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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 
 

S  I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din 18 iunie 2008 

 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Tudor Mohora – 

preşedinte, Radu Lambrino şi Horea Dorin Uioreanu – vicepreşedinţi, Mihail Sireţeanu 

şi Mircea Costache – secretari, Becsek Garda Dezso Kalman, Ilie Merce, Valer 

Dorneanu, Aurelian Pavelescu, Ioan Dumitru Puchianu, Gheorghe Sârb şi Cosmin 

Gabriel Popp. Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Tudor Mohora - 

preşedintele comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată în următoarea formulă : 

1.  Analiza aspectelor sesizate în dosarele intrate la comisie în perioada                 

2 – 13 iunie 2008. 
 2. Stabilirea programului de audienţe la comisie, pentru perioada                 

23 – 27 iunie a.c. 

3.     Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 

4.     Diverse. 

 
La primul punct al ordinei de zi, domnul preşedinte Tudor Mohora a supus 

atenţiei plenului analiza aspectelor sesizate în memoriile înregistrate la comisie,                  

în perioada 2 – 13 iunie 2008. În perioada de referinţă, la comisie, s-au înregistrat un 

număr de 36 memorii. 
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Membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de 

compartimentul tehnic privind modul de analiză şi verificare, într-o primă etapă,                  

a acestor memorii. 

Cu privire la asigurarea audienţelor în perioada 23 – 27 iunie a.c.,                 

plenul comisiei a hotărât după cum urmează :  marţi – 24 iunie a.c. – domnul deputat 

Becsek Garda Deszo; miercuri – 25 iunie a.c. – domnul secretar  Mihail Sireţeanu şi              

joi – 26 iunie a.c. – domnul deputat Mircea Costache, urmând ca în zilele de                  

23 şi 27 iunie a.c. audienţele să fie asigurate prin cabinetul preşedintelui comisiei. 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Tudor Mohora a adus la cunoştinţa 

plenului faptul că, la comisie, a sosit o adresă din partea Secretariatului General al 

Camerei Deputaţilor, cu solicitarea de a se transmite programul de activitate al comisiei 

noastre, pe perioada vacanţei parlamentare, respectiv pentru lunile iulie şi august. 

Pe acest aspect, membrii comisiei au hotărât ca pentru luna iulie, activitatea în 

comisie să se desfăşoare în prima săptămână, respectiv perioada 1 - 3 iulie a.c.,                  

iar pentru luna august – perioada 25 – 28 august a.c. 

În continuarea şedinţei, domnul deputat Becsek Garda Dezso a informat  

plenul comisiei despre incidentul neplăcut întâmplat între Domnia sa şi domnul 

procuror Vasile Vintilescu, în sediul Parchetului General, fapt care l-a determinat să 

înştiinţeze – printr-o adresă – şi Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Pe scurt, domnul deputat Becsek Garda Dezso a punctat următoarele           

aspecte : 

• de peste zece ani, ca şi parlamentar, Domnia sa încearcă să facă lumină 

în cazurile privind retrocedările ilegale a terenurilor cu vegetaţile forestieră şi a furturilor 

de material lemnos. 

• în ziua de 11 iunie a.c., domnul deputat Becsek Garda Deszo s-a 

prezentat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind invitat de 

către domnul procuror Vasile Vintilescu. 

• alături de acesta, se mai aflau prezenţi domnul Tinka Coloman – implicat 

într-o retrocedare ilegală şi avocatul său Sukosd Jozsef. 
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• domnul procuror Vasile Vintilescu, adresându-se domnului deputat 

Becsek Garda Dezso, i-a cerut acestuia să se împace cu domnul Tinka Coloman, 

solicitându-i să-şi ceară scuze în public pentru declaraţiile făcute privind infracţiunile 

săvârşite de acesta, fapt afirmat de către domnul deputat Becsek Gada Dezso într-un 

interviu difuzat de postul de televiziune HIR TV – emisiunea Harvilag extra. În caz de 

refuz, domnul procuror Vasile Vintilescu l-a avertizat pe domnul deputat Becsek Garda 

Dezso că va declanşa urmărirea penală împotriva acestuia, promiţându-i că, după 

soluţia domniei sale, va primi trei ani de închisoare. 

Faţă de cele petrecute, domnul deputat Becsek Garda Dezso şi-a exprimat 

indignarea faţă de comportamentul domnului procuror Vasile Vintilescu, totodată fiind 

surprins şi de demersul domnului Tinka Coloman, acesta depunând o plângere 

prealabilă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru aşa 

numitul interviu difuzat la data de 20.07.2007, la postul de televiziune HIR TV – 

emisiune Harvilag extra, cât şi de faptul că acest demers i-a fost adus la cunoştinţă 

după nouă luni de zile, fără ca domnul deputat Becsek Garda Dezso să primească vreo 

citaţie, conform legii. 

În încheierea luării sale de cuvânt, domnul deputat Becsek Garda Dezso a 

înştiinţat membrii comisiei asupra faptului că nu are de gând să-şi retragă acuzele 

privind ilegalităţile săvârşite de către domnul Tinka Coloman, cu atât mai mult cu cât,    

cu ocazia controlului parlamentar al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi 

pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor împreună cu Corpul de Control al Inspectoratului 

General al Poliţiei Române – Serviciul Cercetări Penale, în judeţul Harghita, s-au 

constatat din nou aceste infracţiuni. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, prin vot, următoarele : 

• transmiterea unei scrisori Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor – din 

partea comisiei – de susţinere a scrisorii adresată deja de către domnul deputat 

Becsek Garda Deszo, cu menţiunea că – indirect – comisia noastră se simte lezată de 

situaţia creată, prin comportamentul şi afirmaţiile făcute de domnul procuror Vasile 
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Vintilescu, considerând că este vorba chiar de o ameninţare la adresa unei comisii 

parlamentare. 

• audierea Ministrului Justiţiei, având ca temă de discuţie comportamentul, 

considerat abuziv, al domnului procuror Vasile Vintilescu, din cadrul Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe care l-a manifestat cu prilejul audierii 

domnului deputat Becsek Garda Dezso, într-o cauză al cărui dosar se află în atenţia 

comisiei noastre.  Ca dată a audierii, este propusă ziua de marţi, 24 iunie a.c.,                  

orele 13,30. 

În încheiere, domnul preşedinte Tudor Mohora a înştiinţat membrii comisiei de 

faptul că, în ziua de joi – 26 iunie a.c., este aşteptat la sediul comisiei Preşedintele 

Comisiei pentru petiţii a Parlamentului European, însoţit de o delegaţie a comisiei. 

Întâlnirea va avea loc în sala de şdinţă a comisiei noastre, întâlnire la care vor fi 

prezenţi şi membrii Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupţiei şi 

Petiţii a Senatului României. 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Tudor Mohora a declarat şedinţa închisă. 

 

În continuarea lucrărilor, deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  pe cele patru 

subcomisii de lucru, procedând la analiza aspectelor sesizate de petiţionari şi a 

răspunsurilor comunicate comisiei de către autorităţile competente cu soluţionarea 

problemelor prezentate în petiţiile şi memoriile adresate comisiei. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 
                          

                                                               Tudor  Mohora 
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