
ÎNTREBĂRI 
 

 

Adresată: domnului Florin Ionel Moise – Vicepreședinte Agenția Națională de Integritate 

 

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

Grup parlamentar - PSD 

 

Obiectul întrebărilor: nepunerea în executare de către A.N.I.  a hotărârii judecătorești definitive 

pronunțată de către I.C.C.J.  în dosarul nr. 5849/2/2013  

 

 

 

Domnule Vicepreședinte, 

 

În conformitate cu prev. art. 165 din Regulamentul Camerei Deputaților, coroborat cu art. 

112 din Constituția României, prin care fiecare deputat poate formula întrebări scrise sau poate 

adresa întrebari orale Guvernului, miniștrilor or altor conducători ai organelor administrației 

publice (…) , respectiv ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. 

De asemenea, potrivit aceluiași Regulament, răspunsurile la întrebările scrise, se transmit 

deputatului în cel mult 15 zile. 

 

Având în vedere prev. art. 13 din Legea nr. 144/2007, modificată și completată prin 

Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate este autoritatea administrativă care asigură 

integritatea în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, 

prin exercitarea de responsabilități în evaluarea incompatibilităților, a conflictelor de interese și a 

declarațiilor de avere. În acest sens, reprezentanții A.N.I. constată și sancționează, în condițiile 

legii, orice stare de incompatibilitate a unui ales local. În urma raportului de evaluare, consființit 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, în mod normal și legal, un consilier își 

pierde mandatul de ales local.  

La data de 15 decembrie 2020, printr-o hotărâre a I.C.C.J., s-a statuat definitiv și 

executoriu incompatibilitatea față de HARBUZ Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local 

Piatra-Neamț, ales în urma scrutinului din 27 septembrie 2020. Iată că sunt mai mult de trei luni 

de zile de când nu ați transmis înștiințarea către prefectul județului Neamț conform prev. art. 204, 

al (8) din O.U.G. 57/2019, modificată și completată, întrucât numitul HARBUZ Liviu exercită în 

continuare atribuțiile de consilier local în cadrul C.L. Piatra-Neamț.  

 

În aceste condiții, doresc să îmi răspundeți punctual la următoarele întrebări: 

1. Cum explicați faptul că nu v-ați dus la îndeplinire atribuțiile de serviciu ce derivă din 

punerea în executare a unei hotărâri judecătorești definitive, iar prin acțiunea 

dumneavoastră de tergiversare, periclitați întreaga activitate din cadrul Consliliul Local 

Piatra-Neamț, întrucât toate hotărârile adoptate de acest for legislativ ar putea fi lovite de 

nulitate, fiind luate cu votul unui incompatibil?  
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2. Dacă ați făcut demersuri de înștiințare a reprezentanților Instituției Prefectului județului 

Neamț și aceștia nu au executat-o, ce măsuri ați dispus față de cei care se fac vinovați de 

neaplicarea legii, de neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive? 

 

 

Vă mulțumesc! 

 

Vă solicit răspuns în scris. 

 

 

 

 

 

 

              Cu stimă, 

        Ciprian-Constantin ȘERBAN 

 




