In atentia
Data
Ref.

: Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si
Justitie
: D-lui Procuror General Augustin LAZAR
: 17.12.2018
: Memoriu - sesizare a Ministerului Public in baza legii 14/2003
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Catre

Domnule Procuror General,
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Subsemnatul GHIULBENGHIAN FLORIN MIHAI, identificat cu C.I. seria ……….. nr.
………… eliberat de …………………… la data de …………., CNP …………………, domiciliat in
Bucuresti, strada ………………………………………., in calitate de Presedinte al Fundatiei
Europene pentru Buna Guvernare si Prevenirea Coruptiei – EurHONEST, avand sediul
social in Strada Toamnei 127, sector 2, Bucuresti, in conformitate cu prevederilor
imperative din Statutul Fundatiei:
“FUNDATIA va actiona in sensul prevenirii derivelor in functionarea institutiilor
guvernamentale si a prevenirii aparitiei daunelor produse de acte de administrare
defectuoasa sau ineficienta. FUNDATIA isi va desfasura activitatea in interesul
general al cetatenilor europeni, pentru crearea unei societati ce trebuie sa devina un
exemplu pentru celelalte natiuni.”
precum si in calitatea de membru al Partidului Social Democrat in cadrul Organizatiei
Sectorului 1 – Bucuresti,
In urma consultarii documentelor aflate la dosarul 30167/3/2018, precum si in dosarul
11722/3/2018 referitor la modificarea Statutului Partidului Social Democrat, ambele
aflate la Tribunalul Bucuresti,
In baza prevederilor Legii nr. 14 din 2003, in special Art. 24, Art. 25 si Art. 26:
Art. 24.
(1) Partidele politice au obligaţia să depună la Tribunalul Bucureşti: a) documentele
atestând desfăşurarea adunărilor generale, în termen de 30 de zile de la data
acestora;
(2) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la Tribunalul Bucureşti se
consemnează în Registrul partidelor politice.
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Art. 25. - (1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea
loc în condiţiile prevăzute de statut.
(2) Orice modificare se comunică Tribunalului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la
data adoptării, cu îndeplinirea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3). Tribunalul Bucureşti
o examinează potrivit procedurii prevăzute la art. 20 şi 21.
Art. 26. - (1) În cazul în care modificările nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2)
sau dacă instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului, iar
partidul politic în cauză acţionează în baza statutului modificat, Ministerul Public va
solicita Tribunalului Bucureşti încetarea activităţii partidului politic şi radierea
acestuia din Registrul partidelor politice.
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(2) În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii Ministerului Public, Tribunalul
Bucureşti se va pronunţa asupra acesteia.
(3) Împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti partea interesată poate face contestaţie
la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii.
(4) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă în termen de 15 zile de la înregistrarea
contestaţiei, iar hotărârea sa este definitivă şi irevocabilă.
(5) Hotărârea definitivă şi irevocabilă de admitere a modificării statutului se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
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Va depun prezentul

MEMORIU - SESIZARE

Prin care va solicitam urmatoarele:

a. Sa dispuneti cu maxima celeritate analiza documentelor anexate, documente din care,
in opinia noastra, rezulta indubital culpa Partidului Social Democrat in respectarea
prevederilor legale;
b. Sa solicitati cu maxima celeritate Tribunalului Bucuresti încetarea activităţii
Partidului Social Democrat şi radierea acestuia din Registrul partidelor politice, tinand
cont atat de aspectele de legalitate ca si de daunele pe care reprezentantii acestui partid
le aduc infaptuirii actului de justitie si fundamentelor statului de drept din Romania.
c. Sa comunicati public decizia dumneavostra, fundamentata pe cele prezentate de noi
in prezentul Memoriu - Sesizare, precum si pe alte materiale probatorii pe care le veti
considera necesare.
In fapt, in data de 14 Februarie 2018, Comitetul Executiv National al Partidului Social
Democrat a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres extraordinar al PSD
pe data de 10 sau 17 martie 2018 (asa cum rezulta din articolul prezentat in Anexa 1 la
prezentul Memoriu).
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Ulterior, in data de 06 Martie 2018, in baza deciziei Comitetului Executiv National al
Partidului Social Democrat din data de 05 Martie 2018, sub semnatura d-lui Marian
Neacsu, Secretarul General la acea data al Partidului Social Democrat, este transmisa
tuturor Organizatiilor Judetene si de Sector ale PSD adresa cu numarul
16/G/06.03.2018. Prin respectiva adresa se impune Organizatiilor Judetene si de Sector
ale Partidului Social Democrat sa incalce prevederile Statutului PSD in vigoare la data
respectiva, sa depuna dosare de candidatura pentru functiile alese la nivel national de
“Vicepresedinti pe regiuni de dezvoltare”, functii inexistente in Statutul PSD in vigoare
la data Congresului. (Vezi Anexa 2 la prezentul Memoriu)
In data de 07 Martie 2018 se organizeaza sedinta Biroului Permanent al PSD –
Organizatia Municipiului Bucuresti, prezidata de d-an Gabriela Firea. In calitate de
membru al Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, d-na Gabriela
Firea avea cunostinta directa de grava incalcare a prevederilor statutare ale PSD in
vigoare la data Congesului Extraordinar din 10 Martie 2018 si a procedat premeditat in
vederea incalcarii acestora, de coniventa si cu ceilalti membri ai Comitetului Executiv
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National al Partidului Social Democrat, sub coordonarea numitului Liviu Dragnea. (Vezi
Anexa 3 la prezentul Memoriu)
In data de 08 Martie 2018, in prezenta d-lui Dan Tara, vicepresedinte al Organizatiei
Sectorului 1 a Partidului Social Democrat, am comunicat d-lui Daniel Tudorache, la acel
moment Presedinte al Organizatiei Sectorului 1 a PSD, un material scris din care rezulta
ilegalitatea flagranta a Congresului Extraordinar al PSD din data de 10 Martie 2018.
(Vezi Anexa 4 la prezentul Memoriu).
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In data de 09 Martie 2018 i-am comunicat si d-lui Codrin Stefanescu, la acel moment
Secretar General Adjunct al Partidului Social Democrat, un material scris, identic cu cel
prezentat d-lui Dan Tudorache, din care rezulta ilegalitatea flagranta a Congresului
Extraordinar al PSD din data de 10 Martie 2018. In deplina cunostinta de cauza cu
privire la ilegalitatile comise de conducerea PSD, d-ul Codrin Stefanescu a decis sa nu
conteste lucrarile Congresului Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018. (Vezi Anexa 5
la prezentul Memoriu)
In cursul lunilor Iulie si August 2018 am avut o serie de intalniri la Palatul Victoria cu dul Darius Valcov, consilier de stat la cabinetul Primului Ministru al Romaniei, pe care lam informat in legatura cu ilegalitatea Congresului Extraordinar al PSD din data de 10
Martie 2018. D-ul Darius Valcov m-a incurajat sa depun o Cerere de Chemare in
Judecata prin care sa solicit anularea alegerii ca vicepresedinti ai PSD a numitilor Firea
Gabriela si Negoita Robert. Pentru a ma convinge de faptul ca are acordul Presedintelui
PSD, d-ul Liviu Dragnea, cu privire la aceasta actiune, m-a dus la o intalnire la Palatul
Parlamentului cu acesta, ocazie cu care am primit confirmarea de la Liviu Dragnea
personal ca este la curent cu actiunea mea si ca i-au fost aduse la cunostinta riscurile de
a fi constatat ilegalitatea intregului Congres Extraordinar, precum si faptul ca voi
continua actiunea in cazul in care voi gasi probe materiale a respectivelor ilegalitati. In
ziua depunerii actiunii la Tribunalul Bucuresti i-am trimis un email d-lui Darius Valcov
cu numarul de inregistrare si am avut o sedinta tot la Palatul Victoria, la biroul dansului,
in care am discutat pe subiectul actiunii. (Vezi Anexa 6 la prezentul Memoriu)
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In data 07 Septembrie 2018 am depus la Tribunalul Bucuresti o Cerere de Chemare in
Judecata, prin care am solicitat sa se constate alegerea ilegala si nestatutara a numitilor
Firea Gabriela si Negoita Robert in functiile de vicepresedinti ai Partidului Social
Democrat. In baza respectivei Cereri de Chemare in Judecata s-a constituit dosarul nr.
30167/3/2018. La termenul de judecata din data de 13.12.2018 al dosarului
30167/3/2018 am depus o Cerere de Chemare in Judecata cu precizari rezultate din
documentele pe care le-am identificat in dosarul nr. 11722/3/2018 in cauza avand ca
obiect modificarea statutului PSD si inscrierea in Registrul Partidelor Politice a
modificarilor votate la Congresul Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018. Prin Cererea
din 13.12.2018 am solicitat instantei, la pct. 2 de la cererile accesorii, sa dispuna
sesizarea Ministerului Public, prin intermediul procurorului de sedinta, pentru a se
pronunta cu privire la incalcarea de catre Partidul Social Democrat – P.S.D., a
prevederilor imperative ale Art. 26 din Legea nr. 14/2003. (Vezi Anexa 7 si Anexa 8 la
prezentul Memoriu)
Ulterior depunerii Cererii de Chemare in Judecata din data de 07.09.2018 mi s-a permis
accesul la dosarul nr. 11722/3/2018 in cauza avand ca obiect modificarea statutului PSD
si inscrierea in Registrul Partidelor Politice a modificarilor votate la Congresul
Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018, ocazie cu care am identificat probe materiale
referitoare la prevederile statutare in vigoare la data Congresului Extraordinar al PSD
din 10 Martie 2018 si prevederile statutare modificate conform votului Congresului
Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018, probe ce demonstreaza fara urma de indoiala
incalcarea prevederilor statutare si, mai ales, a prevederilor legale in vigoare de catre
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conducerea Partidului Social Democrat, in special de catre numitul Dragnea Liviu in
calitatea sa de Presedinte al PSD.
Astfel, dupa cum se precizeaza la Art. 238 din Statutul PSD adoptat in Congresul
Extraordinar al PSD din data de 18 Octombrie 2018 si aflat in vigoare in data de 10
Martie 2018:
“Modificarile si completarile prezentului Statut se aplica de la data admiterii lor de
catre Tribunalul Bucuresti.”
ceea ce conduce la nulitatea absoluta a tuturor deciziilor luate in cadrul Congresului
Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018, precum si la activarea prevederilor imperative
ale Legii 14 din 2003, astfel cum sunt ele precizate la art. 24-26 din legea mentionata.
De altfel se observa ca autorii Statutului PSD au fost constienti de prevederile legii,
prevazand la art. 236 alin 2. din Statut posibilitate ca PSD sa inceteze activitatea:
“Partidul Social Democrat isi poate inceta activitatea conform prevederilor legale,
prin:
………..
(2) dizolvarea pe cale judecatoreasca orin prin hotarare a Curtii Constitutionale;
………..”
(Vezi Anexa 9 la prezentul Memoriu)
Domnule Procuror General, tinand cont de faptele descrise mai sus si de documentele
oficiale ce le probeaza, luand in considerare atitudinea constanta si premeditata de
sfidare a normelor legale, aprecind ca cele descrise mai sus au implicatii directe si de o
deosebita gravitate asupra legalitatii si moralitatii actului de guvernare, atata timp cat
multi dintre membrii Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat se
regasesc in functii de mare raspundere in conducerea Romaniei, va solicit respectuos sa
dispuneti cu maxima celeritate cele legale.
Cu respect,
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Florin M. Ghiulbenghian
Presedinte Fundatia EurHonest
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Anexa 1 – Anunt de organizare a Congresului
Extraordinar al PSD

