
ÎNTREBARE 

 

Adresată: domnului Lucian Nicolae BODE - Ministrul Afacerilor Interne 

domnului Attila-Zoltán Cseke - Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

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

Grup parlamentar - PSD 

 

Obiectul întrebării: elaborarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a unui set de 

recomandări, cu caracter orientativ, aplicabile pentru ocuparea funcției publice din categoria înalților 

funcționari publici de secretar general al instituției prefectului 

 
 

Domnilor miniștri, 

 
 

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. 

 

Având în vedere politizarea funcției de prefect și subprefect cât și profesionalizarea funcției publice 

de secretar general al instituției prefectului care a fost introdusă în categoria înalților funcționari publici, 

conform O.U.G. nr. 4 din 27.01.2021, vă rog să-mi explicați cum puteți gira, chiar și cu titlu orientativ, 

încălcarea propriilor dumneavoastră norme legale, create de guvernul PNL-USRPLUS-UDMR referitoare 

la condițiile ocupării funcției de secretar general al prefecturii. 

Dacă prin art. 394, alin (2), lit. a), b), c) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

se stipulează foarte clar modul de ocupare a funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, 

respectiv prin concurs/mobilitate/redistribuire, nu văd nicio explicație legală a faptului că pregătiți, la  

nivelul întregii țări, în cele 42 prefecturi, printre care și la Neamț, numiri temporare de funcționari publici 

fără îndeplinirea condițiilor legale pentru ocuparea acestei funcții nou create. 

Setul de recomadări afișat pe link-ul http://www.anfp.gov.ro/Anunt/Recomandari_privind 

ocuparea_posturilor_de_secretar_general_al_institutiei_prefectului dă posibilitatea împărțirii acestor 

funcții ca sinecuri politice, încălcându-vă prin acest mod, încă o dată, angajamentele pseudoprogramului 

dumneavoastră de guvernare. 

De altfel, „pe surse”, înțeleg că la Neamț se pregătește desemnarea în funcția de secretar general al 

instituției prefectului a unuia dintre cei doi șefi de servicii (Palade Gheorghe sau Măndița Paula) chiar dacă 

nu au absolvit cursuri de înalt funcționar public. De altfel, conform acelorași surse, aflăm că accederea celor 

doi în funcțiile de șef serviciu s-a făcut prin încălcarea legii, prefectul numind-o pe Paula Măndița în comisia 

de concurs a domnului Palade Gheorghe, când anterior acesta a participat în comisia de concurs pentru 

Măndița Paula. Oare aceasta nu înseamnă un adevărat conflict de interese pentru funcționarii publici, mai 

ales că doamna verifică legalitatea actelor administrative? 

Acum aveți ocazia să verificați și modul cum cei doi au ajuns în funcțiile de șef serviciu la Instituția 

Prefectului – Județul Neamț. 

 

Vă mulțumesc! 

 
Vă solicit răspuns în scris. 

 
 

Cu stimă, 

Ciprian-Constantin ȘERBAN 

A/PSD/233/29.03.2021
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