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PROCES  VERBAL 
al şedinţei  din 6 mai 1998 

 
 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Ion Honcescu – 
Preşedintele comisiei. 

În deschiderea şedinţei, domnul Preşedinte urează “BUN  VENIT !” 
doamnei deputat Ileana Filipescu, care, începând cu această dată, este membră a 
comisiei. 

Invitată la cuvânt, doamna deputat Ileana Filipescu mulţumeşte pentru 
căldura manifestată de membrii comisiei.  

Domnul Preşedinte  prezintă Ordinea de zi a şedinţei, în următoarea 
formulă: 

1. Analiza Notei privind sesizările având ca obiect conflictele legate de 
regimul juridic al caselor naţionalizate. 

2. Punctul de vedere al Comisiei referitor la sesizarea domnului deputat 
Constantin Teculescu, privind revocarea sa din funcţia de preşedinte 
al Casei de Economii şi Consemnaţiuni. 

3. Analiza Declaraţiei Domnului Secretar General Mihai Lucian, 
privind sesizarea domnului deputat Adrian Dumitrescu. 

4. Propuneri privind deplasările tematice în teritoriu. 
5. Diverse. 

 
 
.//. 
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Asupra Ordinei de zi, domnul deputat Adrian Tudor Moroianu doreşte 

să facă o completare, solicitând înscrierea la pct.5 – Diverse – audierii primarului 
din comuna Gura Vadului – judeţul Prahova. 



 
 

Domnul Preşedinte supune la vot Ordinea de zi, cu amendamentul 
propus. În unanimitate, Ordinea de zi este votată de cei prezenţi. 

 
1. La primul Punct al Ordinei de zi, Domnul Preşedinte face o succintă 

prezentare a aspectelor prezentate în Nota privind sesizările adresate comisiei şi 
având ca obiect litigiile celor care locuiesc în casele naţionalizate. Constatând, 
însă, că materialul nu conţine şi măsurile ce s-ar impune a fi adoptate de comisie, 
solicită celor prezenţi să-şi precizeze punctul de vedere, atât pe acest aspect, cât şi 
pe întregul material. Apreciază, totodată, ca fiind extrem de utile unei complete 
analize a cauzei audierile ce s-ar impune a fi avute de comisie cu Primarul General 
al Capitalei, Ministrul Justiţiei, Procurorul General şi – poate chiar – un 
reprezentant al Ministerului de Interne (pe aspectele legate de unele evacuări “în 
forţă”). 

Înscris la cuvânt, domnul deputat Mihăiţă Calimente consideră că 
materialul exprimă un punct de vedere unilateral (părtinitor chiriaşilor), în 
condiţiile în care sunt şi numeroşi proprietari cărora nu li se soluţionează 
drepturile privind redobândirea caselor naţionalizate. Faţă de acest aspect, Domnul 
Preşedinte  face precizarea că materialul a avut în vedere sesizările primite la 
comisie, care, în majoritatea covârşitoare a lor, se referă la statutul chiriaşilor din 
casele naţionalizate. 

Domnul deputat Viorel Lixăndroiu, preluând motivaţia Domnului 
Preşedinte, consideră că materialul este corect întocmit, analiza  bazându-se pe 
situaţia obiectivă determinată de cele sesizate de petenţi. Ar fi, însă, important de 
precizat – aspect  reţinut, de altminteri, şi de material – că instanţa judecătorească 
este de  multe ori cea care încalcă legea, tocmai prin aprecierea unor acte şi prin 
încadrarea incorectă a unor situaţii  de fapt. Acesta este şi aspectul pe care îl 
sesizează, cerând ca legea să fie respectată. 

Domnul deputat Dan Emanoil Barbaresso apreciază ca fiind  nu numai 
utilă, dar absolut obigatorie analiza şi a statutului proprietarilor, ale căror drepturi  
nu numai că au fost ignorate de regimul totalitar, dar chiar furate prin întregul 
ansamblu de măsuri discriminatorii aplicate acestora. Consideră, astfel, că 
problema ce trebuie analizată este aceea a abrogării “injustiţiei”. 
 
      .//. 
 

