
 

 

INTERPELARE 
 

 

Adresată: domnului Lucian Nicolae BODE - Ministrul Afacerilor Interne 

 

De către: Deputat Ciprian-Constantin ȘERBAN – Circumscripția Electorală nr. 29 Neamț 

Grup parlamentar - PSD 

 

Obiectul interpelării: numiri subprefecți Meraru Ioan și Zaharia Florin – Instituția Prefectului – Județul 

Neamț cu încălcarea prevederilor legale 

 

 

 

Domnule Ministru, 

 

 

În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au 

obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, 

potrivit art. 170, aliniatul (1), din Regulamentul Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, 

adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile. 

 

 

Prin O.U.G. nr. 4 din 27.01.2021 ați modificat Codul Administrativ, statuând ca funcţiile de 

prefect şi de subprefect să fie funcţii de demnitate publică în structura organizatorică și funcțională a 

instituției prefectului, pentru a vă putea numi exclusiv politic reprezentanții Guvernului în teritoriu. 

Pentru o corectă informare și analiză a situației de la Neamț, doresc să-mi răspundeți punctual la 

următoarele întrebări: 

1. În ședința de guvern din data de 03.03.2021, ați înaintat propunerea pentru numirea în funcția de 

subprefect al județului Neamț în persoana domnului Meraru Ioan, situație în care a fost adoptată 

Hotărârea de Guvern nr. 258/2021.  

Cu această ocazie, ați respectat îndeplinirea tuturor condițiilor legale de numire, inclusiv obligația 

completării acestuia a declarației referitoare la regimul incompatibilităților, regim prevăzut de art. 

274 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare? Dacă da, vă solicit să precizaţi data şi numărul de înregistrare a acestei declaraţii.  

2. În ședința de guvern din data de 03.03.2021, ați înaintat propunerea dumneavoastră pentru 

numirea în funcția subprefect al județului Neamț în persoana domnului Zaharia Florin, situație în 

care a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 259/2021.  

Cu această ocazie, ați respectat îndeplinirea tuturor condițiilor legale de numire, inclusiv obligația 

completării acestuia a declarației referitoare la regimul incompatibilităților, regim prevăzut de art. 

274 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare? Dacă da, vă solicit să precizaţi data şi numărul de înregistrare a acestei declaraţii.  

 

Vă mulțumesc! 

 

Vă solicit răspuns în scris. 

 

 

                Cu stimă, 

        Ciprian-Constantin ȘERBAN  

B/PSD/65/22.03.2021
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