
ANI il acuza pe Cindrea ca si-a angajat sotia in Biroul Parlamentar. Prejudiciu de peste 8.000 de euro
Agentia Nationala de Integritate a constatat, in urma procedurilor de evaluare, incalcarea regimului
juridic privind conflictul de interese in materie administrativa de catre deputatii Ioan Cindrea (PSD) si
Karoly Kerekes (UDMR). Ioan Cindrea este acuzat ca si-a angajat sotia in cadrul Biroului Parlamentar
incalcand, astfel, prevederile Legii numarul 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei. Prejudiul astfel creat, calculate de ANI, s-ar ridica la peste 8.000 de
euro. " Beneficiul patrimonial obtinut in perioada 05.10.2009 - 01.02.2011 de catre sotia domnului
CINDREA Ioan, doamna CINDREA Amalia, a fost de 35.061 Lei (aproximativ 8.138 Euro)`, se arata
intr-un comunicat de presa al ANI. 
  
  Deputatul sibian a fost informat de Agentia Nationala de Integritate ca se afla in afara legii la inceputul
lunii februarie a acestui an. Cu aceasta ocazie Ioan Cindrea chiar s-a prezentat la sediul ANI pentru a
lamuri situatia. " Domnul Cindrea Ioan s-a prezentat la sediul Agentiei Nationale de Integritate, ocazie cu
care a luat cunostinta de informatiile si datele cuprinse in dosarul de evaluare si a depus un punct de
vedere` se arata intr-un comunicat de presa al ANI.. 
  
  Avand in vedere cele de mai sus, ANI a dispus urmatoarele masuri: 
  
  - sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la posibila savarsire de
catre domnul CINDREA Ioan si domnul KEREKES Károly, Deputati in Parlamentul Romaniei, a
infractiunii de conflict de interese, prevazuta si pedepsita de art. 2531 din Codul Penal al Romaniei; 
  
  - initierea demersurilor prevazute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, in vederea anularii
contractelor incheiate cu incalcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar,
fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese
constituie temei pentru eliberarea din functie, precum si interdictia de a mai ocupa o functie sau o
demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a raportului, ori, dupa caz,
constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarilor aplicabile demnitatii si functiei
respective.
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