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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 şi 19 martie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 18 martie 2009 
 

La şedinţă au participat membrii comisiei, respectiv : Ioan Stan – preşedinte, 

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinte, Adrian Gurzău – vicepreşedinte,                 

Radu Eugeniu Coclici - secretar, Luminiţa Iordache – secretar, Dumitru Boabeş, 

William Gabriel Brînză, Petru Farago şi Octavian-Marius Popa. Lucrările comisiei au 

fost conduse de domnul deputat Ioan Stan - preşedintele comisiei.  

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

1. Audierea domnului Becsek Garda Dezsό Kálmán – fost deputat UDMR, cu 

privire la cercetarea sa de către Poliţia Municipiului Gheorghieni. 

2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  9 – 13 martie 2009. 
3. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 23 - 27 martie 2009. 

4. Activitate în subcomisiile de analiză. 

5. Diverse. 

 

La primul punct al ordinei de zi : 

Domnul preşedinte Ioan Stan l-a invitat pe domnul Becsek-Garda Dezso 

Kalman să prezinte membrilor comisiei situaţia cu care Domnia sa se confruntă. 

Luând cuvântul, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman a făcut următoarele 

precizări : 

• de mai mult timp şi anume încă din anul 2001, a încercat să soluţioneze 

problemele cetăţenilor legate de retrocedările ilegale asupra terenurilor agricole şi cele 

cu vegetaţie forestieră din municipiul Gheorghieni şi nu numai. 
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• după nerecunoaşterea celor trei Rapoarte întocmite de către Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, un colectiv al Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor împreună cu un reprezentant 

al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Cercetări Penale, s-a deplasat 

la faţa locului, constatându-se că toate aspectele sesizate de către cetăţeni au fost 

adevărate ; 

• în urma acestor verificări, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei 

şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor a întocmit un Referat sinteză şi, la vremea 

respectivă, a avut loc o Conferinţă de presă în care s-a adus la cunoştinţa opiniei 

publice, corupţia „instituţionalizată” din judeţul Harghita ; 

• atunci când s-a solicitat cercetarea tuturor faptelor penale, prin intervenţia 

unor persoane, aceste fapte au fost muşamalizate ; 

• deşi Departamentul de Control al Guvernului şi organele de poliţie şi-au 

făcut datoria în ceea ce priveşte analiza şi verificarea tuturor aspectelor sesizate, 

atunci când aceste cazuri au ajuns la organele de procuratură, ele au fost 

muşamalizate ;  

• în iunie 2008, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman a fost invitat de către 

domnul procuror Vasile Vintilescu, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, în vederea purtării unor discuţii. Onorând această invitaţie, domnul                  

Becsek-Garda Dezso Kalman a fost sfătuit de către domnul procuror Vasile Vintilescu 

să-şi retragă acuzaţiile făcute într-o emisiune a televiziunii „HIV TV” din Ungaria 

împotriva domnului Tinka Coloman, avertizându-l tototată cu declanşarea urmăririi 

penale pentru infracţiunile de insultă şi calomnie, pedepsite de Codul penal între 1 – 3 

ani închisoare ; 

• după încheierea mandatului de parlamentar, domnul Becsek-Garda 

Dezso Kalman a fost invitat la Poliţia Gheorghieni pentru a da o declaraţie cu privire la 

acuzaţiile de calomnie şi insultă aduse împotriva domnului Tinka Coloman, acuzaţii 

făcute de către domnul Becsek-Garda Dezso Kalman în luna iunie 2007, la postul de 

televiziune susmenţionat. 
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În încheierea expunerii sale, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman 

înştiinţează plenul comisiei de faptul că este supus unor presiuni, din partea unor 

reprezentanţi ai formaţiunii politice din care a făcut şi Domnia sa parte, respectiv 

U.D.M.R, pentru activitatea sa pe care a desfăşurat-o în timpul mandatului 

parlamentar, activitate ce urmărea doar soluţionarea problemelor sesizate de către 

cetăţenii ce i se adresau prin biroul său parlamentar.  

Discuţiile purtate cu domnul Becsek-Garda Dezso Kalman au fost 

înregistrate pe bandă magnetică.  

