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PROCES – VERBAL 
 

al şedinţei din 4 martie 1998 
 

 
Şedinţa este condusă de domnul deputat Iosif Boda – preşedintele 

comisiei. 
La şedinţă sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi domnul deputat Victor 

Babiuc – Grupul Parlamentar P.D. şi domnul deputat Constantin Aferăriţei – 
Grupul Parlamentar P.N.Ţ.C.D. – Civic-Ecologist. 

 
La şedinţă participă, din partea Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor, domnul deputat Sorin Victor Lepşa – Secretar al Camerei 
Deputaţilor. 

 
Ordinea de zi a şedinţei are înscris un singur punct, respectiv alegerea 

Preşedintelui Comisiei. 
 Supusă la vot, Ordinea de zi este adoptată în unanimitate. 
 
Domnul Preşedinte Iosif Boda menţionează, în deschiderea şedinţei, că, 

încă de la sfârşitul sesiunii de primăvară a anului trecut, problema preşedinţiei 
comisiei a fost pusă în discuţie. Dar, deoarece la momentul respectiv nu a avut o 
aplicare în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului, ea nu şi-a găsit 
finalizarea. “Afirmam la acea dată – precizează domnul Iosif Boda – că, în 
momentul în care problema îşi va găsi rezolvarea regulamentară, în acel moment 
 îmi voi prezenta demisia”.  
 
      .//. 
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În continuare, se aduce la cunoştinţa plenului comisiei că – în cursul 
săptămânii trecute – Preşedintele Camerei Deputaţilor – Domnul Ion Diaconescu 
(sub referinţa nr.100 B.P. din 18 februarie 1998) a transmis Comisiei pentru 
Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii,  Hotărârea Biroului Permanent 
al Camerei Deputaţilor din 18 februarie a.c., potrivit căreia funcţia de Preşedinte 
al Comisiei să revină, în continuare, Grupului Parlamentar al P.D.S.R. 

“Am înţeles – menţionează domnul Iosif Boda – că P.D.S.R. a şi 
nominalizat  candidatul  pentru  această  funcţie,  în persoana domnului deputat 
Ion Honcescu. Doresc să apreciez colaborarea pe care am avut-o cu toţi colegii 
deputaţi; dacă sunt mulţumit de acest lucru, nu aceeaşi afirmaţie o pot face şi 
privind atribuţiile extrem de limitate pe care le avem”. 

În continuare, se acordă cuvântul domnului deputat Sorin Victor Lepşa 
– Secretar al Camerei Deputaţilor, reprezentant din partea Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor.  

Domnul Secretar al Camerei, Sorin Victor Lepşa precizează că, în urmă 
cu două săptămâni, Biroul Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi 
pentru Petiţii a prezentat în şedinţa Biroului Permanent al Camerei Raportul  
privind activitatea pe semestrul II 1997, raport care a fost unanim apreciat, 
activitatea comisiei fiind considerată ca desfăşurându-se în limitele “normalităţii 
parlamentare”. 

Referindu-se la obiectul prezentei şedinţe, Domnul Secretar Sorin 
Victor Lepşa precizează: “A devenit o cutumă ca preşedinţia unei astfel de 
comisii să aparţină opoziţiei. De altminteri, aceasta este şi atitudinea adoptată şi de 
alte parlamente, cu vechi tradiţii democratice. Schimbarea care are loc se 
comportă numai pe considerente de algoritm. Procedura prevede ca propunerea 
partidului să fie votată de membrii comisiei”. 

Domnul preşedinte al comisiei - Iosif Boda – doreşte, pe aspect 
procedural, să învedereze faptul că, mai întâi, plenul va trebui să ia act de demisia 
sa, procedând la eliberarea din funcţie. 

Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu menţionează că votul nu mai 
este necesar, din moment ce s-a pronunţat demisia. 

Domnul Secretar al Camerei, Sorin Victor Lepşa, aduce la cunoştinţa 
plenului candidatura - promovată de P.D.S.R. pentru funcţia de preşedinte – a 
domnului deputat Ion Honcescu, precizând în acelaşi timp că procedura este a 
votului secret. 

