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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 10, 11 şi 12 martie 2009 

 
 

Şedinţa comisiei din 10 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.  

Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul preşedinte Ioan Stan 

a informat plenul comisiei asupra faptului că domnul deputat Horj Pavel – din 

Circumscripţia Maramureş, Colegiul nr. 5 - Borşa-Vişeu, doreşte să prezinte o situaţie, 

care, în opinia sa personală, o consideră  inedită şi profund ilegală.  

Luând cuvântul, domnul deputat Horj Pavel a precizat faptul că : 

• încă de la începutul anului 2009, a formulat o acţiune civilă la 

Judecătoria Vişeu de Sus din judeţul Maramureş, fiind vorba de o acţiune civilă pentru 

plata unor daune morale pe care domnul deputat Horj Pavel le-a pretins de la un pârât. 

De asemenea, Domnia sa menţionează că ceea ce i s-a părut exagerat şi profund 

ilegal, a fost faptul că la prima dezbatere judecătorul s-a dezinvestit şi a propus 

trimiterea unei cauze civile să o rezolve Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu, în 

condiţiile în care domnul deputat Horj Pavel nu a formulat o plângere penală.  
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• pe acest aspect, domnul deputat Horj Pavel a considerat faptul că, 

efectiv, s-a dorit a nu se judeca această cauză, ci ea să fie doar tergiversată.  

• domnul deputat Horj Pavel a adresat rugămintea domnilor 

deputaţi, membri ai comisiei, să se sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii cu 

solicitarea ca, după verificările ce se vor efectua, această instituţie să comunice 

rezultatul Comisiei noastre. 

Membrii comisiei au hotărât transmiterea memoriului adresat de către 

domnul deputat Horj Pavel, către Consiliul Superior al Magistraturii. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Ioan Stan a supus la vot 

ordinea de zi, care este adoptată în următoarea formulă : 

1.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada   2 – 6 martie 2009. 
                 2. Stabilirea programului de audienţe pentru săptămâna 16 - 20 martie 2009. 

    3.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

    4.  Diverse. 

Înainte de a se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi, domnul 

vicepreşedinte Adrian Gurzău a dorit să facă o propunere şi anume : ca toate sesizările 

referitoare la anumiţi magistraţi, să fie transmise şi Asociaţiei Magistraţilor din 

România. 

Doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu a precizat că nu există 

doar o singură Asociaţie a Magistraţilor, ci sunt mai multe. În acest sens, Domnia sa a 

propus transmiterea acestor memorii, pentru statistică, spre informare, Institutului 

Naţional al Magistraturii, care de obicei se ocupă cu studii de statistică, iar aceste 

memorii pot fi luate în evidenţă. 

Domnul deputat Octavian-Marius Popa a susţinut propunerea făcută de 

către doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu, cu precizarea că asemenea 

informări ar putea să folosească, măcar statistic, pentru a se atrage atenţia asupra 

faptului că, într-o anumită zonă, la o anumită instanţă de judecată, există unele 

problemele legate de soluţiile pronunţate.  
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În urma discuţiilor, în privinţa Conferinţelor de presă, domnul secretar 

Radu Eugeniu Coclici, a propus ca acestea să fie făcute la un interval de două 

săptămâni. 

În încheiere, domnul preşedinte Ioan Stan a propus ca discuţiile pe 

marginea transmiterii unor statistici atât către Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi 

altor instituţii ale statului, să fie amânate până la şedinţa de săptămâna viitoare, 

moment în care se va putea vedea exact problematica cu care este sesizată Comisia, 

iar referitor la Conferinţele de presă, Domnia sa a propus ca acestea să fie făcute de 

către un colectiv, săptămânal. pe subcomisii de analiză.  

 

La primul punct al ordinei de zi :  

• domnul preşedinte Ioan Stan supune atenţiei plenului situaţia 

dosarelor intrate la comisie în perioada 2 – 6 martie 2009,  în număr de 17. 

Înainte de a se trece la discutarea aspectelor sesizate în memoriile 

înregistrate în perioada de referinţă, domnul preşedinte Ioan Stan a dorit să facă o 

menţiune : 

În ceea ce priveşte memoriul Federaţiei Sindicatelor Artiştilor din România, 

înregistrat la comisie sub nr.13.956/2009, analizat în şedinţa de săptămâna trecută, 

domnul preşedinte Ioan Stan a informat plenul comisiei asupra faptului că, pe marginea 

situaţiei expusă în respectivul memoriu, a avut o discuţie cu doamna Raluca Turcan - 

preşedinte al Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă din Camera 

Deputaţilor, discuţie în urma căreia s-a observat faptul că şi această comisie a fost 

sesizată cu un memoriu din partea Federaţiei Sindicatelor Artiştilor din România.                

Tot pe această temă, domnul preşedinte Ioan Stan a precizat că atât Domnia sa, cât şi 

doamna preşedinte Raluca Turcan a considerat ca fiind benefică o şedinţă comună 

între cele două comisii, pentru discuţii şi propuneri privind modul de soluţionare al 

susmenţionatului memoriu. 
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Totuşi, domnul preşedinte Ioan Stan a propus aşteptarea răspunsurilor atât 

din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cât şi Comisiei pentru 

cultură, arte şi mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor, după care se va 

putea aprecia asupra etapelor ulterioare ale analizei. 

