
 

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: constatarea stării de incompatibilitate pentru subprefecții județului Neamț, 

Meraru Ioan și Zaharia Florin 

 

 

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. 

 

În răspunsul dumneavoastră nr. 3445 din 27.04.2021 în legătura cu interpelarea 

subsemnatului, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 167B/2021, având ca obiect „numiri 

subprefecți Meraru Ioan și Zaharia Florin - Instituția Prefectului – Județul Neamț cu încălcarea 

prevederilor legale”, vă atrag atenția că NU ați specificat numărul de înregistrare al declarațiilor 

date în temeiul art. 86 din Legea nr. 161/2003, referitoare la regimul incompatibilităților ale 

numiților Meraru Ioan și Zaharia Florin în funcțiile de Subprefect din cadrul Instituției Prefectului 

Județul Neamț.   

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

punctual la următoarele întrebări: 
 

1. Declarațiile referitoare la regimul incompatibilităților, regim prevăzut de art. 274 din 

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

care ar fi trebuit date în temeiul art. 86 din Legea nr. 161/2003  de către domnii Meraru 

Ioan și Zaharia Florin, neavând niciun număr de înregistrare,  nu sunt opozabile terților. 

Pe cale de consecință, nici la data numirii în funcție, nici la data depunerii jurământului, 

NU puteți face dovada că au fost îndeplinite condițiilor prevăzute la art. 86 din Legea 

161/2003.  

Din informațiile mele, la data de 27 aprilie 2021, prefecturilor din țară li s-a solicitat să 

verifice existența, datarea și înregistrarea acestor declarații, ulterior interpelării mele din 

data de 07 aprilie 2021.  

Cine se face răspunzător pentru această ilegalitate din cadrul Instituției Prefectului 

Județului Neamț, având doi subprefecți care nu au îndeplinit condițiile legale pentru a putea 

fi numiți, condiții care nu sunt îndeplinite nici măcar la data prezentei? 

2. O analiză comparativă a răspunsurile dumneavoastră nr. 15519 din 22.04.2021 și nr. 16023 

din 27.04.2021 referitoare la interpelările mele formulate, rezultă două abordări total 

diferite pe tema demisiilor aleșilor locali.  
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Astfel, sesizez că în răspunsul dumneavoastră nr. 15519 din 22.04.2021, având ca obiect 

„aplicarea defectuoasă a prevederilor legale cu privire la încetarea de drept înainte de 

termen a mandatului unui consilier local”, ați susținut faptul că „în caz de demisie, 

constatarea  încetării de drept a mandatului de consilier local (..) se realizează printr-o 

hotărâre de constatare a autorității deliberative respective”. Așadar, ați opinat faptul că 

demisia domnului Harbuz Liviu din cadrul Consiliului Local Piatra-Neamț nu a produs 

efecte juridice de la data depunerii acesteia, ci de când deliberativul local va lua o 

Hotărâre în acest sens. Prin urmare, așa cum bine cunoașteți, răspunzând la interpelarea 

mea, prin Adresa dvs. nr. 16023 din 27.04.2021, demisiile din funcțiile de consilieri 

județeni ale domnilor subprefecți Zaharia Florin și Meraru Ioan au fost depuse la data de 

04.03.2021, însă, Consiliul Județean Neamț, autoritatea deliberativă în acest caz, a 

constatat încetarea de drept a mandatelor celor în cauză la data de 17 martie 2021. În acest 

sens, Consiliul Județean Neamț a emis Hotărârile nr. 40 și nr. 41 din 17 martie 2021 privind 

încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Zaharia Florin, respectiv 

Meraru Ioan. Mai mult, potrivit site-ului Consiliului Județean Neamț 

(https://cjneamt.ro/ro/acasa/cj-neamt/#presedintecjcons), domnul Meraru Ioan încă se 

declara consilier județean la data de 05.03.2021, depunând în acest sens „Raportul de 

activitate privind exercitarea mandatului de consilier județean Neamț, perioada 

03.11.2020-05.03.2021”, fiind în concordanță cu cele afirmate de dumneavoastră: 

încetarea de drept a mandatului de consilier, prin demisie, produce efecte juridice DOAR 

la data adoptării unei hotărâri de constatare a autorității deliberative respective. Domnul 

Meraru Ioan a fost numit în funcția de subprefect al județului Neamț prin Hotărârea de 

Guvern nr. 258/2021, în ședința de Guvern din 03.03.2021. Domnul Zaharia Florin a fost 

numit în funcția de subprefect al județului Neamț prin Hotărârea de Guvern nr. 259/2021, 

în aceeași ședință de guvern. Ambii au depus jurământul la data de 04.03.2021.  

Pe cale de consecință, în perioada 03.03.2021 – 17.03.2021, domnii Meraru Ioan și 

Zaharia Florin aveau, simultan, calitatea de consilier județean și de subprefect. 

Având în vedere aceste aspecte, cum ați acționat în aplicarea prevederilor art. 86, al. (2) 

din Legea 161/2003, care stipulează că „În cazul în care, în timpul exercitării funcției 

publice de autoritate prevăzute la art. 84 și 85, apare unul dintre cazurile de 

incompatibilitate prevăzute de lege, se procedează după cum urmează: (...) pentru funcția 

de prefect și subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de ministrul 

administrației publice, care îl va informa pe primul-ministru, pentru a dispune măsurile 

necesare.”? V-ați îndeplinit această obligație legală de acționa, respectiv de a anunța   

primul-ministru despre starea de incompatibilitate în care se află domnii subprefecți ai 

județului Neamț, Zaharia Florin și Meraru Ioan? Cine se face răspunzător de funcționarea 

într-o stare de ilegalitate a Instituției Prefectului Județului Neamț? 

 

Vă mulțumesc! 

 

Vă solicit răspuns în scris. 

 

 

Data: _________         Cu stimă, 

        Ciprian-Constantin ȘERBAN 
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