Congresul extraordinar al PSD va fi organizat pe 10 sau 17 martie
de Iulia Rosca
HotNews.ro
Miercuri, 14 februarie 2018, 18:59 Actualitate | Politic
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Social-democratii au votat in unanimitate miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National
al partidului, pentru organizarea unui Congres extraordinar al PSD luna viitoare, pe 10 sau
17 martie, au informat surse din partid. Informatia a fost confirmata ulterior de Ecaterina
Andronescu, care a facut declaratii la iesirea din sediul partidului.
Anuntul despre un Congres extraordinar al PSD in luna martie, facut de Liviu Dragnea inainte de
sedinta CexN, pe scarile din sediul PSD, a surprins majoritatea liderilor partidului. Multi dintre cei
intrebati la intrarea in sediu despre acest lucru au spus chiar ca nu este nevoie de un Congres al
partidului. De asemenea, o serie de lideri PSD, atat din parlament cat si din teritoriu, au negat, pentru
HotNews.ro, atunci cand au fost intrebati daca stiau de aceasta intentie.
Presedintele PSD a spus miercuri ca la Congres va cere un vot de incredere din partea colegilor. El a
adaugat ca la acest congres nu va fi desemnat candidatul la alegerile prezidentiale, motivand ca "este
prea devreme".
Dragnea a mai anuntat ca unul dintre motivele organizarii congresului extraordinar va fi "punerea in
matca lor a institutiilor de forta".
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El a spus totodata ca scopul congresului extraordinar va fi si "relansarea programului de guvernare".
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Anexa 2 – Adresa de oganizare a Congresului
Extraordinar al PSD
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Anexa 3 – Proces Verbal al sedintei Biroului Permanent
al PSD Bucuresti din data de 07.03.2018
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Anexa 4 – Motivatie pentru congres ilegal si nestaturat
din data de 09.03.2018
Alegerile din cadrul Congresului Extraordinar al PSD
din data de 10 Martie 2018 sunt nestatutare
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Motivatia:
Conform art. 239 din Statutul Partidului Social Democrat, in Comitetul Executiv
National al PSD din data de 05 Martie 2017 s-au adoptat mai multe propuneri de
modificare a actualului Statut al PSD.
Articolul 239. Inițiativa modificării Statutului și Programului Politic ale PSD
aparține Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat sau a unui
număr de cel puțin 16 Comitete Executive județene PSD.
Conform art.122 din Statutul Partidului Social Democrat, Comitettul Executiv National
din data de 14 Februarie 2018 a convocat Congresul Extraordinar al PSD pentru data de
10 sau 17 Martie 2018, la Bucuresti, la Sala Palatului. In sedinta BPN din 21 Februarie
2018 s-a stabilit data Congresului Extraordinar al PSD in 10 Martie 2018.
Articolul 122. (1) Congresul Extraordinar al PSD se convoacă la solicitarea
Comitetului Executiv Național, a Grupurilor Parlamentare ale PSD din cele două
Camere sau a cel puțin 16 organizații județene / de sector ale PSD.
Conform art. 120 din Statutul Partidului Social Democrat, modificarile urmeaza a fi
supuse votului Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018.
Articolul 120. Congresul PSD are următoarele atribuții:
(1) adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puțin 2/3 din
numărul delegaților prezenți;
Conform art. 238 din Statutul Partidului Social Democrat, modificarile la Statut se
aplica doar de la data intrarii lor in legalitate, prin decizia judecatoreasca emisa de
judeactorii de la Tribunalul Bucuresti.
Articolul 238. Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data
admiterii lor de către Tribunalul București.
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Conform art. 130 din Statutul Partidului Social Democrat, corelat cu art. 120,
vicepresedintii partidului sunt in numar de 14 si sunt alesi prin vot secret in Congresul
PSD. La data Congresului Extraordinar al PSD din 10 Martie, conform Statutului in
vigoare, nu pot fi alesi 16 vicepresedinti, asa cum se doreste prin decizia CEX-ului.
Articolul 130. Congresul PSD alege vicepreședinții partidului în conformitate cu art.
120, alin. 6).

