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PROCES – VERBAL 
al şedinţei din 29 aprilie 1998 

 
La şedinţă participă toţi deputaţii, membri ai  comisiei. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Honcescu – 

Preşedintele comisiei. 
Supusă la vot, Ordinea de zi – având înscris un singur punct, respectiv 

dezbaterea privind cazul “TIGARETELE – OTOPENI” - este adoptată în 
unanimitate. 

Domnul Preşedinte aduce la cunoştinţa comisiei că grupurile 
parlamentare P.D.S.R., din Senat şi Camera Deputaţilor au cerut constituirea unei 
Comisii parlamentare de anchetă. De asemenea, propune ca, pentru prima fază, 
comisia să nu procedeze la  audierea reprezentanţilor instituţiilor implicate, 
propunând doar Parchetului Militar, care instrumentează cazul, obiectivele ce ar 
trebui – în opinia comisiei – analizate, considerând că ancheta nu ar trebui să se 
rezume la executanţi, deoarece, în mod sigur, cei implicaţi până în prezent se află 
într-o reţea, a cărei structură şi desfăşurare ar trebui elucidate. 

Invitaţi să-şi precizeze punctul de vedere, membri comisiei apreciază 
următoarele: 

Domnul deputat Mihăiţă Calimente este – în principiu – de acord cu 
propunerea formulată. În aceste condiţii, domnia sa nu înţelege din ce cauză 
Comisiile de Apărare s-au sesizat numai asupra acestui caz, atâta timp cât 
verificarea ar trebui să se extindă asupra tuturor cazurilor de contrabandă (inclusiv 
mult mediatizata afacere “Timişoara”). 

 
     .//. 
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Domnul deputat Ion Duţu, Vicepreşedintele comisiei, apreciind 

momentul ca fiind unul de adevărată răscruce, este de părere că va trebui să se 
solicite relaţii asupra tuturor cazurilor de acest gen instrumentate de Parchet. În 
opinia sa, ar fi necesară audierea Procurorului General şi a Ministrului de Justiţie, 
inclusiv pe aspectele legate de tergiversarea soluţionării dosarelor de către 
parchetele deja sesizate. 

 
Domnul deputat Dan Emanoil Barbaresso, Secretarul comisiei în 

continuarea precizărilor făcute de antevorbitori, îşi manifestă regretul că problema 
în cauză nu a fost mai întâi sesizată de comisia noastră. Apreciază, totodată, că 
nici în cazul contrabandei de petrol pe Dunăre, Parlamentul nu a luat o atitudine 
tranşantă. De asemenea, consideră că s-ar impune prezenţa – cel puţin o dată – la 
lucrările şedinţei,  a Domnului Victor Babiuc – Ministrul Apărării Naţionale. 
Cazul “ŢIGARETELOR OTOPENI” este un atentat la siguranţa naţională a 
statului, împrejurare care impune o fermă atitudine din partea Parlamentului. 
Referitor la anunţarea solicitării de constituire a unei Comisii de anchetă, nu este 
de acord cu adoptarea unei astfel de soluţii, ea nemotivându-se nici pe fond şi nici 
ca utilitate. 

 
Domnul deputat Dan Coriolan Simedru, Vicepreşedintele comisiei, 

susţine ideea analizei de către Parchetul Militar a tuturor cazurilor posibile de 
contrabandă ce provin din acţiunile derulate pe Aeroportul Militar Otopeni. 
Ancheta ce urmează a se efectua nu trebuie, în nici un caz, să se rezume doar la 
executanţi. Ea trebuie să dea răspuns unor întrebări ce ţin de activitatea instituţiilor 
chemate să vegheze la siguranţa naţională, dar şi a unor factori cu putere de 
decizie ale căror hotărâri, date în împrejurări cu totul deosebite, marchează nu 
numai slăbiciuni, dar şi – posibile - mascate interese. În acest sens, este obligatorie 
extinderea cercetărilor şi în cazul Aeroportului Militar Timişoara. 