- 3  - 
 

Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu formulează următoarele 
propuneri:           

♦ ℘

analiza şi revizuirea Hotărârii Guvernului nr.11/1997, care 
încalcă unele dispoziţii constituţionale; 



 
 

♦ ℘ analiza dispoziţiilor legii nr.17/1994, mai ales a dispoziţiilor 
referitoare la termenul de 5 ani, pe cale a se încheia; 

♦ ℘

analizarea condiţiilor de spaţiu ce urmează a fi asigurate 
chiriaşilor supuşi iminentei evacuări; 

♦ ℘ analizarea şi sesizarea modului în care instanţele judecătoreşti 
soluţionează cauzele, fără a solicita sau a lua în considerare punctul de vedere al 
primăriilor. 
 

Domnul deputat Dan Coriolan Simedru este surprins chiar de conţinutul 
Notei, în conţiile în care are cunoştinţă de existenţa unor petiţii care sesizează 
tratamentul discriminatoriu aplicat proprietarilor. Consideră, însă, ca fiind corect 
sesizată lipsa de interes a autorităţii publice locale, mai ales cauzele ce sunt deduse 
judecării. 

Doamna deputat Ileana Filipescu propune completarea Notei şi cu 
situaţia juridică a proprietarilor, urmând a se proceda la o sistematizare 
corespunzătoare a cauzelor. De asemenea, s-ar impune promovarea unei Note 
către Guvern, pentru analiza oportunităţii unei hotărâri care să prevadă prelungirea 
termenului de protejare a drepturilor chiriaşilor. 

Domnul deputat Ion Duţu consideră că dialogul se poartă în afara unui 
cadru deja stabilit, atâta timp cât propunerea comisiei – aşa cum a fost ea 
convenită la una din şedinţele anterioare – se referea la situaţiile create de 
aplicarea necorespunzătoare sau ignorarea chiar a dispoziţiilor Legii nr.112/1995. 
Îşi exprimă, în acest sens, regretul că discuţia s-a transformat într-o dezbatere cu 
profunde conotaţii politice. Analiza unitară a tuturor cazurilor individuale sesizate 
comisiei trebuie să conducă la concluzii principiale, de natură să asigure – în faţa 
legii - protecţie egală celor două categorii, respectiv proprietarilor şi chiriaşilor. 
Problemele trebuie privite în complexitatea lor şi tocmai de aceea informarea în 
cauză – cu un exclusiv caracter tehnic – este obligatoriu de privit ca un început ce 
lansează  spre dezbatere probleme deosebit de importante, legate, în egală măsură, 
de  toate autorităţile implicate în acest amplu proces. 

 
     .//. 
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Domnul deputat Vaida Francisc Atila doreşte, de la început, să facă o 
declaraţie de principiu, referitoare tocmai la aprecierea pe care o dă proprietăţii: 
“motor al societăţii”.  Consideră absolut obligatorie analiza modului în care cele 
trei importante paliere implicate în acest proces, respectiv administraţia publică,  
instanţa judecătorească şi procuratura, şi-au îndeplinit întocmai atribuţiile expres 
prevăzute de lege. Apoi, s-ar impune şi analiza  modului în care  sunt realizate 
relaţiile între Executiv, Administraţia Publică şi Legislativ. Aceasta pentru că, în 



 
 
primul rând, Administraţia Publică Locală nu-şi îndeplineşte obligaţiile de 
reprezentant al Statului, atât în relaţia cu cetăţenii (fie ei proprietari sau chiriaşi), 
cât şi în faţa instanţei.  Nu există, de asemenea, nici o suprastructură care să facă 
posibilă rezolvarea situaţiei locative. Problema recursului în anulare, mult 
discutată şi neuniform susţinută, nu ar trebui să fie supusă voinţei politice iar dacă 
dialogul unei astfel de situaţii este promovat principial pe segmentul politic, 
Parlamentul trebuie să-şi manifeste o atitudine de perfectă imparţialitate. 

În finalul dezbaterii acestui prim punct al Ordinei de zi, Domnul 
preşedinte propune prorogarea discuţiei pentru şedinţa următoare, astfel ca , până 
marţea viitoare materialul să fie completat şi prin prezentarea aspectelor legate de 
statutul juridic al proprietarilor. Supusă la vot, propunerea este adoptată cu 
majoritate de voturi, înregistrându-se un singur vot împotrivă. 

