
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

 

Către: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Evaluarea situației de la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a             

Spălării Banilor 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Conform comunicatului Poliției Române din data de 10.10.2020, ”La data de 10            

octombrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice-I.G.P.R., sub          

coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi               

Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, efectuează o percheziţie domiciliară, în             

municipiul Râmnicu Vâlcea. 

Activitatea se desfăşoară la domiciliul declarat al unui funcţionar public, cercetat sub aspectul             

săvârşirii infracţiunii de înşelăciune. 

Operaţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române. 

Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor              

instituţii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate              

şi care ulterior au fost desfiinţate de către instanţele judecătoreşti competente. 

Facem precizarea că, în baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetată a ocupat o              

funcţie importantă în cadrul unei instituţii publice, activează în cadrul unor instituţii de             

învăţământ superior, iar în prezent deţine o funcţie publică de rang înalt. 

Prejudiciul reclamat până în prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentând indemnizaţiile             

brute încasate de la unii angajatori, urmând a fi completat în funcţie de întregul material               

probator ce se va administra în cauză.”  1

 

1 Disponibil la: https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/10/10/comunicat-de-presa-politia-romana--588631;    
accesat la data de 11.10.2020. 

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/10/10/comunicat-de-presa-politia-romana--588631
andreea.dinu
Text introdus
Nr.11280A/12.10.2020



BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

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. Care sunt măsurile luate de prim-ministrul României la ONPCSB în urma faptei            

penale săvârșite de domnul Laurențiu Baranga? 

2. Dacă domnul Laurențiu Baranga a fost verificat de structurile ORNISS și SRI înainte             

de numirea în funcția de șef al ONPCSB? 

3. Care este raportul de activitate al ONPCSB pe durata mandatului domnului Laurențiu            

Baranga? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Dr. Ioan Dîrzu 
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