 
Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu apreciază ca fiind extrem de 

necesară constituirea unei subcomisii pentru analiza embargoului pe Dunăre, a 
situaţiei flotei româneşti şi a tuturor cazurilor privind afacerile cu ţigări, derulate 
până acum în România. Consideră, de asemenea, absolut obligatorie audierea la 
comisie a Domnilor Sorin Petre Dimitriu – Ministrul Privatizării şi Sorin 
Moisescu – Procurorul General. 

     .//. 
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Domnul deputat Viorel Lixăndroiu consideră că, de data aceasta, atât 

Parlamentul, în ansamblu, cât şi Comisiile ce au atribuţii specifice în acest 
domeniu, să parcurgă până la capăt drumul cercetărilor, pentru că numai printr-o 
acţiune fermă şi susţinută, acest fenomen, deosebit de periculos, ar putea fi stopat 
şi – mai târziu – eradicat. 

 
Domnul deputat Mihail Sireţeanu consideră, de asemenea, deosebit de 

importantă implicarea comisiei, supunând atenţiei împrejurarea că nici până în 
prezent comisiei nu i-au fost acordate atributele pe care ar fi trebuit să le aibă în 
domeniul cercetării fenomenelor de corupţie şi abuz. Apreciază ca fiind deosebit 
de importantă şi participarea presei la dezbaterile comisiei, mediatizarea ce ar 
urma având efectul direct al aducerii la cunoştinţa opiniei publice a punctului de 
vedere al comisiei.  

 
Domnul deputat Vaida Francisc Atila, preluând afirmaţiile domnului 

deputat Mihail Sireţeanu, susţine părerea acestuia, motivând că toate informaţiile 
ce au determinat atât sesizarea instituţiilor abilitate, cât şi declanşarea cercetărilor, 
provin din canale mass-media. Fenomenul este cu atât mai grav, cu cât el apare 
tocmai în acele sectoare care privesc siguranţa naţională. 

 
Domnul deputat  Nicolae Ionescu consideră că numai comisia poate fi 

abilitată pentru cercetarea acestui caz, alături de multe altele apărute în ultimii ani 
şi rămase nesoluţionate. În opinia sa, ar trebui invitaţi – de urgenţă – la comisie 
miniştrii apărării şi transporturilor, precum şi şefii serviciilor speciale. 

 
Domnul deputat Constantin Aferăriţei, declarându-se total de acord cu 

antevorbitorii săi, îşi exprimă numai “teama” că: “ne vom lovi de efectele nefaste 
ale războiului adreselor”. Iată de ce, de urgenţă, se impune modificarea atribuţiilor 
comisiei, în sensul celor deja formulate şi înaintate atât Comisiei speciale de 
modificare a Regulamentului, cât şi Biroului Permanent al Camerei. 

 
Revenind, Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu menţionează că 

ideea cu “flagrantul” este o batjocură, iar Preşedintele Emil Constantinescu a fost 
indus într-o gravă eroare, traseul propus pe traiectul verificării făcute de Parchetul 
Militar, fiind total fals. 

     .//. 
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Domnul deputat Dan Emanoil Barbaresso consideră necesară extinderea 

verificărilor şi la nivelul Ministerului Agriculturii, pentru analiza modului în care 
au fost acordate licenţele pentru fabricile de tutun. 
     

Domnul deputat Dan Coriolan Simedru reia ideea angajării unei 
colaborări strânse cu reprezentanţii mass-media. Astfel, la nivelul comisiei, ar 
trebui, de fiecare dată, făcute public toate problemele ce se dezbat ( nu numai 
audierile, dar chiar şi refuzul celor invitaţi de a participa la dialog ).  

 
Domnul Preşedinte, referindu-se la problema dreptului comisiei de a 

dispune cercetări şi a efectua anchete, precizează că propunerile comisiei, 
dezbătute, de altminteri, în plen – au fost deja înaintate comisiei de specialitate şi 
Biroului Permanent. Iată că, o dată în plus, se motivează acordarea  unor 
prerogative clare şi mai ales eficiente. În aceeaşi ordine de idei, apare necesară 
atenţionarea miniştrilor, prefecţilor, inclusiv a Primarului General al Capitalei, 
privind obligativitatea punerii la dispoziţie a tuturor documentelor ce privesc 
cazurile sesizate, aceasta cu atât mai mult, cu cât presa  nu poate avea acces la 
orice fel de documente. Pe de altă parte, doreşte să supusă atenţiei plenului 
comisiei cazul Viceprimarului Capitalei, care, invitat la comisie, a refuzat – 
nejustificat - să se supună unor reguli stabilite de normele privind protecţia şi paza 
Parlamentului. 

