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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al  şedinţei din data de 20 martie2002

La şedinţă  au participat un număr de 14 deputaţi fiind  absenţi domnii
deputaţi Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu � Grupul parlamentar
al PSD (Social-Democrat şi Umanist), ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de domnul Nicolae Păun preşedintele Comisiei,
care în deschidere a propus spre aprobare proiectul ordinei de zi care
cuprinde ca unic punct:

- Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor
care dovedesc eroism în acţiunile de salvare a unor vieţi omeneşti
ori de recuperare a unor bunuri aparţinând patrimoniului public sau
privat.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Domnul  preşedinte a adus la cunoştinţa participanţilor că pe adresa

Comisiei a fost primită o sesizare din partea ex-preşedintelui României
prof.dr. Emil Constantinescu,  căreia îi va da citire după epuizarea ordinei de
zi  în vederea luării unei decizii comune.

În deschiderea lucrărilor domnul preşedinte a făcut o succintă
prezentare a conţinutului acestei propuneri legislative, menţionând că
obiectul de reglementare îl constituie crearea unui cadru legal pentru
acordarea unor recompense persoanelor care, nefiind în exercitarea
atribuţiilor   de serviciu, acţionează decisiv şi salvator în caz de calamităţi
naturale, incendii ori alte situaţii care pun în pericol vieţi omeneşti şi bunuri
aparţinând patrimoniului public sau privat, menţionând că avizul Consiliului
Legislativ este favorabil. De asemenea, un punct de vedere favorabil a fost
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formulat şi de guvern care însă a recomandat ca iniţiatorul sa-şi însuşească
amendamentele propuse pentru reformularea unor articole şi corelarea
textului cu normele de tehnică legislativă.

Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

Concluzionând domnul preşedinte a propus acordarea unui aviz
favorabil.

Membrii Comisiei au apreciat în unanimitate  oportunitatea propunerii
legislative.

Ordinea de zi fiind epuizată domnul preşedinte a dat citire sesizării
Dlui. Emil Constantinescu, precum şi a celor două răspunsuri anexate
scrisorii şi anume de la Serviciul Român de Informaţii, precum  şi de la
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.

 In rezumat, Domnia sa  se adresează Comisiei pentru ca acesta să
dispună verificarea ipotezei supravegherii realizate prin interceptarea
convorbirilor telefonice, inventarierea persoanelor care îl vizitează,
înregistrarea discuţiilor desfăşurate în cadru privat şi informarea promptă  a
organelor superioare asupra identităţii persoanelor şi conţinutului
convorbirilor avute la domiciliu sau prin telefon.

Domnul Emil Constantinescu menţionează că are motive temeinice să
considere "că aceste abuzuri grave la nivelul executanţilor sunt cunoscute şi
avizate sau chiar dispuse de superiorii acestora".

Domia sa menţioneză că  în legătură cu aceste abuzuri a sesizat atât
Serviciul  Român de Informaţii, precum şi Parchetul de pe lângă Curtea
Supremă de Justiţie. Din răspunsurile primite, cele două instituţii nici nu
confirmă, nici nu infirmă cele sesizate.

Prin urmare solicită Comisiei să stabilească următoarele:
"-  de ce se practică două modalităţi de de răspuns la solicitări

similare; (referitor la răspunsul primit de dl. Cornel Nistorescu de la Parchet)
 - dacă a existat un mandat de interceptare a convorbirilor mele, cine
şi pentru ce motiv a dispus acestă măsură extremă;
- dacă în lipsa unui mandat, s-a cerut personalului de specialitate să

informeze Guvernul despre cine apelează telefonul.........., cine este
apelat de la acest telefon şi care este conţinutul convorbirilor;

- De ce au evitat SRI şi Parchetul General să-mi comunice un
răspuns clar, încălcându-şi  propriile atribuţii de a sigura
respectarea drepturilor prevăzute de art.28 din Constituţie, deja
menţionat, precum şi obligaţia de a asigura informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de
interes personal, prevăzută de art.31(2) din Constituţie".
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In  deschiderea  dezbaterilor pe marginea sesizării, domnul preşedinte
a dat citire celor două articole din Constituţie invocate în textul scrisorii,
menţionând că după părerea sa, Comisia nu are nici un fel de bază juridică
pentru a declanşa o  anchetă, acest lucru putând fi făcut  la cerea sa de către
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de
Informaţii.

Doamna deputat  Mihaela Mândrea-Muraru expunându-şi punctul de
vedere, a apreciat că ar trebui ca traseul acestei sesizări să fie acelaş ca
orcărei altei petiţii, venite de la orice alt cetăţean al acestei ţări şi în
consecinţă să adresăm celor două instituţii lămuriri asupra  ambiguităţii
răspunsurilor formulate.

Dl. preşedinte a subliniat faptul că această comisie, nu se poate erija în
judecător asupra modului în care instituţiile statului răspund sesizărilor
primite de la cetăţeni, cu atât mai mult cu cât  în acestă adresă nu se
depăşeşte faza de "ipoteză" neaducându-se nici o probă indubitabilă în
sprijinul acestor presupuneri.

La rândul său domnul deputat Tokay Gheorghe a fost de părere că
într-adevăr este posibil ca uzând de diplomaţie, anumite instituţii să dea
răspunsuri evitând să răspundă  de fapt esenţei problemelor semnalate. În
cazul în speţă chiar dacă am vrea să-i fim de ajutor domnului Emil
Constantinescu şi chiar dacă am avea dovezi că toate cele semnalate s-au şi
întâmplat, nu avem nici o cale legală de a  aprecia existenţa acestor abuzuri
şi nu am face altceva decât la rândul nostru să-i dăm un răspuns la fel de
evaziv.

Singura soluţie legală pe care Comisia o poate lua, este să sesizeze,
aşa cum de altfel a propus şi domnul preşedinte Păun, printr-o adresă
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de
Informaţii, urmând ca acesta să declanşeze o anchetă  în conformitate  cu
prerogativele sale stabilite prin lege.

Domnul deputat  Mircea Costache crede această problemă nu este
altceva decât o  altă manevră a fostului preşedinte de a reintra în atenţia
opiniei publice pentru a nu fi uitat de către  aceasta.

În încheierea  dezbaterilor, membrii Comisiei au susţinut cu
unanimitate de voturi propunerea înaintată de domnului preşedinte Nicolae
Păun şi de domnul Tokay Gheorghe  în sensul sesizării  printr-o adresă a
Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de
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Informaţii, cerându-i să comunice rezultatele investigaţiilor atât comisiei cât
şi pe domnul Emil Constantinescu personal.

Ordinea de zi fiind epuizată domnul preşedinte a declarat închise
lucrările Comisiei.

Preşedinte, Intocmit,

Nicolae Păun                                                         Chisnăr Atena
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