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La şedinţă participă 15 domni deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Honcescu – 

Preşedintele comisiei. 
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte supune la vot Ordinea de zi a 

şedinţei, care, în unanimitate, este aprobată în următoarea formulă: 
1. Discutarea propunerilor de modificare a Regulamentului Camerei 

Deputaţilor (expunerea de motive şi proiectul de hotărâre). 
2. Informare referitoare la măsurile organizatorice luate la nivelul 

comisiei privind transmiterea, urmărirea şi soluţionarea memoriilor. 
3. Planificarea discuţiilor ce urmează a avea loc în cursul trimestrului II 
1998 cu şefii instituţiilor reprezentative ale statului care colaborează 
cu comisia pentru soluţionarea memoriilor. 

4. Diverse. 
 

1. La primul punct al Ordinei de zi, domnul preşedinte prezintă plenului 
comisiei Expunerea de motive care justifică promovarea propunerilor de 
modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

În final, supune plenului comisiei procedura de vot. În unanimitate, 
plenul hotărăşte supunerea la vot a proiectului de hotărâre, în totalitatea sa. Supus 
la vot, propunerile cuprinse în proiectul de hotărâre sunt adoptate în 
unanimitate. 
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2. Preşedintele comisiei expune plenului măsurile organizatorice ce au 

fost luate la nivelul comisiei, pentru eficientizarea activităţii acesteia, respectiv: 
 
♦ ℘ a fost desfiinţată procedura întocmirii de referate, atât în fazele 

intermediare, cât şi la finalul cercetării, procedură considerată ca 
fiind greoaie şi ineficientă; 

♦ ℘ au fost stabilite sarcini expres, pentru fiecare expert în parte, astfel 
încât lucrările să poată fi urmărite operativ, atât în ceea ce priveşte 
transmiterea răspunsului de către instituţiile cărora comisia se 
adresează, cât şi în comunicarea acestuia (de la caz la caz) petentului. 

♦ ℘ au fost întocmite şi urmează să fie transmise adrese către toţi 
prefecţii şi către conducătorii celor mai importante instituţii ale 
administraţiei centrale care sunt într-o relaţie directă cu comisia, pe 
aspecte privind atât îmbunătăţirea sistemului de comunicare a 
răspunsurilor, cât – mai ales – calitatea şi profesionalismul 
verificărilor. 

 
 
3. Referitor la planificarea discuţiilor pe care comisia urmează a le avea 

în trimestrul II 1998 cu şefii instituţiilor reprezentative ale statului cu care se 
colaborează pe linia soluţionării memoriilor cetăţenilor, plenul hotărăşte, în 
unanimitate, ca la proxima şedinţă să fie prezentată o situaţie a problematicii ce 
impune această programare. 

 
4.  La ultimul punct al Ordinei de zi, domnul deputat Vaida Francisc 

prezintă – oral – o informare privind deplasarea efectuată în judeţul Argeş, 
împreună cu domnul deputat Nicolae Ionescu, Secretarul comisiei şi coordonatorul 
subcomisiei de analiză a cazurilor privind activitatea desfăşurată de organele de 
poliţie. În finalul informării, domnul deputat Vaida Francisc consideră  deosebit 
de eficientă pentru activitatea comisiei permanetizarea acestei practici a 
deplasărilor în teritoriu. 

.//. 
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Domnul deputat Viorel Lixăndroiu, în dezvoltarea celor susţinute de 
domnul deputat Vaida Francisc, precizează că în legislatura trecută comisia a avut 
– constant – pe agenda de lucru şi astfel de activităţi.  Menţionează, de asemenea, 
că ,  tocmai pentru  asigurarea unor astfel de deplasări, comisiei i-au fost puse la 
dispoziţie, în afară de maşina preşedintelui, încă două autoturisme. Intervenind pe 
acest aspect, domnul preşedinte supune votului oportunitatea solicitării 
Secretariatului General al Camerei a încă două autoturisme. În unanimitate, 
comisia  aprobă această propunere. În continuarea celor de mai sus, domnul 
preşedinte precizează că deja s-au pus bazele unei noi colaborări cu Inspectoratul 
General al Poliţiei; în acest sens, comisia a primit un raport al Domnului General 
Nicolae Constantin Berechet, care face, pe larg, precizări asupra celor mai 
importante segmente de colaborare cu Parlamentul, pe linia soluţionării 
memoriilor cetăţenilor. 

Domnul deputat Ion Duţu, vicepreşedintele comisiei, prezintă 
ultimele informaţii sosite la comisie şi legate de cazul “Puzdrea”, respectiv 
răspunsul Prefectului Municipiului Bucureşti. În urma discuţiilor purtate pe 
această temă, plenul, în unanimitate, hotărăşte invitarea la audierea ce urmează a 
avea loc miercuri l aprilie a.c., în plenul comisiei, a domnilor Ion Iordan -–
Prefectul Municipiului Bucureşti, Viorel Lis – Primarul General al Capitalei şi 
Puzdrea Dumitru. 

Domnul deputat Constantin Aferăriţei prezintă plenului comisiei 
situaţia creată de apariţia în ziarul “Caţavencu”  a unor date personale privind pe 
domnul deputat Sorin Dumitrescu, date ce au fost puse la dispoziţia mass-media 
de către domnul Mihai Lucian – Secretarul General al Camerei Deputaţilor. 
Apreciind ca deosebit de gravă situaţia creată, plenul, în unanimitate,  hotărăşte 
invitarea la audiere, pentru miercuri 1 aprilie a.c., a domnului Mihai Lucian – 
Secretarul General al Camerei. 

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

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


