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 Ieri, 16 octombrie 2002, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu Comisia

pentru drepturile omului şi minorităţi a Senatului, având pe ordinea de zi

dezbaterea "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� pentru elaborarea co-raportului.

La şedinţa comună au participat - din partea Comisiei pentru

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale de la Camera

Deputaţilor - un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Filip

Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul

parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Comisiile reunite au analizat raportul, care cuprinde activitatea

C.N.S.A.S. de la înfiinţarea organigramei instituţiei, modalităţile de

constituire a arhivelor proprii, soluţionarea cererilor adresate Consiliului
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privind accesul la propriul dosar, 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

C.N.S.A.S., colaborarea cu instituţiile similare din Europa de Est. Membrii

comisiei senatoriale au expus, în luările lor de cuvânt, şi problemele ridicate

de conducerea C.N.S.A.S. � referitoare la greutăţile întâmpinate în activitate,

cum ar fi lipsa unui spaţiu adecvat, inexistenţa unei comisii de control care

să faciliteze operativitatea acţiunilor instituţiei şi rezolvarea dificultăţilor

legate de preluarea dosarelor de la Serviciul Român de Informaţii.

Dl deputat Endre Bereczki a propus un vot favorabil pentru Raportul

C.N.S.A.S,. evidenţiind că rezultatele acestuia demonstrează că activitatea

Consiliului s-a îmbunătăţit şi că existenţa sa se justifică, dacă se compară şi

cu activitatea instituţiilor similare existente în fostele state comuniste din

răsăritul Europei.

Membrii celor două comisii reunite au apreciat că activitatea

C.N.S.A.S. s-a desfăşurat în strictă conformitate cu prevederile legale.şi au

acordat un vot favorabil - cu majoritate de voturi - Raportului C.N.S.A.S.

aflat în discuţie, O parte a deputaţilor - care au votat împotrivă - au exprimat

unele rezerve privind eficienţa activităţii C.N.S.A.S. sau chiar au formulat o

serie de critici legate, în principal, de bugetul considerat supradimensionat al

acestei instituţii, în raport cu rezultatele modeste obţinute şi cu modul

nesatisfăcător în care C.N.S.A.S. a reuşit să răspundă la solicitările simplilor

cetăţeni care au dorit să-şi consulte dosar întocmit de fosta Securitate.

Astfel, dl deputat Costache Mircea s-a pronunţat pentru un vot

defavorabil Raportului C.N.S.A.S. şi a criticat activitatea desfăşurată de

C.N.S.A.S. arătând că stadiul actual al societăţii româneşti, problemele

majore cu care se confruntă cetăţeanul nu mai justifică existenţa unui
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asemenea organism. Cel mult s-ar putea publica informaţiile necesare într-o

culegere de mai multe volume care să se găsească la sediul Parchetelor şi

tribunalelor spre a fi utilizate de toţi cetăţenii interesaţi, conform legii.

Domnia sa a subliniat că raportul de activitate al C.N.S.A.S. nu este numai

nesatisfăcător - căci există mulţi cetăţeni care nu au putut beneficia de

serviciile C.N.S.A.S, deşi s-au adresat acestuia legal � dar, pe alocuri

jignitor, dacă se are în vedere resursele bugetare şi logistice alocate în raport

cu cele destinate altor demnitari, inclusiv parlamentari. Dl deputat Costache

Mircea a concluzionat că societatea românească modernă are nevoie de cu

totul alte organisme, pârghii şi norme legislative decât anacronicul

C.N.S.A.S. legiferat în 1999, când la guvernare se aflau forţe implicate în

tenebrele trecutului - preocupate mai mult de iniţiative revanşarde decât de

sincronizarea la comandamentele viitorului.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi dl deputat Florea Buga care a spus că

rezultatele muncii Consiliului nu sunt pe măsura fondurilor alocate de la

buget şi că deconspirarea fostei poliţii politice este greu de delimitat de

informatorii actualelor servicii secrete, care - poate - folosesc aceleaşi

persoane.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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