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a propus reluarea atât a cercetărilor 

în privinţa tuturor cazurilor amintite de domnul Becsek-Garda Dezso Kalman, 

referitoare la mafia lemnului şi a retrocedărilor ilegale, cât şi a cazului personal al 

Domniei sale. În opinia domnului vicepreşedinte Adrian Gurzău, cazul expus de către 

domnul Becsek-Garda Dezso Kalman cu privire la comportamentul domnului procuror               

Vasile Vintilescu nu este o problemă personală, ci una de interes public. 

Domnul secretar Radu Eugeniu Coclici a susţinut propunerile făcute de către 

colegul deputat – vicepreşedinte al comisiei - Adrian Gurzău, precizând totodată faptul 

că problema mafiei lemnului este o chestiune generală, cunoscând astfel de cazuri şi în 

judeţul Alba.  

După audierea domnului Becsek-Garda Dezso Kalman, membrii comisiei au 

hotărât următoarele. 

- conform propunerii domnului secretar Radu Eugeniu Coclici, memoriul 

domnului Becsek-Garda Dezso Kalman să fie transmis Consiliului Superior al 

Magistraturii ; 

- totodată, la propunerea domnului preşedinte Ioan Stan, respectivul 

memoriu să fie transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi     

Ministrului Justiţiei. 

Aceste propuneri au fost adoptate de membrii comisiei, cu precizarea 

domnului preşedinte Ioan Stan că, după primirea răspunsurilor din partea acestor 

instituţii, Comisia noastră va aprecia asupra ulterioarelor etape ale analizei. 
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La punctul doi al ordinei de zi : 
Domnul preşedinte Ioan Stan a supus atenţiei plenului situaţia dosarelor 

intrate la comisie în perioada 9 - 13 martie 2009, în număr de 29. Membrii comisiei              

şi-au exprimat acordul faţă de modul de soluţionare a memoriilor din borderoul de 

şedinţă. 

În mod distinct, cu privire la memoriul anonim - înregistrat la comisie sub 

nr.14.002/2009, domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra 

conţinutului respectivului memoriu, în care se solicită sprijinul din partea Comisiei 

noastre pentru verificarea „faptelor de corupţie ieşite din comun, în procesele de 

achiziţie” de la Liceul Economic „Vasile Conta” din Tg. Neamţ. De asemeena, domnul 

preşedinte Ioan Stan a menţionat că, aşa după cum s-a stabilit anterior într-o şedinţă a 

comisiei, petiţiile anonime care au un conţinut relevant să fie totuşi luate în considerare 

şi transmise instituţiilor abilitate cu soluţionarea, astfel că s-a procedat – în cazul petiţiei 

susmenţionate – la întocmirea unor adrese de înaintare către Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării, Prefecturii judeţului Neamţ şi Primăriei Târgu Neamţ.                 

Membrii comisiei a fost de acord cu sesizarea acestor instituţii. 

 

La punctul trei al ordinei de zi :  

Domnul preşedinte Ioan Stan a adresat rugămintea colegilor deputaţi,               

de a-şi exprima dorinţa cu privire la acordarea de audienţe, pentru săptămâna                

23 - 27 martie a.c. În privinţa acordării audienţelor la comisie, domnii deputaţi şi-au 

exprimat  acordul, după cum urmează : 

• în ziua de marţi, 24 martie a.c. : domnul deputat Boabeş Dumitru ;  

• în ziua de miercuri, 25 martie  a.c. : domnul deputat Farago Petru ; 

• în ziua de joi, 26 martie a.c. : domnul deputat Adrian Gurzău – vicepreşedinte al 

comisiei. 
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La punctul „Diverse” :  

Domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra faptului că, 

începând din 9 martie a.c., domnul Tudor Mohora este numit pe funcţia de                

consilier – şef serviciu la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii 

a Camerei Deputaţilor. 

 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău, referindu-se la verificările şi 

cercetările efectuate în dosarul privind retrocedarea şi scoaterea la licitaţie a Castelului 

Bran, a informat plenul comisiei asupra faptului că Domnia sa a primit o solicitare din 

partea colegilor parlamentari din judeţul Braşov, care ar dori să fie informaţi cu privire la 

toate datele cuprinse în dosarul Castelului Bran. 

Domnul preşedinte Ioan Stan a menţionat că, pe acest subiect, se vor purta 

discuţii, după terminarea şedinţei, în Biroul Comisiei. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

 

În ziua de 19 martie 2009, domnii deputaţii şi-au desfăşurat activitatea  pe 

cele trei 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, 
 

                                                                   Ioan Stan 
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