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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 

Adresată:  Domnului Marcel Ion VELA, ministru al Afacerilor Interne 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării 

Data: 28/10/2020 

Obiectul întrebării: Demersurile întreprinse pentru extrădarea din Republica Ungară a 

infractorului penal Attila Gabor MARKO și motivele pentru care numele lui a dispărut din 

listele INTERPOL ale persoanelor pe numele cărora s-a dat mandat de urmărire 

internațională. 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Presa națională a relatat recent că numele numitului Attila Gabor Marko, născut la 27 

septembrie 1968 în municipiul Brașov, domiciliat în municipiul Sfântu Gheorghe din 

județul Covasna, condamnat penal definitiv în România la cinci ani de închisoare pentru 

infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave (circa 85 de milioane 

de euro), care ar fi fugar în Republica Ungară din decembrie 2014, a dispărut recent din 

listele Interpol ale persoanelor aflate în căutare internațională. 

În luna mai 2015, pe numele numitului infractor penal Attila Gabor Marco a fost emis un 

mandat de arestare prin Interpol după ce pe numele său fusese emis un mandat de 

arestare ca urmare a deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din aprilie 2015.  

La 28 noiembrie 2015 instanța a decis arestarea numitului infractor penal într-un nou 

dosar, însă ulterior instanța a decis anchetarea lui, în acel dosar, sub control judiciar. 

S-au vehiculat în presa scrisă și electronică națională faptul că autoritățile române nu ar 

fi făcut public niciun demers al justiției române în vederea demarării procedurii de 

extrădare din Republica Ungară a numitului infractor penal Attila Gabor Marco. 

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-interne1574951292
andreea.dinu
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Constatăm, totodată, faptul că numitul infractor penal este dat doar în urmărire 

națională, fapt confirmat de anunțul1 de pe pagina de internet a Poliției Române. 

De asemenea, nu se cunoaște dacă pe numele numitului infractor penal Attila Gabor 

Marko a fost inițiat un Mandat European de Arestare (MEA) ca procedură judiciară 

simplificată de predare transfrontalieră - în scopul urmăririi penale sau executării unei 

pedepse sau măsuri de siguranță privative de libertate. Mandatul de arestare emis de 

autoritatea judiciară a unui stat comunitar, implicit a României, este valabil pe întreg 

teritoriul Uniunii Europene, în condițiile în care mecanismul MEA se bazează pe 

principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și este operațional între 

România și Republica Ungară. El este o alternativă practicată de țara noastră din 2004 

ca alternativă a mecanismului mandatului de căutare internațională (prin intermediul 

Interpol). 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Ce demersuri concrete, în ce formă, pe ce căi și când anume au întreprins 

autoritățile române în vederea extrădării din Republica Ungară a infractorului 

penal Attila Gabor Marko?  

 

2. Dacă pe numele numitului infractor penal Attila Gabor Marko a fost emis sau nu 

vreodată un Mandat European de Arestare (MEA)?  

 

3. În cazul unui răspuns pozitiv la precedentele, vă rugăm să indicați care au fost 

reacțiile autorităților Republicii Ungare și răspunsul autorităților române.  

 

4. Care sunt motivele pentru care numele infractorului penal Attila Gabor Marko a 

dispărut din listele INTERPOL ale persoanelor pe numele cărora s-a dat mandat 

de urmărire internațională? 

 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării. 

 

Cu deosebit respect, 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 
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 https://www.politiaromana.ro/ro/most-wanted/marko-attila-gabor  
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