Ministrul Justiţiei; aceasta cu atât mai mult, cu cât, în ceea ce 
priveşte relaţia cu Parchetul General, s-a convenit ca legătura instituţiei cu comisia 
noastră să fie asigurată prin persoana domnului consilier al Procurorului General – 
Virgil Pop. 

Domnul deputat Vaida Francisc consideră deosebit de importantă 
tratarea într-o astfel de formulă a unei situaţii cu deosebite conotaţii sociale, ce 
poate produce chiar bulversări. 

În ceea ce priveşte componenţa subcomisiei, supusă la vot, este aprobată 
propunerea ca ea să fie formată din patru deputaţi, din care unul să fie chiar 
Preşedintele comisiei. Alături de domnul deputat Ion Honcescu, plenul hotărăşte 
ca din subcomisie să mai facă parte domnii deputaţi Ion Duţu, Dan Coriolan 
Simedru şi Vaida Francisc. 
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La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv constituirea unor 

subcomisii de analiză având ca obiect presupusele abuzuri privind modul de 
organizare şi desfăşurare a unor concursuri la nivelul serviciilor descentralizate 
din teritoriu (învăţământ, sănătate, protecţia consumatorilor, agricultură, etc.), 
domnul deputat Viorel Lixăndroiu propune, pentru eficienţa actului de control şi 
analiză, constituirea unei singure subcomisii, formată din cinci deputaţi.  

În unanimitate, plenul hotărăşte ca subcomisia să aibă în componenţa sa 
pe domnii deputaţi Dan Emanoil Barbaresso, Nicolae Ionescu, Mihăiţă Calimente, 
Viorel Lixăndroiu şi Constantin Aferăriţei. 

 
Trecând la discutarea celui de-al treilea punct al Ordinei de zi, respectiv 

oportunitatea efectuării unor deplasări “tematice” în teritoriu, plenul în 
unanimitate apreciază ca fiind deosebit de utilă această formulă. 

În acest sens, domnul deputat Viorel Lixăndroiu reaminteşte colegilor 
mai vechile sale susţineri privind desfăşurarea unor astfel de acţiuni, cu atât mai 
mult cu cât ele şi-au dovedit eficienţa şi în precedenta legislatură. 

Până la proxima şedinţă de plen, membrii comisiei vor depune la 
secretariatul tehnic propunerile privind efectuarea acestor deplasări, împreună cu 
motivaţiile de fond care justifică selectarea lor. 

 
 
La ultimul punct al Ordinei de zi, domnul deputat Dan Emanoil 

Barbaresso solicită comisiei ascultarea domnului deputat Sturza Popovici, în 
legătură cu o sesizare înaintată deja Cabinetului parlamentar al judeţului 
Mehedinţi. Comisia, în unanimitate, hotărăşte preluarea sesizării în cauză şi 
solicitarea – într-o primă etapă -  a informaţiilor necesare pentru o completă 
documentare. 

În final, comisia, reluând propunerea domnului deputat Constantin 
Aferăriţei, procedează la ascultarea domnului deputat Adrian Dumitrescu, privind 
investigarea cauzelor care au  favorizat apariţia unor date defăimătoare, apărute în 
“Academia Caţavencu”, referitoare la persoana domnului deputat. 
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Domnul deputat Adrian Dumitrescu, mulţumind membrilor comisiei 

pentru înţelegerea manifestată faţă de cazul pe care intenţionează să-l sesizeze, 
prezintă pe scurt derularea evenimentelor. Astfel, urmare apariţiei în “Academia 
Caţavencu”, numărul din 7 octombrie 1997, a unui articol intitulat “o ecuaţie cu 
revoluţionari şi cu mai multe necunocscute”, a procedat – în aceeaşi zi – la 
verificarea modului în care este asigurată securitatea cărţii sale de muncă. Urmare 
informaţiilor obţinute de la salariata Direcţiei Resurse Umane, respectiv că 
Directorului acestui compartiment i-a fost solicitată, de către Secretarul General al 
Camerei, cartea sa de muncă, s-a prezentat, împreună cu domnul deputat 
Constantin Aferăriţei la Cabinetul Secretarului General, cu intenţia de a-şi ridica 
Cartea de muncă. Deşii, iniţial, Secretarul General al Camerei a afirmat că nu 
cunoaşte nimic în legătură cu aceasta, la scurt timp a recunoscut că – într-adevăr a 
solicitat documentul în cauză de la serviciul Personal (alături de încă alte 19 cărţi 
de muncă),  cu intenţia de a introduce unele date pe o reţea de calculatoare. La 
insistenţele domnului deputat Adrian Dumitrescu, Secretarul General al Camerei – 
în prezenţa colegului deputat şi a funcţionarei din cadrul serviciului personal – i-a 
înmânat acestuia Cartea de muncă. În final, domnul deputat Adrian Dumitrescu, 
considerând faptele ca fiind deosebit de grave, solicită comisiei anchetarea 
acestora. 

Comisia hotărăşte, în unanimitate, preluarea, spre analiză directă, a 
situaţiei sesizate şi efectuarea tuturor investigaţiilor apte de a oferi o documentare 
completă şi – inclusiv – o apreciere corespunzătoare. Într-o primă etapă se va 
proceda la solicitarea punctului de vedere al directorului compartimentului în 
cauză, referitor la tratamentul aplicat acestor documente, de către instituţie, în 
condiţiile prevăzute de lege. Ulterior, comisia va proceda şi la alte modalităţi de 
investigare sau sesizare, conform atribuţiilor pe care le are. 

 
 
    P R E Ş E D I N T E, 
 
          Ion  Honcescu 


