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    Parlamentul României 
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  din afara graniţelor ţării 
  

 

  
  

PROCES-VERBAL 

    al  lucrărilor Comisiei din zilele de 10, 11 și 12 septembrie 2019 

 

       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      şi-a desfăşurat lucr ările în zilele de 10, 11 și 12 septembrie 2019 

 

                  La lucrările Comisiei din ziua de  10 septembrie 2019 au participat 13 deputaţi din 

totalul de 17 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Dumitru Lupescu 

(USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie (PNL),                        

Doru-Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupaşcu (PSD),  

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alin-Vasile Văcaru (PRO EU ).             

  Au absentat: 

  Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Claudia Gilia (PSD), și 

Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

  Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni domnii Victor Alexeev – secretar de stat și Vlad Cubreacov- consilier, din partea Institutului 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni domnul Nicolae Brînzea – director general adjunct 

și doamnele Iulia Modiga -sociolog și jurnalist și Ana-Maria Dalu - sociolog, cercetător și jurnalist. 

 

Mar ți , 10 septembrie  2019      

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 10 septembrie  2019, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

mona.alesandru
Comisii
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În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție faptul că discută 

la Comisie un caz care a bulversat mass-media din România, un caz  legat de scandalul, evenimentul 

nedorit la Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni (IEH), considerând necesar 

să aibă ambele părți în aceste dezbateri. 

 Totodată, domnia sa a reamintit faptul că membrii celor două Comisii, respectiv membrii Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților și membrii Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara țării din Senat au fost informați  înainte de către doamna Iulia Modiga în 

vara acestui an, respectiv luna iulie, cu privire la această situație creată la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” 

pentru Românii de Pretutindeni (IEH). 

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul doamnei Iulia 

Modiga pentru a prezenta pe scurt problemele apărute  în cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

Românii de Pretutindeni (IEH).. 

 În scurta prezentare, doamna Iulia Modiga a dorit să clarifice faptul că și domniile lor, respectiv 

doamna Ana Maria Dalu și domnia sa și domnul director general adjunct Nicolae Brinzea, actualmente 

director general delegat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în lipsa domnului director 

general Eugen Tiberiu Popescu care se află în concediu medical nu sunt părți, ci practic cetățeni români, cei 

din țară și cei din afara țării. 

 Totodată, domnia sa a precizat că situația nu a fost creată de domnia sa, discutând de niște lucruri 

foarte grave care se întâmplă cu banul public al fiecărui cetățean în parte, care este prejudiciat, acest lucru 

fiind constatat de către instanțele de judecată și continuă să fie prejudiciat pentru că nu este recuperat, dat 

fiind faptul că directorul general adjunct, domnul Nicolae Brînzea se află în funcție astăzi și cu girul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP), întrucât, această instituție publică este în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) 

 Doamna Iulia Modiga a subliniat încă o dată faptul că situația nu a fost creată de domnia sa, fiind o 

situație nefericită, gravă, constatată de altfel de către instanțele de judecată, de către Curtea de Conturi și de 

către Corpul de Control al Primului-ministru. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție faptul că, doamna Iulia 

Modiga este sociolog, jurnalist, expert în problematica comunităților istorice românești și fost consilier 

relații I la Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni (IEH), iar doamna Ana-

Maria Dalu este sociolog, jurist, cercetător, fost consilier relații I la IEH.  

 După scurta prezentare, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul doamnei Ana-

Maria Dalu pentru a prezenta pe scurt situația creată în cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

Românii de Pretutindeni (IEH). 

 Doamna Ana-Maria Dalu a adus în atenție că, în numeroasele instituții publice în care a lucrat, în 

acest context menționând Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Educației 

Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului , Autoritatea pentru Privatizare, etc, incluzând experiența de 

un an de zile în cadrul IEH și mediul privat, în toate aceste instituții domnia sa nu spune că lucrurile 

mergeau perfect, dar lucrurile mergeau pe un făgaș de normalitate și legalitate.  
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 În ceea ce privește IEH, doamna Ana Maria Dalu a precizat că experiența în IEH i-a arătat de la 

început, pe parcursul unui an de zile că a identificat o instituție în care pe liniile de muncă lucrurile nu erau 

funcționale și nici nu respectau prevederile legale. 

 Domnia sa a mai precizat că, văzând acest lucru, a încercat împreună cu domnul director general al 

IEH și cu o echipă de câteva persoane să pună pe făgaș de legalitate această instituție. 

 Totodată, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție și faptul că a trecut în revistă lucrurile pe care 

le-a constat pe parcursul unui an de zile alături de colegii domniei sale, lucruri aduse de altfel permanent la 

cunoștința MpRP, a Corpului de Control al Primului-ministru și a Curții de Conturi. 

În acest context, domnia sa a precizat că a început cu zona de proiecte și programe, zona principală 

de activitate al IEH. 

 De asemenea, doamna Ana Maria Dalu a informat membrii Comisiei asupra găsirii unui plan de 

activitate pentru care va ruga MpRP să îl pună la dispoziția membrilor Comisiei, un plan de activitate 

proiectat absolut cu lacune majore de proiectare din perspectiva managementului de proiect de program, 

precizând în același timp  că acest plan de activitate care avea câteva intervenții foarte vag proiectate, nu 

avea buget și obiective specifice, nu avea grup și indicatori, nu avea rezultate, nu avea de fapt nici un 

element de proiectare managerială. 

 Domnia sa a mai precizat că, în afara acestui plan care era dezastruos din punctul domniilor lor de 

vedere a identificat că aproximativ 80% din bugetul IEH era cheltuit pentru cheltuieli de personal și 

administrative, cheltuieli pentru bunuri și servicii și cel mult 22% mai exact era alocat proiectelor și 

programelor pentru românii din afara granițelor. 

 Aceasta, în opinia domniei sale fiind prima disproporție creată în proiectarea bugetară.   

 Totodată, doamna Ana Maria Dalu a informat membrii Comisiei că, deși Hotărârea de Guvern al 

IEH, de organizare și funcționare spunea că prioritatea și focusul trebuie să cadă pe românii din 

comunitățile istorice, în fapt, lucrurile nu stăteau așa pentru că, cea mai mare parte a bugetului era alocat 

proiectelor și programelor pentru românii din diasporă. 

 De asemenea, domnia sa a precizat că MpRP a fost în regulă, dându-și seama că nu poate ca 

bugetul MpRP și bugetul IEH să meargă aproape exclusiv către românii din diasporă. 

 În acest context, doamna Ana-Maria Dalu a adus în atenție că, în anul 2019 a găsit înțelegerea 

necesară astfel încât să aibă practic, pentru prima dată, un plan de activitate proiectat pentru românii din 

comunitățile istorice și Balcani și un plan proiectat după rigorile de proiectare managerială. 

 În aceea ce privește activitatea IEH, domnia sa a precizat că nu a găsit nicio procedură operațională 

pentru proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor și proiectelor din cadrul IEH. 

 De asemenea,  doamna Ana Maria Dalu a informat membrii Comisiei asupra faptului că a pus la 

punct și a inițiat această procedură pentru că a găsit un ghid care de fapt era copiat de la o entitate din 

cadrul Ministerului Culturii, dar era din cu totul alt banc, în sensul că acel ghid era destinat proiectelor 

finanțate efectiv celor care veneau și solicitau finanțări nerambursabile. 

