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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţelor  comisiei din 18 şi 19 martie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 18 martie 2009 
 

La şedinţă participă 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 sunt conduse de domnul deputat Ioan Stan - preşedintele 

comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi este 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 îl invită pe 

domnul Becsek-Garda Dezso Kalman să prezinte membrilor comisiei situaţia cu care 

Domnia sa se confruntă. 

Domnul Becsek-Garda Dezso Kalman, luând cuvântul, doreşte să precizeze 

faptul că, 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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De asemenea, Domnia sa mulţumeşte Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pentru sprijinul acordat în lupta sa împotriva mafiei 

pădurilor şi a retrocedărilor ilegale, menţionând faptul că şi colaborarea cu Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor s-a dovedit a fi benefică şi deosebit de utilă, 

această instituţie făcându-şi datoria. 

Pe scurt, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman menţionează că : 

- 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. 
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- 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. 

În încheierea expunerii sale, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman 

înştiinţează plenul comisiei de faptul că este supus unor abuzuri, de către unii 

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.  

Pentru a înţelege mai bine situaţia, domnul deputat Octavian-Marius Popa               

doreşte să adreseze câteva întrebări şi anume : 

- calomnia şi insulta sunt considerate infracţiuni în Codul penal ? Deoarece 

Domnia sa cunoaşte faptul că acestea au fost dezincriminate în Codul Penal. 

- care a fost scopul întâlnirii domnului Becsek-Garda Dezso Kalman cu 

domnul procuror Vasile Vintilescu, la sediul Parchetului General şi în ce calitate ? 

- antepronunţarea unui procuror cu privire la anumite fapte, este sau nu o 

încălcare a legii ? 

- când au avut loc faptele despre care domnul Becsek-Garda Dezso Kalman 

a făcut vorbire, în ce perioade ?  

Domnul consilier Bulai Jorj răspunde primei întrebări adresată de către 

domnul deputat Octavian-Marius Popa : în Codul penal infracţiunile de calomnie, 

insultă şi proba verităţii, conform Legii nr.278/2006,  acestea au fost abrogate. Ulterior, 

s-au făcut demersuri la Curtea Constituţională şi prin Deciza nr.62/2007 s-a admis 

excepţia de neconstituţionalitate, constatând că dispoziţiile Legii nr.278 (art.1, pct.56), 

referitoare la insultă, calomnie şi proba verităţii (ar.205, 206 şi 207) din Codul penal 

sunt neconstituţionale. În privinţa ameninţării făcută de către domnul procuror Vasile 

Vintilescu, la momentul purtării discuţiilor cu domnul Becsek-Garda Dezso Kalman, de 

începere a urmăriii penale cu primirea unei pedepse de la 1 la 3 ani de închisoare, 



 
 

 4

domnul consilier Bulai Jorj menţionează că revăzând art.206 în ceea ce priveşte 

calomnia, aici nu se regăseşte ca sancţiune decât amenda penală şi nu pedeapsa cu 

închisoarea. 

În legătură cu această problemă, domnul preşedinte Ioan Stan menţionează 

că în momentul în care domnul procuror Vasile Vintilescu a făcut această ameninţare 

cu închisoarea, acesta nu a cunoscut prevederile Codului penal, săvârşind printr-un 

asemenea comportament, chiar un abuz şi un şantaj împotriva domnului Becsek-Garda 

Dezso Kalman. 

Cu privire la cea de-a treia întrebare adresată de către domnul deputat 

Octavian-Marius Popa, respectiv dacă antepronunţarea unui procuror cu privire la 

anumite fapte este sau nu o încălcare a legii, domnul consilier Bulai Jorj menţionează 

că, de la data când persoana a luat la cunoştinţă că a fost calomniată, în termen de 

două luni de zile aceasta este obligată să facă plângere prealabilă, conform 

prevederilor art.284 (alin.1) cod de procedură penală, care reglementează în acest 

sens procedura plângerii prealabile. În cazul de faţă, interviul pe care l-a dat domnul 

Becsek-Garda Dezso Kalman a avut loc în cursul lunii iunie 2007, pe postul de 

televiziune maghiar „HIV TV”. În acest caz, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman este 

invitat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de domnul procuror 

Vasile Vintilescu cu un an mai târziu, respectiv în iunie 2008, ceea ce înseamnă că nu 

s-a respectat termenul de două luni de zile, prevăzut în Codul de procedură penală. 

O altă chestiune pe care domnul consilier Bulai Jorj o consideră incorectă, 

este aceea că după ce a fost audiat domnul Becsek-Garda Dezso Kalman, domnul 

procuror Vasile Vintilescu nu ar mai fi efectuat alte acte premergătoare la această 

plângere penală, ci a aşteptat luna decembrie 2008 şi exact a doua zi                 

(pe 16 decembrie 2008), după terminarea mandatului de parlamentar al domnului 

Becsek-Garda Dezso Kalman, a trimis plângerea către Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Gheorghieni, parchet care a sesizat apoi Poliţia oraşului Gheorghieni.              