În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Ioan Stan a adresat rugămintea 

domnului vicepreşedinte Adrian Gurzău de a face o prezentare a discuţiilor purtate atât 

cu doamna Fluture Carmen – director în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate şi cu 

domnul Burciu Fănel – inspector de Integritate în cadrul aceleiaşi instituţii. 

Domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a informat plenul comisiei asupra 

faptului că, două zile la rând, respectiv în ziua de 3 şi 4 martie a.c., a procedat, 

împreună cu domnul secretar Radu Eugeniu Coclici şi domnul consilier Drăcea Marin 

din partea compartimentului tehnic, la audierea doamnei Fluture Carmen – director 

Cabinet preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi audierea domnului 

Burciu Fănel – inspector de Integritate al aceleiaşi instituţii. 

Ca şi concluzii, în urma celor două audieri, domnul vicepreşedinte Adrian 

Gurzău a precizat că : 

- domnul secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate a făcut 

anumite achiziţii publice care sunt la limita legii sau unele dintre ele sunt ilegale ; 

- angajările de personal sunt şi ele puse sub semnul întrebării ; 

- modul în care domnul secretar general se poartă cu personalul ; 

- modul în care anumite persoane sunt destituite ; 

- modul în care s-au tratat anumite dosare, sau s-au impus peste anumite 

reguli şi norme interne ; 

- elementele sunt suficient de grave. 

Domnul preşedinte Ioan Stan a mulţumit celor doi colegi deputaţi pentriu 

prezentarea, pe scurt, a aspectelor semnalate de doamna Fluture Carmen, dorind săsă 

facă o precizare şi anume : consultând legea privind infiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, se observă menţionat la art.33 

următoarele : „Consiliul Naţional de Integritate denumit în continuare Consiliu, este 
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organismul reprezentativ aflat sub control parlamentar exercitat de Senat ...”  Ca atare, 

domnul preşedinte Ioan Stan a propus transmiterea atât a memoriului adresat de către 

doamna Fluture Carmen, împreună cu documentele anexate, cât a Stenogramelor 

privind discuţiile purtate în ziua de 3 şi 4 martie a.c., Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii a Senatului României. Membrii comisiei au 

fost de acord cu această propunere. 

În continuarea şedinţei, studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au 

solicitat informaţii cu privire la următoarele memorii : 13.962, 13.964, 13.966, 13.967, 

13.968, 13.970, 13,973, 13.975 şi 13.976. 

Membrii comisiei şi-au exprimat acordul faţă de modul de soluţionare atât a 

memoriilor susmenţionate, cât şi a celorlalte cuprinse în borderoul de şedinţă. 

 

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                 

16 - 20 martie a.c. Astfel, domnii deputaţi şi-au exprimat  acordul, după cum urmează : 

• în ziua de marţi, 17 martie a.c. : doamna vicepreşedinte Alina-Ştefania Gorghiu  

• în ziua de miercuri, 18 martie  a.c. : domnul deputat Octavian-Maius Popa ; 

• în ziua de joi, 19 martie a.c. : domnul deputat Farago Petru. 

 

La punctul „Diverse” domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a adus în 

atenţia plenului comisiei cazul domnului Becsek Garda Dezso Kalman – fost 

parlamentar, care, pe timpul mandatului său a făcut numeroase verificări şi cercetări cu 

privire la neregulile şi abuzurile săvârşite în domeniul retrocedării terenurilor cu 

vegetaţie forestieră şi furt de material lemnos din judeţele Harghita şi Covasna. De 

asemenea, domnul vicepreşedinte Adrian Gurzău a menţionat că, domnul Becsek 

Garda Dezso Kalman este anchetat în prezent de către poliţia din localitate, pe 

declaraţii politice făcute în timpul mandatului, urmând să aducă un memoriu nou 

Comisiei noastre cu informaţii suplimentare şi după câte a înţeles Domnia sa, domnul 
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Becsek Garda Dezso solicită să fie audiat, în plenul comisiei. Domnul preşedinte Ioan 

Stan a propus ca săptămâna viitoare să se procedeze la audierea domnului Becsek 

Garda Deszo Kalman, în plenul comisiei, respectiv în ziua de miercuri, 18 martie a.c. 

O altă problemă la punctul „Diverse” pe care domnul vicepreşedinte               

Adrian Gurzău a dorit să o aducă în atenţia membrilor comisiei, este cea din domeniul 

gazelor naturale. Astfel, Domnia sa a subliniat că demersul pe care l-a făcut în privinţa 

acestei probleme, a fost un demers personal şi nu în numele comisiei. Şi anume, faptul 

că a strâns deja 100 de semnături de la colegii deputaţi, urmând să solicite, personal, 

formarea unei comisii de anchetă parlamentară, cu acordul Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor. 

 

Nemaifiind alte probleme înscrise pe Ordinea de zi, domnul preşedinte                 

Ioan Stan a declarat şedinţa închisă. 

 

În zilele de 11 şi 12 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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