 Totodată, domnia sa a precizat că toate celelalte linii de muncă erau deficitare. De la organigrama 

în cuprinsul căruia consilierul juridic se afla într-o relație de subordonare cu contabilul șef, cu directorul 
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administrativ, adică, în loc să fie o relație funcțională și de subordonare și care să respecte prevederea 

legală se afla într-o relație de subordonare de asemenea halucinantă.  

 În ceea ce privește Controlul Financiar Preventiv (CFP), doamna Ana Maria Dalu a informat că    

s-a întâmplat la fel. 

 Domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiei și faptul că, a adus la cunoștința MpRP și a 

Corpului de Control nevoia de reorganizare instituțională și din această perspectivă, dar și pentru că erau        

5 funcții de conducere la 23 de oameni. Ceea ce din punctul de vedere al doamnei Ana Maria Dalu este 

absolut aberant.  

 După cum a explicat domnia sa, nu poți funcționa cu 5 funcții de conducere într-o instituție de         

23 de persoane.  

 Tot din punctul de vedere al doamnei Ana Maria Dalu, nevoia de reorganizare era cât se poate de 

evidentă și urgentă. 

 În altă ordine de idei, domnia sa a mai adus în atenție că a identificat în baza documentelor care     

le-au fost puse la dispoziție tot felul de nereguli, în acest context precizând că, de la acordare unui salariu în 

afara limitei legale, adică dacă legea spune clar că directorul general adjunct are 10 880, de această dată, în 

cazul acesta avea 17  850, dacă  legea spune că, respectiv, actele normative spun că pentru încheierea unui 

contract de asistență juridică este obligatoriu aprobarea MpRP, nu exista acea aprobare și nici la ora actuală 

nu există. 

 De asemenea, doamna Ana Maria Dalu a precizat că a identificat cheltuielile absolut nelegale cu 

privire la telefonia mobilă, în sensul că, oamenii care erau plecați din acea instituție de ani de zile îți 

păstraseră aparatul telefonic, își păstraseră numărul telefonic, iar instituția plătea acele abonamente cu sume 

cuprinse între 5 și 20 de euro. 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că a identificat că, la acțiunile, proiectele IEH participau 

persoane care nu aveau nicio fișă a postului, nici un fel de atribuție de a implementa proiectele Institutului, 

respectiv casier, persoana de la resurse umane, directorul administrativ, etc, persoane care nu aveau căderea 

să participe la implementarea acelor proiecte, persoane care aveau cu totul alte atribuții.  

 În acest context, domnul deputat Nicolaie-Sebastian Valentin Radu, secretar al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării,  a dorit să cunoască în ce calitate a întreprins domnia sa 

demersurile aduse în atenția membrilor Comisiei, având în vedere că în scurta prezentare făcută de domnia 

sa a observat că a făcut foarte multe și faptul că anterior a menționat că ceilalți nu aveau în fișa postului. 

 Mai exact, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit să cunoască fișa postului 

doamnei Ana Maria Dalu, cu ce se ocupă domnia sa în IEH. 

 Doamna Ana Maria Dalu a precizat că, în cadrul Direcției de Programe și Proiecte, unde a făcut 

cele mai multe activități și punctual pe anumite lucruri delegate de Directorul General al IEH. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție că partea de procedură operațională de la această Direcție a 

făcut-o în baza atribuțiilor de serviciu, la fel și proiectarea planului de activități, bineînțeles, împreună cu 

colegii domniei sale din Direcție, respectiv Iulia Modiga și încă un coleg, doi. 
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 Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că orice instituție publică, prin lege, 

trebuie să aibă acel sistem de control managerial intern, care cuprinde o sumă de proceduri. 

 Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a dorit să cunoască din ce an a început doamna 

Ana Maria Dalu să semnaleze și să verifice aceste nereguli. 

 Doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că practic, a început să verifice și să semnaleze din luna 

septembrie 2018, domnia sa activând în cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de 

Pretutindeni (IEH) din data de 1 august 2018, iar în ceea ce o privește pe doamna Iulia Modiga, aceasta 

activează la IEH de la începutul anului 2016. 

 Totodată, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că nu a găsit în această Direcție o procedură 

operațională privind activitatea de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare proiecte, deci nu 

exista așa ceva, nu a găsit registrul riscurilor, cu riscuri proiectate pentru această Direcție, cu riscuri și cu 

strategi de atenuare a riscurilor, concluzionând că în zona procedurilor aferente acestei Direcții nu a găsit 

nimic. 

 De asemenea, domnia sa a mai informat asupra faptului că a proiectat riscurile, registrul riscurilor, 

tot ce a însemnat strategii de atenuare și reducere, etc,,concluzionând că și pe această parte procedurală a 

contribuit la punerea pe un făgaș de normalitate și legalitate. 

 În completare, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că nu există multe lucruri, nici registrele 

pe care legea le menționează pe liniile de muncă și faptul că nu există multe lucruri. 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că a constatat și multe lucruri cu privire la salariul directorului 

general adjunct al IEH care era în afara limitelor legale, cu privire la acel contract de asistență juridică 

încheiat cu o casă de avocatură, fără a avea aprobarea MpRP, în condițiile în care,  IEH avea în 

organigramă post de consilier juridic.  

De asemenea, doamna Ana Maria Dalu a informat și asupra faptului că a constatat numeroase 

nereguli pe care le-au prezentat în apel, ideea fiind că au fost sesizate toate autoritățile competente, inclusiv 

climatul instituțional. 

După cum a precizat domnia sa, climatul instituțional de asemenea tensionat este marcat de 

multiplele denigrări personale și profesionale pe care directorul general adjunct le-a adus la adresa 

diverșilor colegi, nu numai a domniilor lor (Ana Maria Dalu și Iulia Modiga), existând plecări ale unor 

persoane cu competențe profesionale extraordinar de bune din IEH din același motiv,  

 În acest context, doamna Iulia Modiga a dorit să aducă în atenție faptul că foarte multe lucruri au 

ieșit la lumină datorită controalelor. 

 În completarea celor susținute de doamna Iulia Modiga, doamna Ana Maria Dalu a precizat că 

atunci domniile lor au fost mobilizate și au avut acces la diverse tipuri de documente. 

Mai exact, domnia sa a explicat faptul că, Corpul de Control a solicitat foarte multe documente, 

având atunci ocazia să identifice multiplele nereguli. 

În acest context, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție și faptul că au fost sesizate MpRP, 

Corpul de Control al Primului-ministru, Curtea de Conturi, Guvernul României.  
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Cu privire la sesizarea Guvernului României, domnia sa a informat că acesta a fost sesizat în 

repetate rânduri și de către reprezentanți ai comunităților istorice care au solicitat demiterea directorului 

general adjunct al IEH. 

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit să cunoască, dacă în 

cele sesizate de domniile lor, ar trebui implicate anumite instituții, în ceea ce privește organizarea, aceasta 

fiind rolul MpRP, în ceea ce privește modul de cheltuire al banilor care intră în atribuțiile Curții de Conturi, 

cea care să stabilească dacă banii au fost cheltuiți legal sau nu. 