În urma acestor demersuri, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman a fost citat la            

Poliţia oraşului Gheorghieni, pentru a da declaraţii cu privire la faptele săvârşite în 

cursul anului 2007, respectiv a celor de calomnie şi insultă. 
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La cea de-a doua întrebare adresată de domnul deputat Octavian-Marius 

Popa, respectiv în ce calitate domnul Becsek-Garda Dezso Kalman a fost invitat la 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, acesta răspunde precizând că 

a fost invitat telefonic cu recomandarea de a se „împăca” cu domnul Tinka Coloman. 

De asemenea, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman menţionează că verificările făcute 

atât de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, cât şi de către 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor 

au dovedit că cele declarate de Domnia sa au fost adevărate, deci nu putea în nici un 

caz să renunţe la afirmaţiile sale împotriva domnului Tinka Coloman pentru a se 

„împăca” cu acesta. 

La cea de-a patra întrebare adresată de către domnul deputat Octavian-

Marius Popa, legată de perioada în care s-au derulat faptele, domnul Becsek-Garda 

Dezso Kalman precizează că verificările au fost efectuate de domnul Roman în calitate 

de inspector în cadrul Gărzii Financiare Arad, domnul Strâmbu – din partea Gărzii de 

Mediu, specialist în domeniul respectiv. Mai exact, în cursul anului 2001 au fost 

verificate unele fapte, în cursul anului 2003 au fost verificate alte fapte, în anii 2006, 

2007 şi 2008 au avut loc cele trei controale ale Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor.  

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău adresează domnului Becsek-Garda 

Dezso câteva întrebări, după cum urmează : 

- dacă acesta a renunţat la politică din proprie iniţiativă sau dacă i s-a impus 

acest lucru ; 

- cine sunt persoanele incriminate în aceste dosare, dacă deţin funcţii în 

autorităţile statului sau au un grad de rudenie cu oameni de afaceri ; 

- dacă, din interiorul parchetului, direct sau indirect, au fost făcute şi alte 

presiuni împotriva domnului Becesk-Garda Dezso Kalman şi dacă da, de cine anume ; 

- dacă domnul Becsek-Garda Dezso Kalman se consideră o victimă a mafiei 

lemnului. 
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La prima întrebare, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman răspunde că i s-a 

impus să renunţe la politică, dar acest lucru l-a considerat şi Domnia sa ca fiind unul 

potrivit, deoarece a hotărât că este mai bine să se ocupe de domeniul ştiinţific.                

Acest lucru deoarece în timpul celor 12 ani de luptă împotriva mafiei lemnului şi a 

retrocerărilor ilegale, şi-a dat seama că nu a putut invinge, deşi a făcut numeroase 

demersuri în cercetarea şi verificarea actelor de corupţie cu care a fost sesizat de către 

cetăţeni, demersuri cum ar fi : deplasările la faţa locului, interpelările sau declaraţiile 

politice. 

Referindu-se la cea de-a doua întrebare, domnul Becsek-Garda Dezso 

Kalman precizează faptul că în ceea ce priveşte gradul de rudenie, se poate vorbi de 

acest lucru, dând chiar un exemplu : meciul dintre echipa de hochei Gheorghieni şi 

Sportul Studenţesc, moment în care s-a produs un incident, iar principalul vinovat fiind 

chiar fiul domnului Tinka Coloman. În acest caz, fiul domnului Tinka Coloman din 

principalul învinuit, a devenit martor şi acest lucru datorită unor aranjamente şi 

intervenţii.   

La cea de-a treia întrebare, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman 

menţionează că, în afară de ameninţările primite din partea domnului procuror Vasile 

Vintilescu, nu au mai fost făcute şi alte presiuni din partea altor procurori. Totodată, 

domnul Becsek-Garda Dezso Kalman subliniază faptul că, deşi pe parcursul a două 

mandate de parlamentar, a făcut numeroase interpelări şi declaraţii politice cu scopul 

de a încerca soluţionarea cererilor adresate de cetăţeni, şi-a dat seama că nu poate 

face nimic în acest sens, constatând de fiecare dată muşamalizarea faptelor, aşa încât 

a hotărât să renunţe la politică şi să-şi continue activitatea ştiinţifică. 

La cea de-a patra întrebare, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman răspunde 

afirmând faptul că se consideră o victimă. Deşi a primit sprijinul din partea tuturor 

partidelor şi a autorităţilor statului cum ar fi : Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor, Garda Financiară, Garda de Mediu, atunci când cazurile au ajuns pe 

masa procuraturii, ele au fost muşamalizate. 
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În continuare, domnul preşedinte Ioan Stan doreşte să-i adreseze o 

întrebare domnului Becsek-Garda Dezso Kalman şi anume : dacă a făcut vreo 

plângere penală împotriva procurorilor sau altor organe ce erau abilitate să cerceteze 

cazul său. 