Articolul 120. Congresul PSD are următoarele atribuții:
……………………………………………..
(6) (a) alege sau revocă, prin vot secret, președintele executiv, 14 vicepreședinți ai
partidului, din care cel puțin 4 sunt femei; un vicepreședinte al partidului nu poate fi
simultan și președinte de organizație județeană, cu excepția vicepreședinților femei;
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(b) în cazul în care, un membru de partid se găsește în situația de la lit. (a) trebuie să
opteze în termen de 15 zile pentru una din cele două funcții deținute;

Alegerile din cadrul Congresului Extraordinar al PSD
din data de 10 Martie 2018 sunt ilegale
Incalcarea, de catre delegatii la Congresul Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018 a
prevederilor statutare imperative de mai sus activeaza, in mod automat, prevederile
legale cuprinse in Legea partidelor politice nr. 14/2003 in ceea ce priveste ilegalitate
deciziilor votate si declansarea procedurii de solicitare, de catre Ministerul Public, a
incetarii activitatii PSD si radierea acestuia din Registrul partidelor politice.
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ART. 24 (1) Partidele politice au obligaţia să depună la Tribunalul Bucureşti: a)
documentele atestând desfăşurarea adunărilor generale, în termen de 30 de zile de la
data acestora; b) documentele provenind de la autorităţile electorale competente privind
desemnarea candidaţilor în alegeri, în termen de 30 de zile de la data alegerilor. (2)
Depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la Tribunalul Bucureşti se consemnează
în Registrul partidelor politice.
ART. 25 (1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea loc în
condiţiile prevăzute de statut. (2) Orice modificare se comunică Tribunalului Bucureşti,
în termen de 30 de zile de la data adoptării, cu îndeplinirea prevederilor art. 18 alin. (2)
şi (3). Tribunalul Bucureşti o examinează potrivit procedurii prevăzute la art. 20 şi 21.
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ART. 26 (1) În cazul în care modificările nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2)
sau dacă instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului, iar partidul
politic în cauză acţionează în baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita
Tribunalului Bucureşti încetarea activităţii partidului politic şi radierea acestuia din
Registrul partidelor politice. (2) În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii
Ministerului Public, Tribunalul Bucureşti se va pronunţa asupra acesteia. (3) Împotriva
hotărârii Tribunalului Bucureşti partea interesată poate face apel la Curtea de Apel
Bucureşti, în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii. (4) Curtea de Apel
Bucureşti se pronunţă prin hotărâre definitivă în termen de 15 zile de la înregistrarea
apelului. (5) Hotărârea definitivă de admitere a modificării statutului se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
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Anexa 5 – Comunicare catre Codrin Stefanescu a
materialului privind ilegalitatea Congresului
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Anexa 6 – Email catre Darius Valcov a Cererii de
Chemare in Judecata

Catre
In atentia
Data
Ref.
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Anexa 7 – Cererea de Chemare in Judecata din data de
07.09.2018
: Tribunalul Bucuresti
: D-nei judecator Laura RADU, Presedintele Tribunalului Bucuresti
: 07.09.2018
: solicitare radiere inscrieri din Registrul Partidelor Politice
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Doamna Presedinte,

Subsemnatul GHIULBENGHIAN FLORIN MIHAI, identificat cu C.I. seria RD nr.
839903 eliberat de SPCEP Sector 1 Biroul 4 la data de 30.03.2017, CNP 1690118413022,
domiciliat in Bucuresti, strada G-ral Constantin Cristescu nr. 12, in calitate de
Presedinte al Fundatiei Europene pentru Buna Guvernare si Prevenirea Coruptiei –
EurHONEST avand sediul social in Strada Toamnei 127, sector 2, Bucuresti, in
conformitate cu prevederilor imperative din Statutul Fundatiei:
“FUNDATIA va actiona in sensul prevenirii derivelor in functionarea institutiilor
guvernamentale si a prevenirii aparitiei daunelor produse de acte de administrare
defectuoasa sau ineficienta. FUNDATIA isi va desfasura activitatea in interesul
general al cetatenilor europeni, pentru crearea unei societati ce trebuie sa devina un
exemplu pentru celelalte natiuni.”
Precum si in calitatea de membru al Partidului Social Democrat in cadrul Organizatiei
Sectorului 1 – Bucuresti,
Luand in considerare prevederile Legii partidelor politice nr. 14 din 2003 republicata, in
special:
Art. 10.
Statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu:
……………………………
h) procedura de alegere a organelor executive şi competenţele acestora;
i) competenţa adunării generale a membrilor sau a delegaţilor acestora;
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Art. 51.
(1) Registrul partidelor politice este instrumentul legal de evidenţă a partidelor politice
din România.
(2) Instituţia cu drept de a opera în Registrul partidelor politice este numai Tribunalul
Bucureşti.
Art. 24.
(1) Partidele politice au obligaţia să depună la Tribunalul Bucureşti: a) documentele
atestând desfăşurarea adunărilor generale, în termen de 30 de zile de la data
acestora;
(2) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la Tribunalul Bucureşti se
consemnează în Registrul partidelor politice.
Precum si prevederile Statutului Partidului Social Democrat, in vigoare la data
Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018:
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Conform art. 130 din Statutul Partidului Social Democrat, corelat cu art. 120,
vicepresedintii partidului sunt in numar de 14 si sunt alesi prin vot secret in Congresul
PSD. Conform procesului verbal al Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018
au fost alesi 16 vice-presedinti.
Articolul 130. Congresul PSD alege vicepreședinții partidului în conformitate cu art.
120, alin. 6).