Mai exact, domnia sa dorea să cunoască dacă domniilor lor au primit un răspuns în urma sesizărilor 

făcute, înțelegând că au fost sesizate legal toate aceste instituții. 

Doamna Ana Maria Dalu a confirmat că în urma sesizărilor au primit  rapoarte de la Curtea de 

Conturi și Corpul de Control al Primului-ministru. 

 Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că, în condițiile în care Curtea de 

Conturi a stabilit că niște bani au fost cheltuiți nelegal, Curtea de Conturi a dispus și niște măsuri, în acest 

context domnia sa dorind să cunoască dacă sumele au fost recuperate în cazul cheltuielilor nelegale. 

Doamna Ana Maria Dalu a infirmat recuperarea sumelor. 

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului Nicolae 

Brînzea, director general adjunct în cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de 

Pretutindeni (IEH). 

 În scurta prezentare, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a precizat că, mai ales de 

când distinsele doamne Ana Maria Dalu și Iulia Modiga, împreună cu domnul Eugen Tiberiu Popescu au 

venit în Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni (IEH), mai bine zis din luna iunie 

a anului trecut, printr-un proces câștigat, IEH a intrat într-o stare de tensiune și presiune maximă. 

 După cum a mai precizat domnia sa cu atacuri la persoană, în acest context cerându-și scuze și 

menționând că nu a cunoscut că sunt prezente și distinsele doamne, pentru că ar fi trebuit ascultați și 

directorii din cadrul IEH,  IEH fiind o instituție de stat, nu o fundație. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că, cu tot regretul domniei sale, 

domnia sa a fost informat la Forumul românilor de pretutindeni că,  la ședința Comisie pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării vor participa și doamnele Iulia Modiga și Ana Maria Dalu, Comisia mai 

sus menționată fiind obligată să răspundă apelului primit și tocmai de aceea i s-a părut firesc să îl invite și 

pe domnia sa.  

Domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a precizat că va sta la dispoziția reprezentanților 

membrilor Comisiei pentru a răspunde în scris, punctual  membrilor Comisiei, dorind să facă niște 

precizări. 

Astfel, domnia sa a mai precizat că, apelul pe care în acel moment l-a văzut este semnat de 

distinsele doamne ca fiind consilieri relații în cadrul IEH, ceea ce nu sunt, domniile lor fiind doar detașate, 

nu titulare ale IEH, în acest context aducând în atenție faptul că doamna Iulia Modiga vine de la Societatea 

Comercială „SC Medis Vision S.r.l”  cu activitate în conceperea designul-lui și producția de textile, sacoșe, 

huse, scaune, etc, iar doamna Ana Maria Dalu, deși are o normă întreagă la Institutul de Științe al 
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Educației, vine detașată cu normă întreagă de la un ONG, Civicus Romania, înființat în anul 2006 de către 

soțul acesteia Oncescu Ion Șerban, vicepreședinte al Asociației “ Domino Cost”, o asociație care la rândul 

ei a făcut tot felul de atacuri la adresa domniei sale. 

În acest context, domnul Nicolae Brînzea a informat și asupra faptului că este deja în proces, în 

Instanță cu această Asociație, Asociație care a mers până acolo încât să trimită Patriarhului, (domnia sa 

aducând în atenție faptul că este teolog și preot ) o solicitare de caterisire, în sensul în care domnia sa ar fi 

stăpânit de patimi. 

Trecând de la aceste aspecte, domnul Nicolae Brînzea a precizat că IEH este o instituție de stat, 

fiind controlat de organe ale statului. 

Totodată, domnia sa a precizat că la IEH a fost Corpul de Control al Primului-ministru, iar Comisia 

va beneficia de raportul Corpului de Control unde se va vedea că nu s-au stabilit prejudicii și nu s-au 

stabilit măsuri.  

 Domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a mai precizat că, încă de la venirea cel puțin a 

doamnei Ana-Maria Dalu în IEH, nu numai că nu domnia sa nu și-a respectat fișa postului, dar s-a observat 

că din ceea ce prezintă, tot timpul doamna Ana Maria Dalu s-a uitat nu numai pe perioada cât a venit în 

IEH și pe proiectele domniei sale, ci inclusiv pe toată activitatea IEH începând cu anul 2014. Ca drept 

dovadă domnul Nicolae Brînzea a adus în atenție faptul că se pot vedea în presă documente sustrase din 

Instituție. 

 De asemenea, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a adus în atenție că distinsele 

doamne (Iulia Modiga și Ana Maria Dalu) sunt în cercetare penală pentru sustragere de documente, 

solicitând în același timp acordarea atenției pentru a arata documente clare pentru a înțelege de unde apar 

aceste aspecte, în acest context menționând că nu domnia sa a închis detașările fiind în concediu medical. 

 Domnia sa a precizat că va trimite membrilor Comisiei raportul Curții de Conturi unde nu se reține 

decât un singur  prejudiciu, fiind vorba de un proiect realizat în Ungaria, care a fost un eșec al domnului 

Eugen Tiberiu Popescu, tema fiind legată de situația internă.  

 Totodată, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a dorit să amintească că în data de        

16 septembrie,  la Oradea, se află pe ordinea de zi anularea diplomei de studii a domnului Eugen Tiberiu 

Popescu pentru că, după cum a explicat domnia sa,  de aici a pornit domnul Eugen Tiberiu Popescu. 

După cum a precizat domnia sa, anularea diplomei de studii a domnului Eugen Tiberiu Popescu se 

va face pentru că nu are studii superioare, diploma obținută de domnia sa fiind ilegală, neavând cursurile 

universitare, menționând în același timp că, din acel moment, lângă dânsul au venit o serie de detașați. 

 În acest context, domnia sa a adus în atenție faptul că de aceea sunt presiuni și demonstrații în fața 

MpRP unde a participat inclusiv domnul Eugen Tiberiu Popescu. 

Domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a adus în atenție faptul că este în IEH din anul 

2013, această instituție dezvoltându-se, existând rapoarte de activitate, existând o lege care nu limitează 

institutul doar punctual la anumite asociații, iar în art. 13, din legea votată de Parlamentul României se 

precizează foarte clar care sunt atribuțiile Institutului care trebuie derulate și desfășurate în contextul legii, 

netrebuind limitate, anumite proiecte și programe putând fi prioritizate. 
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Totodată, domnia sa a mai  precizat că îl surprinde faptul că acest Institut nu s-a înființat în anul 

2018 odată cu venirea domnului Eugen Tiberiu Popescu sau a distinselor doamne Iulia Modiga și Ana 

Maria Dalu. 

În ceea ce privește doamna Iulia Modiga, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a 

precizat că mai există un paradox pentru că după cum cunoaște, doamna Iulia Modiga este vicepreședinte al 

Platformei 2012, utilizând InfoPrutul ca să atace implicit angajați ai IEH. 

Totodată, domnia sa este surprins de faptul că doamna Iulia Modiga a venit în anul 2016 și nu a 

existat nicio sesizare publică până la venirea domnului Eugen Tiberiu Popescu, în luna iunie 2018.  În acest 

context, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea și-a pus întrebarea dacă să înțeleagă că până 

atunci microclimatul instituțional a fost unul normal. 