 
2. La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, respectiv analiza Notei 

referitoare la sesizarea domnului deputat Constantin Teculescu privind măsura 
abuzivă având ca efect revocarea sa din funcţia de preşedinte al Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni, Domnul preşedinte invită colegii prezenţi să-şi 
precizeze punctul de vedere. În unanimitate, cei prezenţi consideră ca fiind corect 
motivat punctul de vedere cuprins în Notă, urmând ca el să fie comunicat, sub 
semnătura preşedintelui comisiei, domnului deputat Constantin Teculescu, 
Biroului Permanent al Camerei şi Domnului Prim Ministru – Radu Vasile. Supusă 
la vot, propunerea a fost adoptată în unanimitate. 
 

3. Dezbaterile celui de-al treilea punct al Ordinei de zi, referitoare la 
analiza Declaraţiei Domnului Secretar General al Camerei Deputaţilor – Lucian 
Mihai, privind sesizarea domnului deputat Adrian Dumitrescu, sunt conduse, din 
însărcinarea Domnului Preşedinte, de domnul deputat Ion Duţu – 
Vicepreşedintele comisiei. 

.//. 
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Domnul deputat Dan Coriolan Simedru propune, pentru o corectă 

analiză, audierea, de plenul comisiei, a domnilor Lucian Mihai – Secretarul 
General al Camerei – şi Virgil Predonescu – Directorul Direcţiei de Resurse 
Umane. Consideră că, tocmai prin “tonul” pe care-l foloseşte în Declaraţia sa, 
domnul Mihai Lucian îşi recunoaşte o oarecare “culpă”. Fapta este faptă, iar dacă 
domnul Mihai Lucian nu se recunoaşte vinovat, atunci tocmai dânsul ar fi cel în 
măsură să stabilească în sarcina cui este vinovăţia. 

Domnul deputat Constantin Aferăriţei doreşte să facă doar o singură 
precizare, şi anume faptul că, din informaţiile oferite de domnul deputat Adrian 
Dumitrescu, rezultă că, din 1990, Cartea de Muncă s-a aflat, până în 1997, în 



 
 
posesia sa exclusivă; de asemenea, tot ca o mică precizare, este aspectul legat de 
faptul că, în momentul în care se aflau în Cabinetul domnului Mihai Lucian, 
acesta a scos Cărţile de Muncă nu dintr-un dulap metalic (cum incorect este 
precizat în Declaraţie), ci dintr-un birou alăturat biroului său. 

Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu consideră că sinceritatea 
domnului Secretar Mihai Lucian ar trebui pusă sub semnul întrebării. S-ar impune 
audierea comună, atât a Secretarului General, cât şi a directorului de Personal şi 
poate chiar a domnului Lapteş. 

Domnul deputat Viorel Lixăndroiu, considerând că ignorându-şi total 
responsabilitatea pe care o are faţă de o astfel de faptă, apreciază Declaraţia 
Secretarului General, ca fiind făcută într-un moment de “relaxare”. 

Domnul deputat Vaida Francisc Atila, legând acest caz, deosebit de 
grav, de împrejurarea creată în urmă cu un an, când în ziarul “Adevărul” a apărut 
un articol ce conţinea false şi jignitoare afirmaţii la adresa unor deputaţi cu 
domiciliul în  Bucureşti, ce şi-ar fi permis să-şi facă vacanţa prin efectuarea unor 
deconturi în circumscripţii, apreciază deosebit de obligatorie atitudinea pe care 
comisia ar trebui să o aibe. Ca prim aspect, s-ar impune , cel puţin două întrebări, 
a căror valoare nu e deloc retorică: cum a apărut permisibilă scurgerea către presă 
a unor astfel de informaţii şi ce măsuri s-au luat la nivelul Secretariatului General 
pentru evitarea acestui gen de fenomen. 

În finalul discuţiilor, Domnul Preşedinte Ion Honcescu – revenit în 
şedinţă, supune propunerea la vot. În unanimitate, cei prezenţi hotărăsc audierea 
domnilor Mihai Lucian – Secretar General al Camerei, Virgil Predonescu – 
Director Resurse Umane şi Vasile Lapteş – Director al Departamentului pentru 
Informatică, pentru miercuri 13 mai a.c., ora 11.00. 

