
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Favorizarea unor persoane de către Ministrul Finanțelor 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Potrivit unor documente, părinții ministrului Florin Cîțu se află într-un litigiu cu statul,             

în legătură cu retrocedarea a 50 de hectare de teren, în apropierea domeniul schiabil              

Transalpina. Din declarațiile angajaților, întregul dosar a fost înaintat ministrului Cîțu, care nu             

l-a mai înapoiat. Probele care atestă incompatibilitatea au ajuns și la premierul prim-ministru,             

conform opiniei publice . Părinții lui Florin Câțu au câștigat în instanță retrocedarea a 50 de               1

hectare pe marginea lacului Vidra, în apropierea pârtiei Voineasa. 

Romsilva a contestat însă decizia de retrocedare, în 5 noiembrie și a solicitat anularea              

dreptului de proprietate pentru o suprafață de 11,6 hectare. 

Pe 16 decembrie, prin executor judecătoresc, Vasile Cîțu, tatăl ministrului, a sesizat            

Ministerul Finanțelor Publice (MFP), instituția la care era șef fiul. Părinții solicitau, sub             

amenințarea de acționa în judecată statul, o serie de acte/ informații care să ateste ”angajarea               

statului român în dosarul retrocedării”, precum și ca două structuri ale MFP (ANAF Vâlcea și               

Craiova), să transmită documentele fiului, ministrului în funcție, Florin Cîțu, nu avocaților sau             

reclamanților. 

Potrivit acuzațiilor pe care le formulează mai mulți angajați ai Direcției Juridice și             

documentelor pe care aceștia le-au furnizat, la cabinetul ministrului de Finanțe a fost solicitat              

dosarul în care Ministerul de Finanțe atacase legalitatea acestor titluri de proprietate. De la 31               

ianuarie, dosarul nu a mai fost înapoiat. 

1 Disponibil la: https://www.antena3.ro/politica/florin-citu-tatal-document-ministerul-finantelor-573896.html\;    
accesat la data de 08.06.2020. 
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Mai mult decât atât, Direcția Juridică a fost desființată, conform unui proiect de             

reorganizare a ministerului, pentru a fi îndepărtată conducerea, care se judecă cu            

părinții actualului ministru și cu alți 69 de proprietari cărora li se pune la îndoială               

calitatea de proprietar. De astfel, procesul de retrocedare a fost anulat. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă considerați că fapta domnului Florin Câțu care, în exercitarea atribuțiilor de            

serviciu în calitate de ministru al Finanțelor, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un                

folos patrimonial pentru sine familia sa, se circumscrie elementelor constitutive ale           

infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art.            

301 Cod penal? 

2. Dacă Prim-ministrul României va sesiza Direcția Generală Anticorupție din cadrul          

MAI și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție? 

3. Dacă Prim-ministrul României va trimite corpul de control la MFP pentru a verifica             

circumstanțele în care ministerul Finanțelor a solicitat date dintr-un dosar în care era             

parte statul român pentru a obține un folos unor membri de familie? 

4. Dacă apreciați legală și oportună desființarea direcției juridice a MFP, având în vedere             

că MFP este responsabil de recunoașterea, obținerea și colectarea mai multor creanțe            

ale statului? 

5. Dacă prim-ministrul României a avut cunoștință de faptele domnului Florin Câțu, de            

a-și favoriza familia într-un litigiu în care era parte statul român, prin procurarea de              

informații utile cauzei și desființarea direcției juridice? 

6. Dacă veți dispune remanierea domnului Florin Câțu din funcția de ministru al            

Finanțelor Publice? 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 
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Ioan Dîrzu 
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