 Domnul secretar Nicolaie -Sebastian Valentin Radu a dorit ca în măsura în care se poate, să trimită 

mai târziu Comisiei temeiul legal în baza căruia s-au făcut detașări, dacă este corect ceea ce domnia sa a 

afirmat. 

 După cum a precizat domnia sa, în cadrul instituției publice sunt două categorii de salariați și 

anume, funcționarii publici  sau personal contractual, în acest context aducând în atenție că, personalul 

contractual este angajat în baza Codului Muncii, funcționarul public fiind angajat în baza fostei legii 188, 

actualmente Codul Administrativ. 

 Domnul secretar Nicolaie -Sebastian Valentin Radu a dorit să sublinieze că noțiunea de detașare 

este doar pentru funcționarii publici. 

 Domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a precizat că noțiunea de detașare este și pentru 

contractuali, respectiv art. 45 și 47 din Codul Muncii, unde se vorbește despre Instituția detașării. 

 Domnia sa a mai adus în atenție că, la început IEH a fost în MAE,  până când, în ianuarie 2017  s-a 

înființat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP). Având personalitate juridică, IEH a trecut cu 

tot ce a însemnat Institutul în cadrul MpRP. 

 În acest context, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea, a explicat că, Hotărârea de 

Guvern a IEH era structurată pe 40 de posturi, organigrama fiind prinsă în cadrul HG neputând fi schimbată 

decât prin act normativ, prevăzând o anumită structură.  

În anul 2017, după cum a precizat domnia sa, pentru a se înființa MpRP,  IEH a pierdut 17 posturi 

și din 40 de posturi au  rămas 23 de posturi, aceste posturi rămânând în continuare în ideea că IEH este unul 

foarte important (cel puțin așa îl consideră domnia sa) având trei piloni fundamentali: educația, cultura și 

civilizația (spiritualitate) pentru menținerea și promovarea identității românești, rămânând în această 

formulă cu un program foarte dezvoltat. 

În acest context, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a precizat că o să trimită 

membrilor Comisiei ca să vadă practic și prin cifre din anul 2013 când a fost preluat acest Institut . 

După cum a mai precizat domnia sa, a fost director general adjunct neurmărind funcția, lucrând o 

perioadă foarte bine cu doamna Zvetlana Preoteasa, în anul 2013 și împreună cu dânsa și cu sprijinul 

Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au dezvoltat IEH. 
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 Domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a explicat că IEH s-a dezvoltat în sensul că au 

luat și sediu, au făcut și act normativ de organizare și funcționare, având rapoarte de activitate pe care le va 

pune la dispoziția membrilor Comisiei.  

 Domnia sa a mai adus în atenție că, an de an au trecut prin controalele Curții de Conturi și 

niciodată Curtea de Conturi nu a reținut prejudicii. 

 Mai exact, toate aceste acuze care în fond nu sunt în concordanță cu controalele din Instituțiile 

statului, sigur că o să clarifice și s-ar bucura ca membrii Comisiei să vadă unde este adevărul și care ar fi 

totuși interesul de s-a creat această atitudine și agresivitate doar de 5 persoane asupra unui Institut care și în 

formula aceasta a funcționat. 

 Dacă este vorba de managementul defectuos care s-a creat, domnul director general adjunct 

Nicolae Brînzea a dorit să precizeze că este pentru prima dată când anul acesta, rectificarea bugetară a IEH 

este negativă. 

 În acest context, domnia sa a adus în atenție faptul că 2 luni de zile a fost în concediu medical, 

actele medicale ale domniei sale fiind gestionate de doamna Ana Maria Dalu ajungând în presă, inclusiv cu 

diagnosticul pentru că, după cum a precizat domnia sa, este declarația angajatelor (făcându-se o analiza pe 

această temă). 

 De asemenea, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a mai adus în atenție și faptul că pe 

data de 9 septembrie a.c. s-a strigat în fața MpRP „ Brînzea la închisoare”, fiind prezente distinsele doamne 

Iulia Modiga și Ana Maria Dalu, domnul George Simion care, după cum se cunoaște, și-a înființat un 

partid, Irina Gheorghe, domnul Diaconescu de la Asociația  „ Domino Cost ”,  în acest context menționând 

că are toată lista celor prezenți la protest. 

 În acest context, domnia sa a precizat că sunt totuși puțini față de intimidarea domniei sale prin 

care s-a încercat extragerea dânsului dintr-un Institut în care lucrează de 7 ani, sub 8 miniștrii, an de an 

trecând Curtea de Conturi și analizând situația, având și nu așa cum se spune și controlul managerial intern. 

 Totodată, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a mai precizat că, este adevărat că din 

anul 2018, din 25 de standarde au ajuns la 16 standarde și venind domnul Eugen Tiberiu Popescu trebuia să 

realizeze acest program, ceea ce nu s-a întâmplat, nici fișele de post. 

 Domnia sa a mai dorit să spună că, pentru un semestru, până la sfârșitul lunii iunie, doamnele Iulia 

Modiga și Ana Maria Dalu au lucrat la Direcția proiecte, iar până la sfârșitul lunii iunie, distinsele doamne 

nu au făcut nici un proiect,  cheltuindu-se 7% din 59, ca drept dovadă că IEH a pierdut 800.000 lei la 

proiecte, ceea ce însumează 170.000 euro, bani cu care IEH trebuia să realizeze activități. 

 În ceea ce privește managementul temporar al domniei sale, domnul director general adjunct 

Nicolae Brînzea a precizat că nu a exista director general, existând evidențele de dezvoltare managerială, 

instituțională, cum a crescut bugetul și toate celelalte. 

 Rugămintea domniei sale a fost ca dincolo de această discuție, pentru a înțelege anumite aspecte, să 

li se trimită punctual întrebări dacă sunt nelămuriri, precizând în același timp că nu acceptă ca cineva să se 

numească consilier relații atâta timp cât nu este titularul postului, ci pur și simplu detașată pe un post din 6 

în 6 luni. 
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 În acest context, domnul deputat Alin Văcaru dorea să cunoască dacă supărarea doamnelor este 

datorată întreruperii detașării. 

 Doamna Iulia Modiga a infirmat , precizând că, cauza supărării sunt cheltuielile banilor publici. 

 În acest context, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a precizat că, angajații nu au 

același aplomb ca și distinsele doamne Iulia Modiga și Ana Maria Dalu, ei fiind liniștiți , văzându-și de 

treabă.  

 Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă este adevărat că există un act 

adițional la contractul domniei sale, prin care și-a majorat propriul salariu. 

 Domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a confirmat existența actului adițional la 

contractul domniei sale motivând că, salariul a fost readus din luna iunie, neținându-se seama de vechimea 

domniei sale, nici de faptul că, în perioada 2016 – 2018 deținând funcția de director general trebuia să aibă 

o altă încadrare, legea existând, pentru că , în această perioada nu a fost delegat, ci a fost numit temporar, 

acel act a căzut, salariul domniei sale fiind de 10880.  