     .//. 
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4. Discuţiile la acest punct al Ordinei de zi – deplasările tematice în 

teritoriu – sunt conduse, din însărcinarea Domnului Preşedinte, de către domnul 
deputat Dan Coriolan Simedru – Vicepreşedintele comisiei, care invită pe domnii 
deputaţi prezenţi să-şi formuleze propunerile. 

Domnul deputat Dan Emanoil Barbaresso propune efectuarea unei 
deplasări în judeţul Caraş-Severin, având ca obiect analiza aspectelor cuprinse în 
sesizarea domnului deputat Sturza Popovici, pentru începutul lunii iunie. 

Domnul deputat Ion Duţu propune efectuarea unei deplasări în judeţul 
Bacău, la sfârşitul lunii mai, urmând ca, până săptămâna viitoare, să prezinte 
comisiei şi planul tematic al deplasării. 

Domnul deputat Vaida Francisc Atila propune efectuarea unei deplasări 
la Sulina, în a doua decadă a lunii iunie, iar domnul deputat Dan Coriolan 
Simedru, efectuarea unor deplasări în judeţele Alba şi Sibiu. Şi pentru aceste 



 
 
deplasări se vor prezenta la secretariatul tehnic al comisiei programele şi planurile 
tematice. 

5. La ultimul punct al Ordinei de zi, conform aprobării iniţiale a 
comisiei, plenul procedează la audierea – la solicitarea acestuia – primarului din 
comuna Gura Vadului, judeţul Prahova. 

Invitat să ia cuvântul, domnul primar supune atenţiei comisiei situaţia 
deosebită în care  autorităţile publice locale se află, determinată de  atitudinea 
domnului senator Mihail Bălănescu. Astfel, urmare adunării cetăţeneşti a 
locuitorilor comunei, domnul senator a promovat o plângere penală împotriva 
primarului, instanţa de fond pronunţând deja o primă hotărâre, prin care 
primarului i s-a aplicat o amendă penală de 5 milioane lei.  Se depun, cu această 
ocazie, şi documente de care domnul senator Mihail Bălănescu uzează în 
susţinerea drepturilor sale, printre care şi un act considerat ca fiind fals. 

După audierea primarului, care are loc şi în prezenţa domnului deputat 
Munteanu, Vicepreşedinte al Comisiei pentru Administraţia Locală, Amenajarea 
Teritoriului şi Echilibru Ecologic din Camera Deputaţilor, invitat la acest dialog,  
Preşedintele de şedinţă invită membrii comisiei să-şi precizeze punctul de vedere. 

Domnul deputat Dan Emanoil Barbaresso apreciază că atitudinea 
domnului senator Mihail Bălănescu îl face pe acesta exclusiv responsabil, ea 
plasând, totodată, imaginea parlamentarului într-un con de umbră. 

Domnul deputat Viorel Lixăndroiu consideră că faptele domnului 
senator au clare conotaţii penale, ele căzând în competenţa de soluţionare a 
Procuraturii. 

     .//. 
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Doamna deputat Ileana Filipescu consideră că aspectele sesizate ar 
trebui aduse şi la cunoştinţa  comisiei similare din Senat. 

Domnul deputat Munteanu, vorbind despre aspectele sesizate de primar, 
apreciază ca fiind corecte afirmaţiile acestuia, precizând, totodată, că a încercat de 
vreo câteva ori un dialog cu domnul senator Bălănescu, fără a putea avea vreo 
finalitate. 

Doamna deputat Ileana Filipescu apreciază ca fiind oportună o şedinţă 
comună a comisiei împreună cu comisia similară din Senat, la care să fie invitat, 
alături de domnul senator şi Domnul Valeriu Stoica – Ministrul Justiţiei. 

În finalul dezbaterii, supusă la vot, propunerea este adoptată cu 
majoritate de voturi, urmând totuşi ca – până la şedinţa următoare – dosarul să fie 
înaintat Ministrului Justiţiei. 

 
 
 



 
 

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

 


