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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

               S E N A T                          CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
  Comisia juridică, de numiri,                 Comisia juridică,   
 disciplină, imunităţi şi validări           de disciplină şi imunităţi 
 Nr. XXIII/1295/1999                     Nr.1141/XVIII/11/1999 
 Bucureşti 27.01.2000                      Bucureşti 27.01.2000 
 

R A P O R T 
 

  Comisiile juridice ale celor două Camere ale Parlamentului 
s-au  întrunit în şedinţă comună, în ziua de 27 ianuarie 2000, la sediul 
Senatului, în scopul de a  reexamina şi finaliza procedura de avizare a 
celor 11 candidaţi propuşi de grupurile parlamentare ca să facă parte din 
Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ca 
poliţie politică, în raport de prevederile Legii nr.187/1999 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie  politică. 
  După  ce s-a îndeplinit cvorumul de lucru, stabilit prin 
regulament, Preşedintele însărcinat cu conducerea şedinţei, deputat  Emil 
Teodor Popescu, a deschis lucrările  şedinţei, anunţând că audierea 
candidaţilor a fost deja efectuată în şedinţa anterioară,  astăzi se 
procedează numai la avizarea individuală a candidaţilor. 
  Domnii senatori Doru Ioan Tărăcilă şi Petre Ninosu, precum 
şi deputaţii Carmen Dumitriu şi Dumitru Bălăeţ, au solicitat cuvântul, 
invocând aspecte de procedură, în sensul că nu au ştiut de şedinţă 
deoarece au fost convocaţi în pripă; nu au înţeles de ce trebuie să ne mai 
întrunim a doua oară, când deja există raportul comun al comisiilor din 
28 decembrie 1999, însuşit de birourile  permanente. Obiecţiunile au fost 
discutate şi combătute de preşedintele de şedinţă, domnul deputat Emil 
Teodor Popescu, de domnul senator Benedict Cazimir Ionescu, precum şi 
de alţi membri ai comisiilor, care au luat cuvântul, reieşind: 

1. că niciodată Grupul parlamentar P.N.Ţ.C.D. – civic şi 
ecologist nu a renunţat la candidatura domnului Horia Roman 
Patapievici; 

2.  că nicăieri, în raportul din 28 decembrie 1999 nu s-a 
solicitat vreunui Grup parlamentar înlocuirea vreunui candidat cu altul, 
adică nici P.N.Ţ.C.D.- ului şi nici P. D-ului;  

3. că prin votul dat în şedinţa din 29 decembrie 1999 a 
birourilor permanente reunite, acestea s-au substituit în atribuţiile 
conferite de legea în cauză numai comisiilor reunite,  creindu-se astfel un 
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blocaj în derularea procedurilor legale, motiv pentru care s-a solicitat 
reluarea lucrărilor comisiilor reunite şi finalizarea procedurilor pentru 
fiecare fază şi pentru fiecare candidat, cu respectarea  condiţiilor 
prevăzute expres de legea de faţă. 

Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, în replică, admite că era 
necesară întrunirea de astăzi, a comisiilor  reunite, dar candidaţii au fost 
avizaţi prin votul secret din 28 decembrie 1999, urmând ca astăzi să se 
discute candidatul P.N.Ţ.C.D.- civic şi ecologist, care îl înlocuieşte pe 
domnul Horia Roman Patapievici. 

Preşedintele de şedinţă al comisiilor reunite, domnul deputat 
Emil Teodor Popescu precizează că Grupul parlamentar P.N.Ţ.C.D. – 
civic şi ecologist nu a renunţat niciodată  şi nu renunţă nici astăzi la 
candidatura domnului Horia Roman Patapievici şi că  prin adresa 
înregistrată sub nr.XIV/2 din 3.01.2000, înaintată Secretarului General al 
Camerei Deputaţilor, s-a solicitat să se comunice comisiilor juridice că 
nu se renunţă la candidatura domnului Horia Roman Patapievici, 
dimpotrivă, comisiile juridice să comunice, în scris, birourilor 
permanente, care sunt, în concret, acele condiţii, prevăzute de lege, pe 
care candidatul în cauză nu le-ar îndeplini. Că prin  aceeaşi adresă,   s-a 
indicat, în subsidiar, pentru respectarea termenului de 5 zile prevăzut de 
lege, că următoarea candidatură va fi cea a domnului Vasile Boroneanţ 
ceea ce nu echivalează, în nici un fel, cu renunţarea la candidatura 
domnului Horia Roman Patapievici. 

La insistenţele domnului senator Doru Ioan Tărăcilă, şi în 
urma dezbaterilor, s-a  trecut la soluţionarea, prin vot, a chestiunilor de 
procedură, de mai sus, stabilindu-se, cu majoritatea de voturi a celor 
prezenţi, că cele două comisii sunt legal întrunite la şedinţa de azi, 27 
ianuarie 2000, şi, de asemenea, s-a hotărât  că, în temeiul audierilor 
anterioare, şi al verificării documentaţiei existente la dosarul fiecărui 
candidat în parte, se va proceda la avizarea individuală a fiecărui 
candidat, avizarea constând: 

a) în confruntarea fiecărui candidat cu condiţiile, 
identice, prevăzute în mod expres de lege, şi; 

b) în acest context, în dreptul membrilor comisiilor de a 
formula obiecţiuni legale, cu privire la fiecare candidatură examinată, 
dacă se constată că una sau mai multe condiţii, prevăzute de lege, nu sunt 
îndeplinite, de acel candidat, supus avizării. Că obiecţiunile se 
formulează în public, şi nu se va practica nici un vot secret. 

În consecinţă, s-a trecut la avizarea individuală a  
candidaturilor. Preşedintele de şedinţă al comisiei, domnul deputat Emil 
Teodor Popescu a  supus fiecare candidatură, la avizare, întrebând dacă 
există obiecţiuni la fiecare candidat. Constatându-se că nu s-au formulat 
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obiecţiuni asupra niciunei candidaturi, şi că fiecare din cei 11 candidaţi 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, comisiile reunite au hotărât, cu 
majoritate de voturi ca, în  conformitate cu prevederile art.8 alin.6 din 
Legea nr.187/1999 să-i supună pe toţi candidaţii, spre aprobare, Plenului 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună. 

 În timp ce se  comunicau rezultatele votului, au părăsit sala 
domnii Petre Ninosu şi Octavian Opriş, de la Senat, Carmen Dumitriu şi 
Dumitru Bălăeţ, de la Camera Deputaţilor, rămânând în sală domnul 
senator Doru Ioan Tărăcilă,  domnia sa plecând din sală la orele 1331. 

Faţă de cele de mai sus, comisiile reunite supun, spre 
aprobare, Plenului Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă 
comună, lista celor 11 candidaţi propuşi de  grupurile parlamentare ca să 
facă parte din Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii ca  poliţie politică, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.187/1999, după cum urmează: 

 
  1. Horia Roman Patapievici 
  2. Claudiu Secaşiu 
  3. Viorel Mircea Nicolescu 
  4. Andrei Pleşu 
  5. Mircea Dinescu 
  6. Gheorghe Mihai 
  7. Florian Chiriţescu 
  8. Aurel Pricu 
  9. Gheorghe  Onişoru 
  10. Csendes Ladislau 
  11. Constantin Buchet 
 
 
 
 
                P R E S E D I N T E,                            P R E S E D I N T E, 
             Sen. Răsvan Dobrescu                    Dep. Emil Teodor Popescu
   
 
 
  