 Domnia sa a mai precizat că, mai mult decât atât, fără nici o altă hotărâre a Instanței, domnul 

Eugen Tiberiu Popescu a decis, fără nicio decizie, să recupereze din banii domniei sale, luând 30% , deci 

din 10 880, fiind vorba de o perioadă între 1 ianuarie 2018 până în luna iulie 2018. 

 De asemenea, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a adus în atenție faptul că, în 

momentul de față are proces pe rol și până când procesul nu va stabili despre ce este vorba nu s-a reținut 

nimic. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că se uită că este o decizie a 

Tribunalului București, menținută de Curtea de Apel București. 

 În completare, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea aduce în atenție faptul că se reține 

actul nr.2, unde salariul domniei sale, sporul de doctor este cu totul altul, mai mare decât 10880. 

 Față de cele menționate, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în atenție faptul 

că, Comisia nu are atribuții în acest sens,  Comisia  putând să discute cu MpRP, să vadă în ce măsură au 

tratat cu seriozitate această sesizare pentru că este în interesul românilor de pretutindeni ca această 

Instituție să funcționeze. 

 Totodată, domnia sa a dorit să înțeleagă de la doamnele Iulia Modiga și Ana Maria Dalu, atât cât 

atribuțiile Comisiei permit, ce doresc să se facă concret, pentru că, în ceea ce privesc deciziile Curții de 

Conturi și modul de cheltuire al banilor, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării nu 

are nici un fel de atribuții. 

 De asemenea, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că a reținut problema 

cu bugetul și structura, în acest context domnia sa a precizat că, aici, probabil se va discuta cu MpRP, 

dorind în același timp să cunoască dacă mai există și altceva. 

 Doamna Ana Maria Dalu a precizat că sensul acestei probleme este de a pune și Comisia pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării o anumită presiune pe MpRP, astfel încât banul public 

cheltuit nelegal și constant prin decizii definitive ale Instanței-decizia Instanței în cazul salariului domnului 

director general adjunct Nicolae Brînzea , salariu care nu i se reține,  să fie reținut. 
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 În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a adus în atenție că nu a luat la cunoștință 

decât punctele de vedere ale doamnelor Iuliu Modiga și Ana Maria Dalu 

Propunerea domniei sale a fost  să afle și punctul de vedere al domnului director general adjunct 

Nicolae Brînzea, atât în scris sau Comisia să solicite punctul de vedere al domnului director general adjunct 

Nicolae Brînzea, după care,  Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării va analiza. 

Totodată, domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a precizat că, ar fi fost corect să fi avut toată 

documentația, se stabilea de comun acord, după care se lua decizia. 

 În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că este de acord cu 

colegul domniei sale, domnul vicepreședinte Nicolae Velcea menționând că a reținut ceea ce doamnele 

Iulia Modiga și Ana Maria Dalu au informat, a ascultat și punctul de vedere al domnului director general 

adjunct Nicolae Brînzea, urmând ca după aceea să pună niște întrebări Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni (MpRP). 

 În scurta intervenție, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că acest conflict este un 

conflict personal moștenit, fiind mai mult un conflict personal decât unul instituțional, încercându-se 

diferite modalități de reconciliere a celor doi directori, respectiv directorul general și directorul general 

adjunct. 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că, practic, această Instituție s-a polarizat în două tabere, din 

momentele semnalate, într-adevăr, în raportul Curții de Conturi se regăsește numai un caz și anume, că sunt 

semnalate mai multe nereguli de la bun început într-un raport preliminar. 

 De asemenea, domnul secretar de stat Victor Alexeev a adus în atenție că, până la urmă nu pot 

opera cu acest raport al Curții de Conturi unde s-a semnalat o încălcare minoră,  unde, totuși este necesar să 

se reîntoarcă  niște bani pe un proiect care a fost realizat de domnul director Eugen Tiberiu Popescu la  

Aghiulea. 

 Domnia sa a informa membrii Comisiei că, în conformitate cu încheierea raportului Corpului de 

Control, a încercat timp de câteva luni reorganizarea Instituției (IEH),  în așa fel încât să nu mai fie 5 

posturi de directori, fiind inutil, în acest context dând ca exemplu MpRP unde la 19 oameni sunt 5 directori. 

 Totodată, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că ambele ordonanțe au primit aviz 

negativ, acum pregătindu-se pentru a 3-a ordonanță care spune că va rămâne un post de director general și 

un post de șef serviciu. 

 În ceea ce privește IEH, domnia sa a mai precizat că, în opinia domniei sale IEH este necesar mai 

ales pentru comunitățile istorice, fiindcă există un suport prin acest Institut, un suport cu o experiență. 

 În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit să cunoască dacă IEH 

are infrastructură în străinătate. 

 Domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a infirmat existența unei infrastructuri ale IEH în 

străinătate, precizând că,  a încercat să mențină organigrama și în timp să poată să readucă cele 17 posturi 

pentru că, după cum a  mai precizat domnia sa nu poți să ți un Institut pentru că se numește Institutul pentru 

românii de pretutindeni. 
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 În opinia domniei sale,  Institutul trebuie să fie disponibil și viabil pentru toți românii din afara 

țării, precum prevede și Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

 După cum a precizat domnul director general adjunct Nicolae Brînzea, s-a dorit crearea unor centre 

în țară, 5 centre în anul 2017, mai exact sfârșitul anului 2016, când încă IEH avea 40 de posturi. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție că s-a dorit crearea unui centru la Brăila, unde găsiseră un 

spațiu la muzeu pentru a se gestiona sudul Basarabiei, dorindu-se de asemenea crearea unui centru la Iași 

pentru a se gestiona partea cu Republica Moldova, mai exact, se găsise câteva centre de așa natură încât 

prin relația cu Consiliile Județene, cu Primăriile să poată să realizeze proiecte, iar cei din asociații să 

beneficieze de activitățile educaționale, culturale, din zona respectivă. 

 Însă, după cum a precizat domnul director general adjunct Nicolae Brînzea, MpRP decide, putând 

fi mai necesară o reorganizare a IEH, ca și atribuții  Institutul fiind foarte important. 

 În același timp, domnia sa a adus în atenție că a făcut multe activități pe Republica Moldova, în 

acest context menționând Bookfest-ul care a avut loc recent la Chișinău, în zona Cernăuți. 

 Domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a mai informat că un lucru este foarte clar, pe tot 

parcursul activității de când este IEH s-a ferit să ducă Institutul către o anumită zonă a asociațiilor sau către 

alta, încercând pe cât a fost posibil să-i mulțumească pe toți, de așa natură pentru a nu se crea tensiuni. 

 Totodată, domnia sa a precizat că, nu a avut o imagine ca acum, creată de persoane care au lucrat în 

Institut, aici fiind elementul care îl surprinde și pe domnia sa, după 23 de ani de activitate și din anul 2013 

în acest Institut. Adică, a putut să lucreze cu angajații, să dezvolte Institutul și dintr-o dată să fie târât          

într-un scandal gen suveică care apare pe un site și în nici un caz pe posturile naționale sau comerciale. 

 Revenind la poziția MpRP, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă există 

o poziție a MpRP privind acest caz. 

 Domnul secretar de stat Victor Alexeev a adus în atenția membrilor Comisiei că, actualmente se 

desfășoară evaluarea activității Institutului pe ultimul an, această activitate desfășurându-se de o lună zile. 