Articolul 120. Congresul PSD are următoarele atribuții:
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……………………………………………..
(6) (a) alege sau revocă, prin vot secret, președintele executiv, 14 vicepreședinți ai
partidului, din care cel puțin 4 sunt femei; un vicepreședinte al partidului nu poate fi
simultan și președinte de organizație județeană, cu excepția vicepreședinților femei;
(b) în cazul în care, un membru de partid se găsește în situația de la lit. (a) trebuie să
opteze în termen de 15 zile pentru una din cele două funcții deținute;
Conform Articolului 108 pct. 2 din Statutul Partidului Social Democrat in vigoare la data
Congresului Extraordinar din 10 Martie 2018, candidatii la Congresul Extraordinar al
Partidului sunt validati de Comitetului Executiv al Organizatiei PSD a Municipiului
Bucuresti, Conform Articolului 107 din Statutul PSD, acesta este compus din 55 de
membri.
Articolul 107
(1) Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București se constituie din 55
de membri, astfel: președinte, membrii Biroului Permanent al organizației PSD a
municipiului București, liderii structurilor interne de la nivelul organizației PSD a
municipiului București (TSD, OFSD, OPSD, LAL) și 42 de membri (câte 7 membri
desemnați de organizațiile de sector).
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Articolul 108
Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București are următoarele
atribuții:
(1) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației;
(2) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției
acestuia;
(3) validează candidații organizației municipale pentru funcții în cadrul organelor de
conducere ierarhic superioare ale PSD;
Dupa cum rezulta din comunicatul de presa al PSD Bucuresti-Ilfov din data de 7 martie
2018 (atasat mai jos), validarea celor doua candidaturi (Firea Gabriela si Negoita
Robert) s-a facut de catre Biroul Permanent al Organizatiei Bucuresti si nu de catre
Comitetul Executiv, ca atare cele doua candidaturi nu au fost valide, Gabriela Firea a
indus in eroare conducerea PSD si pe cei aproape 5000 de delegati la Congresul
Extraordinar iar rezultatul votului din Congres trebuie anulat in ceea ce priveste cele
doua persoane alese ca vicepresedinti nationali ai PSD, Firea Gabriela si Negoita Robert.
Doamne Presedinte, pentru motivele prezentate mai sus va rugam respectuos sa
indreptati erorile cuprinse in procesul-verbal al Congresului PSD din data de 10 Martie
2018 si sa dispuneti radierea dintre vicepresedintii nationali ai PSD a celor doi,
respectiv Firea Gabriela si Negoita Robert.

e.r
o

In drept, ne intemeiem cererea pe Art. 51 din Legea 14/2003/

Pentru orice alte detalii privind faptele descrise mai sus si precizarea detaliilor
suplimentare necesare va stam oricand la dispozitie la numarul de telefon 0744.600.511
(Ghiulbenghian Florin).
Dorim ca toata corespondenta referitoare la cele de mai sus să ne fie furnizata, în format
electronic, la următoarele adrese de e-mail: florin.ghiulbenghian@gmail.com sau prin
poștă la adresa: Strada General Constantin Cristescu nr. 12, Sector 1, Bucuresti.
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Doamna Presedinte a Tribunalului Bucuresti, fata de cele prezentate mai sus, va rog sa
dispuneti.
Cu respect,

sti

Florin M. Ghiulbenghian
Presedinte Fundatia EurHonest
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de Iulia Rosca
HotNews.ro
Miercuri, 7 martie 2018, 20:45 Actualitate | Politic
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Congres PSD: Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov, condusa de Gabriela Firea, o
sustine pe Viorica Dancila in functia de presedinte executiv/ Dancila declarase
ca nu va candida pentru o functie la Congres

Gabriela Firea
Foto: Facebook - Gabriela Firea

Organizatia regionala PSD Bucuresti-Ilfov, condusa de Primarul General Gabriela Firea, a
votat luni seara, in cadrul Biroului Permanent comun al organizatiei, sa o sustina pe
premierul Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, la congresul
de sambata, functie ocupata in prezent de Niculae Badalau si pentru care doar deputatul
Nicolae Banicioiu si-a anuntat in mod clar intentia de a candida. Decizia a fost luata in
contextul in care si senatoarea Ecaterina Andronescu, membra in aceasta filiala a PSD, in
prezent vicepresedinte PSD, ar intentiona sa candideze pentru aceasta functie, si ar avea
teoretic nevoie de sustinerea organizatiei sale pentru a o face.
Astfel, in acest moment, Andronescu nu are sustinerea organizatiei pentru a isi depune
candidatura.
Dancila declarase pe 22 februarie ca nu va candida pentru o functie de conducere in PSD, intrucat
functia de prim-ministru ii ocupa mult timp si deja are o functie in partid, de sefa a organizatiei de
femei.
"Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte mult timp si trebuie sa ma implic foarte mult. O
functie in partid ar presupune sa fac si acolo munca in plus. Eu deja sunt presedinte al organizatiei
femeilor social-democrate, aceasta imi permite sa fiu in Biroul Permanent National. Este suficient
pentru mine. Voi promova in continuare egalitatea de sanse si tot ceea ce tine de politicile pentru
egalitatea de sanse si pentru femei. Nu cred ca e oportun sa candidez pentru o functie", spunea
Dancila atunci.
Filiala regionala Bucuresti-Ilfov a votat de asemenea sa ii sustina pe Gabriela Firea si Robert Negoita
pentru functiile de vicepresedinte a acestei regiuni, precum si pe Marian Neacsu pentru inca un
mandat de secretar general.
Redam comunicatul transmis de PSD Bucuresti-Ilfov:

sti

"Astfel, Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru:
- Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea.
Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin
mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului si coerentei in deciziile si actiunile sale politice, PSD va
reusi sa-si indeplineasca obiectivul major: asigurarea climatului politic pentru indeplinirea integrala a
Programului de guvernare.
- Sustinerea continuarii Programului de guvernare al PSD, pentru a duce pana la capat masurile cu
care PSD a castigat, cu o larga majoritate, increderea romanilor si scrutinul electoral din 2016.
- Sustinerea doamnei prim-ministru Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al PSD.
- Sustinerea domnului Marian Neacsu, secretar general al PSD, pentru aceeasi functie, de secretar
general.
-Sustinerea candidaturilor doamnei Gabriela Firea si a domnului Robert Negoita pentru functiile de
vicepresedinti regionali Bucuresti-Ilfov ai PSD."
"Principala preocupare a Partidului Social Democrat trebuie sa o reprezinte romanii si rezolvarea
problemelor lor. Cetatenii acestei tari sunt cei care merita intregul nostru efort, al politicienilor social
democrati. Sustin fara rezerve continuarea masurilor de reforma inscrise in Programul de guvernare,
pentru ca doar asa putem demonstra ca alegerile au fost castigate cu un program complet si coerent,
care a fost pus in practica si care astfel a adus bunastarea romanilor pe termen lung. Personal, o
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sustin pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv, pentru a da
coerenta si stabilitate actului de guvernare si pentru o colaborare eficienta intre guvern si partid.
Doamna Dancila are calitati reale de lider: este diplomata, empatica, stie sa organizeze echipe de
lucru si sa aduca eficienta si rigoare, atat in decizia politica, precum si in cea guvernamentala", sustine
Firea, citata in comunicat.

e.r
o

Anexa 8 – Precizari din data de 13.12.2018 la Cererea de
Chemare in Judecata a PSD

: Tribunalul Bucuresti
: D-nei Presedinte de Instanta in dosarul nr. 30167/3/2018
: 13.12.2018
: Dosar nr. 30167/3/2018
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Catre
In atentia
Data
Ref.

Doamna Presedinte,

Subsemnatul GHIULBENGHIAN FLORIN MIHAI, identificat cu C.I. seria RD nr.
839903 eliberat de SPCEP Sector 1 Biroul 4 la data de 30.03.2017, CNP 1690118413022,
domiciliat in Bucuresti, strada G-ral Constantin Cristescu nr. 12, in calitate de
Presedinte al Fundatiei Europene pentru Buna Guvernare si Prevenirea Coruptiei –
EurHONEST avand sediul social in Strada Toamnei 127, sector 2, Bucuresti, in
conformitate cu prevederilor imperative din Statutul Fundatiei:
“FUNDATIA va actiona in sensul prevenirii derivelor in functionarea institutiilor
guvernamentale si a prevenirii aparitiei daunelor produse de acte de administrare
defectuoasa sau ineficienta. FUNDATIA isi va desfasura activitatea in interesul
general al cetatenilor europeni, pentru crearea unei societati ce trebuie sa devina un
exemplu pentru celelalte natiuni.”
Precum si in calitatea de membru al Partidului Social Democrat in cadrul Organizatiei
Sectorului 1 – Bucuresti,
In urma consultarii documentelor aflate in dosarul Partidului Social Democrat de la
grefa Tribunalului Bucuresti – Registrul Partidelor Politice,
Astfel cum am solicitat si ati aprobat la termenul de judecata din data de 15.11.2018 sa
depun precizari in baza documentelor mai sus mentionate si la care am avut acces doar
cu o zi inainte,

