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PROCESUL - VERBAL 
 

al şedinţei din 11 februarie 1998 
 

 
La şedinţă participă 13 domni deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Preşedinte Iosif Boda. 
În deschiderea şedinţei, domnul Preşedinte Iosif Boda aduce la 

cunoştinţa plenului că va fi obligat să adreseze un apel liderilor celor două 
grupuri parlamentare (respectiv PNTCD şi PDSR) ai căror domni deputaţi, 
membri ai comisiei nu participă la lucrările şedinţelor de comisie. 

Ordinea de zi a şedinţei are un singur punct, respectiv Prezentarea 
observaţiilor la Raportul de activitate al comisiei pe semestrul II 1997. 

Constatând că nu  au fost prezentate astfel de observaţii, domnul 
Preşedinte Iosif Boda precizează că - în cursul săptămânii viitoare - după o 
prealabilă revizuire, din punct de vedere al formei, a materialului, acesta va fi 
înaintat Biroului Permanent al Camerei. 

Pentru şedinţa următoare, domnul Peşedinte Iosif Boda propune (şi 
plenul este de acord) discutarea tuturor dosarelor ce au constituit obiect de 
cercetare pentru subcomisiile de analiză. 

Distinct, doreşte să aducă la cunoştinţa plenului faptul că  
intenţionează, împreună cu alţi doi domni deputaţi, să analizeze situaţia deosebită 
intervenită în localitatea Gura Vadului, judeţul Prahova. Solicită - în acest sens - 
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 ca din subcomisie să facă parte şi domnii deputaţi Dan Coriolan Simedru - 
Vicepreşedintele comisiei şi Adrian Tudor Moroianu, solicitare acceptată de cei 
în cauză şi aprobată de plen. Precizează, de asemenea, că, după ce se vor obţine 
informaţiile necesare, cazul va fi supus discuţiei plenului comisiei. 

În legătură cu seminarul organizat în zilele de 12 şi 13 februarie a.c. 
de către Consiliul Naţional de Acţiune Împotriva Corupţiei şi Crimei Organizate,  
domnul Preşedinte Iosif Boda menţionează că - mâine dimineaţă - materialul 
întocmit de comisie va sta  la dispoziţia celor care doresc să-l lectureze. Propune 
ca materialul să fie prezentat - în mod oficial, din partea comisiei - de către 
domnul deputat Ion Duţu - Vicepreşedintele comisiei. În acest sens, domnul 
Preşedinte Iosif Boda face precizarea că fiecare dintre domnii deputaţi, membri ai 
comisiei care doresc să participe la acest Seminar, este liber să ia cuvântul, dar 
prezentarea materialului în cauză se doreşte a fi punctul de vedere oficial al 
comisiei. 

În finalul discuţiilor, domnul deputat Nicolae Ionescu - Secretarul 
comisiei - aduce la cunoştinţa colegilor că, împreună cu domnul Vicepreşedinte 
Ion Duţu, a procedat la o selecţie a cazurilor de abuz şi corupţie publicate de 
mass-media, colegii deputaţi putând consulta dosarul astfel întocmit, care se află 
la secretariatul comisiei. 

 
 
   P R E S E D I N T E, 
 
         Iosif Boda 