 În acest context, domnia sa a informat că, în data de 9 septembrie a fost la raport la doamna Prim-

ministru considerând că această evaluare se va termina în scurt timp 

            În ceea ce privește  poziția MpRP, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că este clar un 

conflict personal, din mai multe verificări și sesizări, multe dintre ele nu s-au adeverit. 

Adresându-se reprezentantului MpRP, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în 

atenție faptul că i se pare o problemă extrem de ciudată, pe de o parte să vadă că acest Institut nu are vreo 

mare activitate, observând că se reclamă că este lipsit de activități și cu toate acestea, se aduc niște oameni 

detașați din afara Institutului. 

 Întrebarea domniei sale a fost legată de activitatea celor detașați. 

 Domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că aducerea detașaților se face de către directorul 

general al IEH, nu de către MpRP. 

 În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a informat că va solicita 

doamnei ministru Natalia-Elena Intotero să pună la dispoziția Comisiei rapoartele de activitate ale fiecărui 

angajat din IEH. 
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 Doamna Iulia Modiga a adus în atenția membrilor Comisiei că a fost notată cu foarte bine în 

fiecare an, având zeci de proiecte. 

 Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că, este o întrebare legitimă, din 

partea domniei sale părându-i-se important ca membrii Comisiei să aibă niște rapoarte de activitate ca până 

la urmă Comisia să înțeleagă cu ce se ocupă oamenii din Institut. 

 În acest context, doamna Iulia Modiga, pentru a se face o idee despre activitatea Institutului, mai 

ales despre Direcția de Proiecte și Programe, a adus în atenția membrilor Comisiei faptul că într-un an, 

domnia sa și un coleg au avut 54 sau 55 de proiecte din 72. 

 În completare, doamna Ana Maria Dalu a precizat că doamna Iulia Modiga a fost detașată la IEH 

datorită competențelor, calificărilor care le are, dorind în același timp să răspundă unor acuzații aberante 

care le-au fost aduse domniilor lor, după cum a precizat domnia sa. 

 Astfel, dintre normele pe care domnul director general adjunct  Nicolae Brînzea le are, doamna 

Ana Maria Dalu, a  adus în atenție  norma de director general adjunct în IEH, norma de director general 

adjunct la București, o altă normă de conferențiar la Universitatea din Pitești și o normă la Pitești de Preot 

la Biserica Sf Ilie. 

 În acest context, opinia domnului vicepreședinte Nicolae Velcea a fost că ar trebui făcută o analiză 

în urma documentelor. 

Totodată, prin faptul că se precizase anterior că doamnele Iulia Modiga și Ana Maria Dalu sunt în 

cercetare penală, doamna Ana Maria Dalu a precizat că, domnul director general adjunct nu stăpânește 

conceptele de drept. 

Ca să se întoarcă la misiunea de bază a IEH, opinia domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie a 

fost că ar trebui în primul rând să se ocupe de ceea ce înseamnă limba română în comunitățile istorice. 

În acest context, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că sunt mai multe programe care 

țin de spiritualitate, de promovarea identității și de clase, de înființare de clase în limba română. 

Domnul deputat Matei Adrian Dobrovie  a dorit să cunoască dacă pentru toate aceste activități  

MpRP are un personal. 

În acest context, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că actualmente MpRP are 

finanțare și personal insuficient. 

În urma celor precizate de către domnul secretar de stat Victor Alexeev, domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie a concluzionat că aceasta înseamnă că trebuie aduși experți din afara pentru a ajuta pe 

anumite proiecte. 

Totodată, domnia sa a înțeles că acest Institut are o anumită autonomie față de minister. 

Doamna Ana Maria Dalu a precizat că IEH nu are autonomie, fiind o persoană juridică separată, 

dar în subordinea MpRP, nefiind o structură autonomă apropo de entități autonome. 

Domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a dorit să cunoască cum răspunde MpRP la sesizare, 

având în vedere că într-o instituție se semnalează nereguli, niște potențiale nereguli. Întrebarea domniei sale 

fiind ce face avertizorul de integritate, el semnalând faptul că există această problemă. 
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Totodată, domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a precizat că Ministerul respectiv, etc, trebui să 

verifice dacă se întâmpla acest lucru. 

În acest context, doamna Ana Maria Dalu a precizat că și Instanța de Judecată a constatat definitiv 

că salariul domnului Nicolae Brînzea este ilegal. 

Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că problema cu avertizorul de integritate este că 

acesta trebuie protejat. Informările fiind importante pentru că Instituția respectivă nu poate să se 

îmbunătățească, să-și creeze niște anticorpi , să se însănătoșească dacă nu are ceea ce înseamnă acest sistem 

de avertizare. 

Întrebarea domniei sale a fost dacă aceste Instituții f ăceau către MpRP raportări privind activitatea 

lor, pe toate componentele. 

Domnul director general adjunct Nicolea Brinzea a confirmat că făceau in fiecare an, acestea 

putând fi puse la dispoziție. 

În acest context, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că membrii Comisiei doresc să 

vadă efectiv cine, de ce se ocupa și care au fost evaluările. Adică, dacă au existat anumite nemulțumiri, 

deci, criteriile legate de postul lui, daca sunt criterii legate  de nereguli în Instituții atunci nu este bine,  

pentru că atunci statutul de avertizare publică este încălcat. Aceste elemente trebuie avute în atenția 

Comisiei . 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție discuțiile cu privire la spațiul informațional pe Republica 

Moldova. 

 În acest context, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a adus în atenție că are o mare supărare 

pe MpRP în momentul de față pentru că, pe foarte multe aspecte nu se întâmplă ceea ce ar trebui să se 

întâmple, respectiv pe spațiul informațional pe Republica Moldova, nu se întâmplă nimic. 

 Domnul secretar de stat Victor Alexeev a  precizat că și astăzi, 10 septembrie a stat de vorbă la 

MAE timp de o jumătate de oră pe problema Republicii Moldova, în contextul cărei MAE a fost de părere 

să se discute după 20 Octombrie a.c. 

 Totuși, domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a precizat că problema spațiului informațional a 

rămas la nivel de discuție. 

 Revenind la subiectul IEH, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul doamnei Ana 

Maria Dalu. 

Doamna Ana Maria Dalu  a precizat, referitor avertizorii de integritate că au fost demisii, problema  

nefiind aceasta, că trebuie să se înțeleagă că nu este o miză personală, miza domniilor lor (Ana Maria Dalu 

și Iulia Modiga) fiind de recuperare a banului public. 

 Legat de acuzațiile aduse de domnul director general adjunct Nicolae Brînzea, domnia sa a precizat 

că, este un fals că domniile lor sunt în cercetare penală, probabil domnul Nicolae Brînzea făcând o 

plângere, răspunzând organelor competente, dar este exclus că domniile lor ar fi în cercetare penală, 

domnul director general adjunct Nicolae Brînzea nestăpânind conceptul de declanșare a acțiunii penale. 
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 În ceea ce privește diploma de studii a domnului Eugen Tiberiu Popescu, doamna Ana Maria Dalu 

a precizat că aceasta este o diplomă obținută în condiții de perfectă legalitate, iar până la pronunțarea unei 

Instanțe judecătorești această diplomă este prezumată de drept ca fiind legală . 