Domnul Becsek-Garda Dezso Kalman răspunde acestei întrebări, cu 

precizarea că, în cazul Domniei sale, s-a adresat atât Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, cât şi domnului                  

Bogdan Olteanu – pe vremea aceea, Preşedintele Camerei Deputaţilor. 

Domnul preşedinte Ioan Stan doreşte să ştie motivul pentru care domnul 

Becsek-Garda Dezso Kalman nu a făcut plângere penală împotriva domnului procuror 

Vasile Vintilescu. 

Domnul consilier – şef serviciu Tudor Mohora răspunde acestei solicitări,                 

cu menţiunea că, la vremea respectivă, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman avea 

calitatea de deputat, astfel încât s-a considerat firesc ca instituţia pe care dânsul a 

sesizat-o, respectiv Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor, să facă 

intervenţiile necesare. Deoarece, în definitiv, nu era o situaţie de litigiu între domnul 

Becsek-Garda Dezso Kalman şi domnul procuror Vasile Vintilescu, ci  a fost vorba de 

un conflict legal şi constituţional privitor la modul cum a procedat un reprezentant al 

parchetului, comportament pe care Comisia noastră a dorit să îl aducă la cunoştinţa 

Consiliului Superior al Magistraturii, cu solicitarea luării măsurilor care se impun în 

vederea sancţionării. 

Domnul preşedinte Ioan Stan precizează că, după terminarea mandatului de 

deputat, domnul Becsek-Garda Dezso Kalman putea să aibă o atitudine împotriva 

domnului procuror Vasile Vintilescu. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa menţionează că ar trebui să se ţină 

seama de două aspecte, pe care – în opinia sa – Comisia noastră ar trebui să le 

investigheze cu seriozitate : 
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1. Primul aspect : ce s-a întâmplat  cu acele controale de care domnul              

Becsek-Garda Dezso Kalman a făcut vorbire ? Deoarece, conform legii, persoanele 

care au greşit ar fi trebuit să fie sancţionate. De asemenea, s-ar impune chiar invitarea 

la audieri a celor care au participat la respectivele controale. Spre exemplu, fostul şef al 

Corpului de Control al ministrului agriculturii – domnul Gheorghe Tinel, actualmente 

deputat. 

2. Al doilea aspect vizează atitudinea domnului procuror Vasile Vintilescu : 

încercarea unui procuror de a obţine anumite declaraţii şi mărturii, prin presiuni. 

Această faptă se sancţionată, potrivit legii, cu închisoare între 2 – 5 ani. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău propune 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 susţine 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. În concluzie, domnul secretar Radu Eugeniu Coclici întăreşte ideea 

reluării discuţiilor şi efectuării verificărilor care se impun, în toate aceste cazuri. 

După audierea domnului Becsek-Garda Dezso Kalman, membrii comisiei 

hotărăsc 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. 
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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. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău menţionează că pentru fiecare din 

dosarele ce se regăsesc pe rolul comisiei, mai exact a celor din domeniul mafiei 

lemnului şi a retrocedărilor ilegale de terenuri cu vegetaţie forestieră, ar trebui solicitate 

rezultatele cercetărilor întreprinse de către instituţiile abilitate. 

Referitor la valorificarea cercetărilor anterioare ale comisiei, domnul consilier 

şef-serviciu Tudor Mohora precizează faptul că aceste dosare se regăsesc încă pe 

rolul comisiei. După ultima verificare pe care Comisia noastră a finalizat-o în luna 

ianuarie 2008, s-a transmis un Referat cu privire la rezultatul verificărilor efectuate nu 

numai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi altor instituţii 

ale statului, instituţii la care ar trebui să se revină, deoarece  multe dintre ele nu au 

transmis, nici până în prezent, vreun răspuns. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău face propunerea potrivit căreia 

domnul secretar Radu Eugeniu Coclici să strângă materialele cu privire la aceste cazuri 

(retrocedări ilegale a terenurilor cu vegetaţie forestieră şi furt de material lemnos), 

urmând ca după primirea răspunsurilor din partea instituţiilor sesizate, Comisia noastră 

să decidă asupra etapelor ulterioare ale analizei, respectiv – dacă va fi cazul – invitarea 

la audieri a persoanelor implicate sau chiar a formării unei comisii de anchetă 

parlamentară. 

 

La punctul doi al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan supune 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 informează plenul comisiei asupra 

conţinutului respectivului memoriu, ce vizează modul în care se fac licitaţiile în 
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România, solicitându-se 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 

menţionează 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 sunt de acord cu sesizarea acestor instituţii. 

 

La punctul trei al ordinei de zi, domnul preşedinte Ioan Stan adresează 

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. 

La punctul „Diverse” domnul preşedinte Ioan Stan informează 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, informează 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. 
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Domnul preşedinte Ioan Stan menţionează 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 declară 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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