sti

Prin prezenta

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

Redactata in conformitate cu prevederile Art. 194 din Noul Cod de Procedura Penala –
Legea nr. 134 din 2010, actualizata,
a. In contradictoriu cu paratul Partidul Social Democrat – P.S.D, cu sediul in Soseaua
Kiseleff nr. 10, Sector 1, Bucuresti, inscris in Registrul Partidelor Politice de la
Tribunalul Bucuresti la nr. 2, reprezentat legal de numitul Dragnea Liviu Nicolae in
calitate de Presedinte;
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b. Reclamantul GHIULBENGHIAN FLORIN MIHAI, identificat cu C.I. seria RD nr.
839903 eliberat de SPCEP Sector 1 Biroul 4 la data de 30.03.2017, CNP 1690118413022,
domiciliat in Bucuresti, strada G-ral Constantin Cristescu nr. 12, se reprezinta singur in
proces.
c. Obiectul principal al cererii de chemare in judecata il reprezinta constatarea de catre
instanta de judecata a ilegalitatii alegerii numitilor Firea Gabriela si Negoita Robert
drept vicepresedinti nationali ai Partidului Social Democrat – P.S.D. in cadrul
Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat – P.S.D. din data de 10 Martie
2018. Nu putem evalua financiar obiectul principal al cererii de chemare in judecata.
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Cererile accesorii, in cazul in care veti constata temeinicia obiectului principal al cererii
de chemare in judecata, sunt urmatoarele:
1. Sa dispuneti radierea din dosarul 11722/3/2018 a inscrierii numitilor Firea
Gabriela si Negoita Robert drept vicepresedinti nationali ai Partidului Social
Democrat – P.S.D.;
2. Sa sesizati Ministerului Public, prin intermediul procurorului de sedinta,
pentru a se pronunta cu privire la incalcarea de catre Partidul Social
Democrat – P.S.D., a prevederilor imperative ale Art. 26 din Legea nr.
14/2003;
3. Sa sesizati Ministerului Public, prin intermediul procurorului de sedinta,
pentru a se pronunta cu privire la posibila neglijenta in serviciu a doamnei
procuror Carmen Reincke, astfel cum este prevazuta in Art. 298 din Codul
Penal. Doamna Procuror Carmen Reincke a fost procuror de sedinta la
Sedinta Publica din data de 22.05.2018, prezidata de d0amna judecator
Rodica Niculae, si a solicitat admiterea cereri formulate de Partidul Social
Democrat – P.S.D. in cauza avand ca obiect modificarea statutului, astfel cum
rezulta din incheierea aflata la pagina 9, volumul F, dosar nr. 11722/3/2018.
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d. Motivele de fapt si de drept in baza carora ne intemeiem prezenta Cerere de Chemare
in Judecata sunt reprezentate de:
1. Prevederile imperative ale Legii nr. 14/2003 cu privire la dreptul partidelor
politice de a actiona in baza unui statut neaprobat de catre Tribunalul Municipiului
Bucuresti, cu referire la art. 24, art. 25 si art. 26 din legea mentionata;
2. Practica judiciara nationala care statuteaza faptul ca persoanele juridice
romane pot actiona si lua decizii in baza unui statut modificat doar dupa inscrierea
respectivelor modificari (mentiuni) in registrele special desemnate prin lege (Registrul
Comertului, Registrul Partidelor Politice, Registrul Fundatiilor si Asociatiilor);
3. Incalcarea prevederilor explicite ale Statutului Partidului Social Democrat –
P.S.D. in cazul desemnarii candidatilor la functia de vicepresedinte national al PSD de
catre organizatia Bucuresti-Ilfov. Va rugam sa sesizati faptul ca desemnarea candidatilor
a fost facuta in data de 5 Martie 2018 de catre numita Firea Gabriela, cu sprijnul
numitului Negoita Robert, in baza prevederilor statutare ce urmau a fi aprobate in
Congresul Extraordinar din 10 Martie 2018 si nu in baza prevederilor statutare in
vigoare la data desemnarii.
4. Asa cum rezulta din documentele depuse de catre numitul Dragnea Liviu
Nicolae la dosarul 11722/3/2018, toate organizatiile Partidului Social Democrat – P.S.D.
la nivel national, nu doar organizatia Bucuresti-Ilfov, au actionat si au luat decizii
anterior datei Congresului Extraordinar din 10 Martie 2018 in baza prevederilor
statutare ce urmau sa fie aprobate in respectivul Congres, desemnand candidatii la
functiile de vicepresedinte national in baza unor prevederi statutare ce urmau a fi mai
intai aprobate de delagatii la Congresul Extraordinar si de abia ulterior consemnate in
Registrul Partidelor Politice de la Tribunalul Bucuresti.
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Aspectele descrise mai sus evidentiaza o totala sfidare de catre conducerea Partidului
Social Democrat – P.S.D. a prevederilor legale in vigoare si chiar a prevederilor
Statutului propriului partid. Pericolul reprezentat de posibila nesanctionare imediata a
acestui comportament ilegal este urias, prin prisma functiilor detinute de liderii
Partidului Social Democrat – P.S.D. in Guvernul si Parlamentul Romaniei, prin
responsabilitatile ce le incumba in fata intregii populatii cu privire la respectarea
deplina a prevederilor legale in vigoare si datorita faptului ca toti faptasii detin sau au
detinut inalte functii si demnitati publice in care au exercitat si unii inca exercita un rol
legislativ care nu le permite nici o justificare a comportamentului lor ilegal in baza unei
eventuale invocari a necunoasterii prevederilor legale.
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Consideram ca in baza motivelor mai sus mentionate se impune cu maxima celeritate
constatarea ilegalitatii alegerilor desfasurate in Congresul Extraordinar al Partidului
Social Democrat – P.S.D. din data de 10 Martie 2018 si sesizarea Ministerului Public in
vederea depunerii cu maxima celeritate a cererii de incetare a activitatii acestuia si
radierea sa din Registrul Partidelor Politice.
e. Intelegem sa facem dovada celor afirmate mai sus cu documentele aflate in dosarul
nr. 11722/3/2018, atasat la prezentul dosar conform d-nei Presedinte de Sedinta,
precum si cu inscrisuri depuse de intervenienta Firea Gabriela in prezentul dosar in data
de 10.10.2018.
In drept, ne intemeiem cererea pe urmatoarele:

