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Asupra
�Raportului referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului
Naţional pentru Studierea arhivelor Securităţii, potrivit Legii nr.
187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii
ca poliţie politică�

Ca urmare a Hotărârii Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, din şedinţa comună din 18.09.2002, Comisia pentru drepturile
omului şi minorităţi din Senat şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi
probleme ale minorităţilor naţionale din Camera deputaţilor au fost sesizate,
spre dezbatere şi elaborarea unui co-raport asupra �Raportului referitor la
îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului Naţional pentru Studierea
arhivelor Securităţii, potrivit Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul
dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică�.

Întrunite în şedinţa comună din data de 16.10.2002, Comisiile au analizat
raportul, care cuprinde  activitatea CNSAS de la înfiinţarea acestei instituţii
şi până la data de 31 mai 2002, organigrama instituţiei, modalităţile de
constituire a arhivelor proprii, soluţionarea cererilor adresate consiliului
privind accesului la propriul dosar,  cu o evaluare statistica elaborată,
activitatea de cercetare în cadrul consiliului, date referitoare la
managementul resurselor financiare şi umane, situaţia verificărilor din oficiu
şi a verificărilor la cerere, situaţia proceselor CNSAS, colaborarea cu



instituţiile similare din Europa de est, activitatea de cercetare, manifestări
ştiinţifice, publicaţii, seminarii şi expoziţii organizate de CNSAS.

În completarea celor prezentate în raport, membrii comisiei senatoriale au
expus detaliile oferite de către trei membri ai colegiului CNSAS,  dl.
Gheorghe Onişoru, preşedinte, dl. Mihai Gheorghe, vicepreşedinte şi dl.
Csendes Laszlo, invitaţi, în data de 2 octombrie a.c., la şedinţa comisiei,
pentru o informare completă. Aceştia au expus detalii despre greutăţile
întâmpinate în rezolvarea atribuţiilor sale: lipsa unui spaţiu adecvat în prima
perioadă de activitate,  inexistenţa unei comisii de control, care să faciliteze
operativitatea acţiunilor instituţiei, dificultăţile legate de preluarea dosarelor
de la Serviciul Român de Informaţii.

Faţă de cele prezentate, membrii celor două comisii apreciază că activitatea
CNSAS, de mare importanţă pentru societatea românească actuală, prin cele
două direcţii definitorii, anume activitatea de deconspirare şi activitatea
ştiinţifică şi de cercetare, s-a desfăşurat în strictă conformitate cu prevederile
legale.

În cadrul discuţiei, o parte a deputaţilor au exprimat unele rezerve privind
eficienţa activităţii CNSAS, criticând rezultatele modeste obţinute în unele
domenii de activitate. Astfel, dl. Deputat Costache Mircea a motivat votul
negativ privind raportul CNSAS, considerat de către domnia sa total
nesatisfăcător, prin faptul că stadiu actual al societăţii nu mai justifică
existenţa unui astfel de organism anacronic, cu resurse bugetare considerate
supradimensionate în raport cu cele destinate altor demnitari. De asemenea,
dl. Deputat Buga consideră că rezultatele activităţii CNSAS nu sunt pe
măsura  fondurilor alocate, iar deconspirarea fostei poliţii politice este greu
de delimitat de informatorii actualelor servicii secrete.

Apreciind eforturile CNSAS de a pune în aplicare prevederile legale, precum
şi recenta îmbunătăţire a condiţiilor de lucru, membrii comisiilor au
evidenţiat că rezultatele dovedesc o evoluţie continuă, ce reflectă
îndeplinirea scopului şi menirii acestei instituţii, de garant al respectării
drepturilor fundamentale ale omului, accesul la informaţii, care asigură
transparenţa unei societăţi democratice.

În concluzie, în urma dezbaterii, cele două comisii avizează favorabil, cu
majoritate de voturi, �Raportul referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin
Consiliului Naţional pentru Studierea arhivelor Securităţii, potrivit Legii nr.



187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca
poliţie politică�.

     PREŞEDINTE                                                PREŞEDINTE

MIRCEA TEODOR IUSTIAN                          NICOLAE PĂUN

Către

Comisia juridică, de numiri,                  Comisia Juridică, de disciplină şi
disciplină, imunităţi şi validări           imunităţi
a Senatului,                                           a Camerei Deputaţilor,
Domnului Preşedinte                            Domnului Preşedinte
Aristide Roibu                                       Ionel Olteanu


	SENAT                                         CAMERA DEPUTATILOR
	Comisia pentru drepturile         Comisia pentru drepturile omului,                                                      omului si minoritati,                   culte si problemele  minoritatilor
	
	
	
	Asupra
	Catre