 Cu privire la procentul de 7% din suma cheltuită în perioada pe care domniile lor au avut-o la 

dispoziție,  7% din bugetul IEH, doamna Iulia Modiga a rugat să se rețină că, implementarea proiectelor a 

demarat efectiv la data de 20  mai, iar în perioada 1 ianuarie, final de lună aprilie,  instituțiile publice nu au 

avut buget după cum bine se cunoaște. 

 În ceea ce privește perioada 15 – 20 mai, doamna Ana Maria Dalu a precizat că domniile lor au 

consumat prin proiectele implementate undeva la aproape 27, 28% din bugetul alocat proiectelor. 

 Totodată, domnia sa a rugat să fie foarte clar că, nu domnul Eugen  Tiberiu Popescu nu a făcut 

nimic, s-au făcut 23 de proiecte într-o lună. 

 Doamna Ana Maria Dalu a precizat că au făcut Ziua Românilor de Pretutindeni în 7 comunități, au 

făcut excursii tematice și cursuri pentru profesorii de limbă română, concluzionând că au făcut o mulțime 

de activități. 

 În acest context, doamna Iulia Modiga a adus în atenție că planul de activitate a fost aprobat de 

MpRP în luna Mai. 

 În completare, doamna Ana Maria Dalu a precizat că în data de 8 Mai a fost aprobat planul, 

derularea de proiecte neputându-se face fără aprobarea MpRP. 

 Totodată, domnia sa a precizat că, cu acest plan au făcut presiuni sistematice, domnul secretar de 

stat Victor Alexeev cunoscând problema, venind la MpRP în repetate rânduri pentru ca acest plan să fie 

adresat românilor din comunitățile istorice, pentru ca acele proiecte să se implementeze în comunitățile 

istorice. 

 În acest context, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că sumele fiind absolut infime, 

derizorii, dacă se începe departajarea și ducerea de proiecte în Spania, Italia, Israel, pentru românii din 

afara granițelor nu mai rămâne nimic. 

 Cu privire la salariul domnului director general adjunct Nicolae Brînza, domnia sa a precizat că nu 

cunoaște demersurile, considerând că nu se face nici un fel de demers pentru recuperarea salariului 

domnului director general adjunct Nicolae Brînzea, salariu aprobat ilegal și stabilit prin hotărâre definitivă. 

 În ceea ce privește transferul consilierului juridic, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că, 

domnul director general Nicolae Brănzea a dat afară consilierul juridic al IEH, încheindu-i detașarea mai 

precis, transferând de la ADS o persoană, un consilier juridic în condiții absolut nelegale, în sensul că, acel 

consilier juridic nu îndeplinea niciun fel de criteriu din fișa postului consilierului juridic, nici cu privire la 

vechime, nici cu privire la nici un alt element. 

 După cum a precizat domnia sa, acel consilier juridic stătuse 2 ani de zile în concediu de creștere, 

îngrijire copil, deci interesul public nu era în nici un fel reprezentat prin transferul acestui consilier juridic 

pentru că era, după cum a mai precizat doamna Ana Maria Dalu, un transfer al consilierului juridic făcut în 

virtutea competențelor chipurile ale consilierului juridic, era un transfer în interes de serviciu, nu un 
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transfer în interesul persoanei, deci nu s-a respectat nimic, aici existând punct de vedere de la Ministerul 

Muncii, etc. 

 Cu privire la personalul detașat, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că există aceleași 

drepturi , Codul Muncii stipulând exact același drepturi pentru personalul detașat ca și pentru personalul 

angajat în Instituția publică, concluzionând că a avut același drepturi pe care le-a avut oricare alt angajat și 

revenind la insistența de unde a fost detașata Iulia Modiga, ca să se insinueze faptul că vezi Doamne firma 

de acolo era o firmă de halate, batjocorindu-se competențele de excepție pe care Iulia Modiga le are 

,competențe, pregătire și experiență. 

 În ceea ce privește raportul Curții de Conturi, raport pe care după cum a precizat doamna Ana 

Maria Dalu membrii Comisiei o să-l primească, a rugat membrii Comisiei să solicite MpRP raportul Curții 

de Conturi unde se va constata că acolo contabilitatea IEH este un dezastru și neregulile semnalate de 

domniile lor cu privire la încheierea contractelor cu Casa de avocatură fără aprobarea MpRP. 

 După cum a mai precizat domnia sa, sunt toate menționate, fiind dispuse măsuri,  neînțelegând cum 

pare acel raport că nu este nimic. 

 Totodată, doamna Ana Maria Dalu a precizat că în completarea raportului Curții de Conturi, există 

raportul Corpului de Control al Primului-ministru în care se constată fără putință de tăgadă că activitatea 

Direcției de specialitate a fost complet deficitară din perspectiva lipsei controlului și monitorizării 

directorului de Direcție. 

 Pentru că, după cum a mai precizat domnia sa, acest director de Direcție, în acest context  

explicând că vorbește de o persoană care a fost angajată pentru prima dată la 40 de ani și ceva, că vorbește 

de o persoană care nu a avut nici un fel experiență managerială și totuși conduce acea direcție, explicând că 

vorbește de o persoană care nu a exercitat niciun fel de control în această Direcție pe activitatea care îi 

revenea.  

 Legat de raportul Corpului de Control al Primului-ministru, doamna Iulia Modiga a dorit să facă o 

completare, aceea că acolo se semnalează faptul că anumite copii după cea e au transmis domniile lor (Ana 

Maria Dalu și domnia sa) față de director, pentru că după cum a precizat doamna Iulia Modiga domniile lor 

au avut acest drept, către Curtea de Conturi a României, acele copii au ajuns pe masa domnului director 

general adjunct Nicolae Brînzea. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiei că și Corpul de Control a întrebat Curtea 

de Conturi cum anume au ajuns acele sesizări de la Curtea de Conturi pe masa celui care face niște 

ilegalități. 

 În ceea ce privește avertizorul de integritate, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că nu s-a 

respectat în niciun fel, mai mult decât atât,  au fost hărțuite efectiv toată perioada cât au stat și au avut o 

interacțiune cu domnul director general adjunct Nicolae Brînzea prezent de față, existând note în care au 

fost denigrate profesional și personal, etc. 

 În acest context, domnul director general Nicolae Brînzea a explicat că  a venit la IEH o persoană, 

profesor Gasovici din Serbia care avea la IHE un proiect de traducere al unei lucrări. 
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 După cum a precizat domnia sa, distinsa doamnă, Iulia Modiga, pentru că domnia sa s-a ocupat de 

proiect, a fost întrebată în ce fază se află proiectul, în acest timp doamna Iulia Modiga întorcându-se cu 

spatele. 

 Atunci, domnia sa a rugat-o să se întoarcă. 

 Opinia domnul director general adjunct Nicolae Brînzea este să existe puncte de vedere ale tuturor 

angajaților. 

 Doamna Ana Maria Dalu a precizat că este disperată de ceea ce se întâmplă în IEH, neavând niciun 

fel de interes personal pentru a reveni în această Instituție, rugând să se rețină acest lucru. 

