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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 13, 14 şi 15 octombrie 2009 

 
Şedinţa comisiei din 13 octombrie 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, 

în locul doamnei deputat Elena Udrea fiind prezent domnul deputat Daniel Vasile 

Oajdea, împuternicit de către Grupul parlamentar PDL, conform adresei 

nr.16/810/06.10.2009.   

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Ioan Stan. 

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

1. Audierea doamnei senator Ecaterina Andronescu, fost ministru al 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, precum şi a domnilor Cătălin Baba – Secretar de 
Stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Gabriel Liviu Ispas – Director 
General al Direcţiei Generale Juridice şi Control din cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării, referitor la petiţia adresată Comisiei de către Universitatea 

„Spiru Haret”. 
2.  Prezentarea răspunsului transmis de către Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor, la scrisoarea adresată de Comisia pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor. 
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3.  Scrisoarea Comisiei către Biroul Permanent, cu privire la situaţia fostului 

deputat Becsek Garda Dezso – fost membru al Comisiei pentru Cercetarea 

Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei Deputaţilor, în legislatura trecută. 

4.  Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada 5 – 9 octombrie 2009. 

5. Stabilirea programului de audienţe pentru zilele de 20, 21 şi 22 

octombrie 2009. 

6.  Activitate în subcomisiile de analiză. 

7.   Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la audierea 

doamnei senator Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării, precum şi a domnilor Cătălin Baba – Secretar de Stat în Ministerul 

Educaţiei Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Gabriel Liviu Ispas – Director 
General al Direcţiei Generale Juridice şi Control din cadrul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării, ca urmare a petiţiei adresate  comisiei noastre de către 

conducerea Universităţii „Spiru Haret”. 
Domnii deputaţi, membri ai comisiei, au adresat o serie de întrebări 

invitaţilor, în vederea unei informări complete. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, stenograma făcând 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membri comisiei au procedată la reluarea 

discuţiilor privind răspunsul transmis de către Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor, la scrisoarea adresată de Comisia noastră, urmare 

numărului semnificativ de petiţii privind dosarele depuse de petiţionari acestei 

instituţii, pentru acordarea de despăgubiri şi compensaţii în condiţiile Legii 

nr.10/2001, a Legii nr.9/1998 şi a Legii nr.290/2003. 

În concluzie, adresa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor prezintă o serie de lacune, nerăspunzând în întregime la întrebările 

riguros formulate de către comisie, lăsând loc unor ambiguităţi în ceea ce priveşte 
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atât modul de soluţionare, cât şi criteriile ce stau la baza soluţionării dosarelor 

depuse de beneficiari. 

Având în vedere cele mai sus, membri comisiei au props invitarea la un 

dialog, la sediul comisiei, într-un termen stabilit de comun acord, a domnului 

Andrei Micu – Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor. 

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus la vot. 

Propunerea a fost adoptată în unanimitate. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului scrisoarea Comisiei către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor, privind situaţia fostului deputat Becsek Garda Dezso – fost membru al 

Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii a Camerei 

Deputaţilor, în legislatura trecută. 

Scrisoarea respectivă constituie o plângere a domnului Becsek Garda 

Dezso, având ca obiect săvârşirea unor abuzuri de către domnul procuror Vasile 

Vintilescu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

abuzuri săvârşite de către poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Harghita şi de către Primul Procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Gheorghieni, în cazul privind faptele de calomnie şi insultă ce ar fi fost săvârşite 

de către domnul Becsek Garda Dezso la adresa domnului Tinka Coloman, 

consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni. 

Membrii comisiei au dezbătut această situaţie şi au constatat că 

demersurile iniţiate la organele competente ale puterii judecătoreşti, de către 

comisia noastră împreună cu Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi a 

Camerei Deputaţilor, nu au avut drept consecinţă aplicarea corespunzătoare a 

art.72 din Constituţie. 

Din acest motiv, membrii comisiei au propus transmiterea cazului 

prezentat de către domnul Becsek Garda Dezso Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor, pentru a analiza situaţia fostului deputat, în scopul de a preveni 
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crearea unui precedent periculos de încălcare a instituţiei imunităţii parlamentare 

a unui deputat sau senator aflat în exercitarea mandatului reprezentativ. 

Domnul preşedinte Ioan Stan a supus la vot, propunerea fiind adoptată. 

 

La punctul patru  al ordinii de zi, domnul preşedinte Ioan Stan a supus 

atenţiei plenului situaţia dosarelor intrate la comisie în perioada 5 – 9 octombrie,  

în număr de 16. 

Studiind borderoul de şedinţă, membrii comisiei au solicitat informaţii cu 

privire la dosarul nr. 14.608, adresat comisiei noastre de către un grup de 

consilieri ai Consiliului Local Valea Seacă, judeţul Iaşi.  

Doamna deputat Luminiţa Iordache – secretarul comisiei, a propus ca 

un colectiv de consilieri însoţiţi de domnia să se deplaseze în judeţul Iaşi pentru a 

obţine, în numele comisiei, informaţii şi documente referitoare la situaţia 

prezentată de către consilierii Consiliului Local Valea Seacă. 

Domnul preşedinte Ioan Stan  a supus la vot propunerea formulată de 

către doamna deputat Luminiţa Iordache – secretarul comisiei, propunerea fiind 

adoptată în unanimitate. 

 

Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul de şedinţă, membrii 

comisiei şi-au exprimat acordul faţă de soluţiile propuse de compartimentul tehnic. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, în privinţa acordării audienţelor la 

comisie, în zilele de 20, 21 şi 22 octombrie a.c. domnii deputaţi şi-au exprimat  

acordul după cum urmează : 

•  în ziua de marţi, 20 octombrie a.c. : domnul deputat Peter Farago; 

•  în ziua de miercuri, 21 octombrie a.c. : domnul deputat Boabeş 

Dumitru; 

• în ziua de joi, 22 octombrie a.c.: domnul deputat Adrian Gurzău – 

vicepreşedintele comisiei. 
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Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi şi nici la punctul 

„Diverse”, domnul preşedinte Ioan Stan a declarat şedinţa închisă.  

 

În zilele de 14 şi 15 octombrie a.c., membrii comisiei 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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