Concluzionând asupra problemelor ce au fost dezbătute, Domnul 
Preşedinte supune la vot următoarele: 

- atitudinea fermă pe care comisia va trebui să o adopte faţă de acest 
fenomen; 

- analiza tuturor cazurilor privind abuzurile şi corupţia, începând cu 
anii 1990, 1991,1992 şi până în prezent; 

- solicitarea situaţiei tuturor dosarelor a căror finalizare trenează; 
- solicitarea, către Parchetul Militar, a unui set de obiective, care să fie 

analizate; 
- solicitarea către Parchetul General, Ministerul de Interne, Ministerul 

Apărării Naţionale şi a altor instituţii ce apar ca fiind implicate – 
ulterior – în cercetare, a stadiului verificărilor în toate dosarele aflate 
pe rolul acestor organe; 

 
.//. 
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- constituirea unei subcomisii , care să fie abilitată de plen, asupra 
documentării tuturor problemelor ce urmează a fi analizate de 
comisie. 

 
Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu propune ca, începând chiar din 

lunea următoare, să fie purtate discuţii cu directorii posturilor de Radio şi 
Televiziune, sau chiar ai unor ziare, ce ar putea oferi informaţii utile comisiei. 

 
Domnul deputat Dan Coriolan Simedru consideră, de asemenea, 

necesară stabilirea unei informări periodice, atât a Biroului Permanent, cât şi a 
plenului Camerei Deputaţilor, privind activitatea – pe acest aspect – a comisiei. 

Supuse la vot, toate propunerile au fost adoptate cu unanimitate de cei 
prezenţi. 

 
 
În finalul şedinţei, comisia procedează la analiza dosarului Domnului 

deputat Adrian Dumitrescu. 
 
Domnul Preşedinte aduce la cunoştinţa plenului că a purtat deja o 

discuţie cu Directorul Direcţiei Resurse Umane, solicitând, totodată, şi punctul de 
vedere al Domnului Secretar General Mihai Lucian. 

 
Domnul deputat Constantin Aferăriţei, lecturând lista privind deputaţii 

ale căror Carnete de muncă se aflau în posesia Secretarului General, constată că în 
ea sunt menţionaţi şi patru deputaţi, membri ai comisiei. Întrebându-i pe colegii 
săi, domnii deputaţi Ion Honcescu, Constantin Ţocu şi Mihai Calimente, dacă ar fi 
trecut informaţiile cerute de chestionarul întocmit pentru intrarea pe internet, 
aceştia răspund negativ. Şi mai curios apare – precizează domnul deputat 
Constantin Aferăriţei – faptul că unii dintre deputaţi, deşi au completat 
chestionarul, apar totuşi pe listă. Readucând în actualitate mai vechea propunere 
privind înfiinţarea unei subcomisii, domnia sa  reiterează cererea. 

 
Domnul Preşedinte consideră prematură înfiinţarea unei subcomisii, în 

condiţiile în care, nu au fost analizate toate aspectele şi – mai ales – nu au fost 
primite încă precizările Secretarului General. 

     .//. 
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Domnul deputat Dan Coriolan Simedru apreciază că este cel puţin 

dubioasă împrejurarea ca, în momentul apariţiei  acestor date în presă, Cartea de 
muncă să se afle la cealaltă parte din proces. De asemenea, i se pare nejustificată 
motivaţia Secretarului General al Camerei, legată de completările pe internet, în 
condiţiile în care, din câte ştie, în această bancă de date apare numai ultimul loc de 
muncă, nu şi celelalte, informaţie pe care, oricum, Domnul Gheorghe Popescu o 
avea. Solicită, în consecinţă, audierea fiecăreia dintre părţile implicate în conflict. 

 
La propunerea Domnului Preşedinte, comisia este de acord să amâne 

discuţia pentru proxima şedinţă, dată până la care se vor primi şi informaţiile 
solicitate Secretarului General. 

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