 Totodată, domnia sa  a mai precizat că a trecut prin multe Instituții, fiind prietenă cu toți directorii 

pe care i-a avut, putând da numele persoanelor pentru a putea fi întrebați ce a făcut domnia sa în fiecare 

Instituție, pentru a înțelege că domnul director general adjunct Nicolea Brînzea vrea să le denigreze 

permanent. 

 Referitor la procedurile Instituției, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenția membrilor Comisiei 

că a găsit proceduri în care se făcea referire la muzeu, procedurile nefiind măcar adaptate, în acest context 

rugând să se rețină că acestea erau copiate. 

 Cu privire la fișele de post, domnia sa a precizat că în nenumărate locuri apărea cuvântul                      

„ întreprindere“, precum și cuvinte care nu aveau legătură cu subiectul și atribuțiile. 

 În acest context, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că toate acestea au fost refăcute în 

perioada în care domniile lor (Iulia Modiga și domnia sa) au fost acolo. 

 În ceea ce privește Hotărârea Instanței, domnia sa a precizat că este clar că nu s-a întreprins niciun 

fel de demers. 

 Mai mult decât atât, doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție faptul că, domnul director general 

adjunct Nicolae Brînzea și-a transferat o persoană care să-i fie favorabilă, o persoană pe care o cunoștea, 

pentru că, domnia sa este în litigii multiple cu această Instituție. 

 După cum a mai precizat domnia sa, domnul Nicolae Brînzea a transferat o persoană ca să se 

asigure că reprezentarea se face corespunzător,  concluzionând că nu există conflict personal, ci unul 

instituțional. 

 În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a considerat că domnul secretar de 

stat Victor Alexeev mai avea ceva de completat la punctul de vedere al MpRP. 

 În opinia domnului secretar de stat Victor Alexeev orice război se termină cu pace. 

 În acest context, doamna Ana Maria Dalu a precizat că orice război se termină cu pace dacă se 

recuperează banul public. 

 Domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că, MpRP,  anul acesta, ca  niciodată a făcut 

niște proiecte foarte frumoase, necesare, unele dintre ele fiind în premieră, în zone în care MpRP nu a ajuns 

niciodată, în zone unde nu a ajuns nici un oficial al statului român, ajungând la niște comunități uitate de 30 

de ani, de 200 de ani. 

 În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a dorit să cunoască dacă a ajuns 

prin IEH sau MpRP. 
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 Domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că prin MpRP, prin programe de finanțări, 

deschizând niște clase de limbă română în comunitățile aromâne, în Albania, în Serbia. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție faptul că a deschis un centru de informare în Albania, 

precizând în același timp că anul acesta a fost mai apreciat de toate asociațiile. 

 În acest context, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că acest conflict al IEH duce la 

zero orice succes al statului român în afara țării, domnia sa considerând că acest conflict se va termina în 

scurt timp. 

 Totodată, domnul secretar de stat Victor Alexeev a adus în atenția membrilor Comisiei faptul că 

MpRP are în desfășurare acea evaluare a IEH, precizând în același timp că prin acea evaluare vor fi primite 

hotărârile reorganizatorice și reorganizarea Institutului, fiind clar că din cele semnalate și de o parte și de 

alta, ambele părți au dreptate. 

 Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a dorit să cunoască dacă are un termen limită până 

la finalizarea evaluării. 

 Domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că estimativ , în scurt timp, nu poate spune 

exact, până la finalul acestei luni. 

 Doamna Ana Maria Dalu a adus în atenție că vor ieși să protesteze.  

 În acest context, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că nu crede că acea formă de 

protest este binevenită pentru angajații MpRP, pentru statul român, pentru românii din afara țării care au 

făcut lucruri și au muncit. 

 Totodată, domnia sa a precizat că, să nu se creadă că o să cedeze unor presiuni, MpRP va primi 

deciziile în afara oricărei presiuni. 

 Doamna Ana Maria Dalu a precizat ca se dorește recuperarea banului public cheltuit ilegal, iar  la 

conducerea IEH să fie o persoană integră, cu experiență în zona managementului de proiecte. 

 Domnul secretar de stat Victor Alexeev consideră că evaluarea IEH va fi făcută la sfârșitul lunii 

septembrie, serviciul juridic și resursele umane făcând evaluarea. 

 În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a precizat că a observat că această 

evaluare a fost prelungită, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

primind tot felul de invitații la emisiuni în care sunt cerute puncte de vedere. 

 Domnia sa a informat asupra faptului că a fost invitat la emisiuni pe acest subiect dar a evitat să se 

pronunțe asupra acestui conflict pentru că nu a avut toate datele în față, considerând în același timp că, este 

un gest pe care poate să îl facă fiecare membru al acestei Comisii. 

 Totodată, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a precizat că presiunea este și pe MprRP, 

MpRP trebuind să scurteze această perioadă de evaluare având în vedere că, sesiunea parlamentară a 

început și începe din nou perioada în care trebuie să se vorbească despre proiecte.  

 Domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că este un moment foarte important în raport cu 

ce MpRP nu a reușit, ca această evaluare să fie dusă la o finalitate. 
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În acest context, domnia sa a informat asupra evaluării realizate în lunile martie și aprilie, când ba 

directorul general al IEH, ba directorul general adjunct au fost în concedii medicale, acest lucru perturbând 

de altfel finalizarea evaluări. 

 Domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că această evaluare a IEH va fi realizată în scurt 

timp, chiar și fără puncte de vedere. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să afle dacă evaluarea IEH va fi la 

finalul lunii septembrie, concluzionând că până la urmă a fost bine că membrii Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării au reacționat la apelul primit, spre deosebire de membrii 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării de la Senat care nu i-au chemat  pentru a-și exprima 

punctul de vedere. 

 Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că i s-a părut de asemenea o idee bună 

să-l invite pe domnul director general adjunct Nicolae Brînzea la ședința Comisiei pentru  a-și exprima 

punctul de vedere și a se discuta în cadrul Comisiei, subliniind în același timp că prezența MpRP la această 

ședință a Comisiei era crucială. 

 La finalul ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat citire solicitării domnului secretar 

Nicolaie Sebastian Valentin Radu prin care să se solicite MpRP, în urma situație create la IEH raportul 

Curții de Conturi, a organigramei IEH și a raportul de activitate sau a cel puțin  un  raport pe ultimul an, în 

funcție de cum este distribuit raportul de activitate, execuția bugetară, precum și procedura din sistemul de 

control managerial intern pentru identificarea și selectarea detașaților. 

 În acest context, doamna Ana Maria Dalu a rugat ca membrii Comisiei să mai solicite și raportul 

Corpului de Control al Primului-ministru și hotărârile Instanței, inclusiv Hotărârea definitivă cu privire la 

salariul domnului director general adjunct Nicolae Brînzea. 

 Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a propus să se solicite și rezultatul evaluării MpRP 

având în vedere că oricum va dura până la sfârșitul lunii. 

 În încheiere, domnul director general adjunct Nicolae Brînzea a precizat că va trimite Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și punctul domniei sale de vedere cu date concrete. 

 

 

 

Miercuri, 11 septembrie și Joi, 12 septembrie  2019 

 

        Studiu individual. 
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