A. prevederile Legii partidelor politice nr. 14 din 2003 republicata, in special:
Art. 10.
Statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu:
……………………………
h) procedura de alegere a organelor executive şi competenţele acestora;
i) competenţa adunării generale a membrilor sau a delegaţilor acestora;
Art. 51.
(1) Registrul partidelor politice este instrumentul legal de evidenţă a partidelor politice
din România.
(2) Instituţia cu drept de a opera în Registrul partidelor politice este numai Tribunalul
Bucureşti.
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Art. 24.
(1) Partidele politice au obligaţia să depună la Tribunalul Bucureşti: a) documentele
atestând desfăşurarea adunărilor generale, în termen de 30 de zile de la data
acestora;
(2) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la Tribunalul Bucureşti se
consemnează în Registrul partidelor politice.
Art. 25. - (1) Modificarea statutului sau a programului partidului politic poate avea
loc în condiţiile prevăzute de statut.
(2) Orice modificare se comunică Tribunalului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la
data adoptării, cu îndeplinirea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3). Tribunalul Bucureşti
o examinează potrivit procedurii prevăzute la art. 20 şi 21.
Art. 26. - (1) În cazul în care modificările nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2)
sau dacă instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului, iar
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partidul politic în cauză acţionează în baza statutului modificat, Ministerul Public va
solicita Tribunalului Bucureşti încetarea activităţii partidului politic şi radierea
acestuia din Registrul partidelor politice.
(2) În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii Ministerului Public, Tribunalul
Bucureşti se va pronunţa asupra acesteia.
(3) Împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti partea interesată poate face contestaţie
la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii.
(4) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă în termen de 15 zile de la înregistrarea
contestaţiei, iar hotărârea sa este definitivă şi irevocabilă.
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(5) Hotărârea definitivă şi irevocabilă de admitere a modificării statutului se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

B. precum si prevederile Statutului Partidului Social Democrat, in vigoare la data
Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018:
Conform art. 130 din Statutul Partidului Social Democrat, corelat cu art. 120,
vicepresedintii partidului sunt in numar de 14 si sunt alesi prin vot secret in Congresul
PSD. Conform procesului verbal al Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018
au fost alesi 16 vice-presedinti.
Articolul 130. Congresul PSD alege vicepreședinții partidului în conformitate cu art.
120, alin. 6).

Articolul 120. Congresul PSD are următoarele atribuții:

……………………………………………..
(6) (a) alege sau revocă, prin vot secret, președintele executiv, 14 vicepreședinți ai
partidului, din care cel puțin 4 sunt femei; un vicepreședinte al partidului nu poate fi
simultan și președinte de organizație județeană, cu excepția vicepreședinților femei;
(b) în cazul în care, un membru de partid se găsește în situația de la lit. (a) trebuie să
opteze în termen de 15 zile pentru una din cele două funcții deținute;
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Conform Articolului 108 pct. 2 din Statutul Partidului Social Democrat in vigoare la data
Congresului Extraordinar din 10 Martie 2018, candidatii la Congresul Extraordinar al
Partidului sunt validati de Comitetului Executiv al Organizatiei PSD a Municipiului
Bucuresti. Conform Articolului 107 din Statutul PSD, acesta este compus din 55 de
membri.
Articolul 107
(1) Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București se constituie din 55
de membri, astfel: președinte, membrii Biroului Permanent al organizației PSD a
municipiului București, liderii structurilor interne de la nivelul organizației PSD a
municipiului București (TSD, OFSD, OPSD, LAL) și 42 de membri (câte 7 membri
desemnați de organizațiile de sector).
Articolul 108
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Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București are următoarele
atribuții:
(1) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației;
(2) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției
acestuia;
(3) validează candidații organizației municipale pentru funcții în cadrul organelor de
conducere ierarhic superioare ale PSD;
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Dupa cum rezulta din comunicatul de presa al PSD Bucuresti-Ilfov din data de 7 martie
2018 (atasat mai jos), validarea celor doua candidaturi (Firea Gabriela si Negoita
Robert) s-a facut de catre Biroul Permanent al Organizatiei Bucuresti si nu de catre
Comitetul Executiv, ca atare cele doua candidaturi nu au fost valide, Gabriela Firea a
indus in eroare conducerea PSD si pe cei aproape 5000 de delegati la Congresul
Extraordinar iar rezultatul votului din Congres trebuie anulat in ceea ce priveste cele
doua persoane alese ca vicepresedinti nationali ai PSD, Firea Gabriela si Negoita Robert.
Pentru orice alte detalii privind faptele descrise mai sus si precizarea detaliilor
suplimentare necesare va stam oricand la dispozitie la numarul de telefon 0744.600.511
(Ghiulbenghian Florin).
Dorim ca toata corespondenta referitoare la cele de mai sus să ne fie furnizata, în format
electronic, la următoarele adrese de e-mail: florin.ghiulbenghian@gmail.com sau prin
poștă la adresa: Strada General Constantin Cristescu nr. 12, Sector 1, Bucuresti.
Doamna Presedinte, fata de cele prezentate mai sus, va rog sa dispuneti.
Cu respect,
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Florin M. Ghiulbenghian
Presedinte Fundatia EurHonest
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Anexa 9 – Probe materiale din dosarul nr. 11722/3/2018
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