     .//. 
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În unanimitate – însă - plenul comisiei hotărăşte ca alegerea să se facă 
prin vot deschis. 

 
În acest moment, domnul deputat Mihăiţă Calimente aduce la cunoştinţa 

colegilor că, deşi absent, domnul deputat Constantin Aferăriţei i-a înmânat – 
într-un plic închis – opţiunea sa de vot.  

Domnul Secretar al Camerei, Sorin Victor Lepşa, supune la vot alegerea 
- pentru funcţia de preşedinte al comisiei – a domnului  deputat  Ion  Honcescu. 

 
  În unanimitate domnul deputat Ion Honcescu este votat Preşedinte 

al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii. 
 
Domnul Secretar al Camerei, Sorin Victor Lepşa, invită la cuvânt pe 

domnul deputat Ion Honcescu. 
 
Domnul deputat Ion Honcescu declară: “Mă surprinde, în modul cel mai 

plăcut, votul unanim al Dumneavoastră. Vă asigur, domnilor colegi, de aceeaşi 
bună colaborare. Vă mulţumesc Domnule Secretar pentru participare şi, prin 
Dumneavoastră, doresc să asigur Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor că vom 
deveni o comisie utilă menirii parlamentare pe care o avem. De asemenea, doresc 
să vă asigur că, în calitate de Preşedinte al Comisiei nu voi fi deputat P.D.S.R., ci 
numai deputat”. 

Domnul deputat Iosif Boda, preluând ideea, precizează că, într-o astfel 
de comisie, nu se poate lucra eficient decât dacă “haina politică este lăsată la 
uşă”, şi aceasta pentru că aici se judecă fapte şi nu opinii. “Ridic cu cea mai 
mare seriozitate –menţionează vorbitorul – problema atribuţiilor acestei comisii, 
deoarece, în cazul în care ele nu vor fi corespunzător modificate, există pericolul 
iminent al compromiterii imaginii Parlamentului, în ansamblul său”. 

 
Domnul Secretar al Camerei Deputaţilor, Sorin Victor Lepşa, în 

încheiere, doreşte să-l felicite, în numele Biroului Permanent al Camerei, pe 
domnul deputat Iosif Boda pentru activitatea desfăşurată, exprimându-şi totodată 
încrederea că domnul deputat Ion Honcescu va face deplină demonstraţia 
eficienţei sale în această funcţie. 

 
     .//. 
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După epuizarea punctului înscris pe Ordinea de zi, plenul comisiei ia act 

de propunerea domnului deputat Adrian Tudor Moroianu privind audierile 
suplimentare ce se impun în cercetarea cazurilor având ca obiect situaţia din 
petrochimie (respectiv a domnilor Valentin Ionescu – Ministrul Privatizării, Liviu 
Marcu – Secretar de Stat, Sorin Petre Dimitriu şi Bogdan Baltazar – Preşedinte şi 
respectiv Vicepreşedinte F.P.S.) şi chiar extensia subcomisiei constituită ad-hoc, 
prin preluarea acestor cazuri de Subcomisia coordonată de domnul vicepreşedinte 
Ion Duţu, privind relaţiile cu Fondul Proprietăţii de Stat. 

Domnul deputat Iosif Boda precizează că se impune această avizare, cu 
atât mai mult, cu cât subcomisia din care fac parte domnii deputaţi Adrian Tudor 
Moroianu şi Mihail Sireţeanu a fost deja abilitată – în numele comisiei – să 
procedeze la audierea factorilor de autoritate implicaţi, invitaţiile urmând a fi 
transmise sub semnătura Preşedintelui Comisiei. 

Supusă la vot propunerea este adoptată cu 9 voturi “pentru” şi 3 
“abţineri”. 

 
 
 
P R E S E D I N T E,    S E C R E T A R, 
 
      Iosif Boda                          Nicolae Ionescu 
 
 
 


