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Este deja de notorietate scandalul care a izbucnit și blocajul în care a intrat Institutul „Eudoxiu
Hurmuzachi", după ce Nicolae Brînzea a demis mai mulți salariați, inclusiv pe consilierul juridic
Irina Gheorghe. Avocata a făcut o plângere la DNA împotriva directorului Brînzea și abuzurilor
de la IEH. Aceasta le-a adus la cunoștință procurorilor mai multe detalii legate de Nicolae
Brînzea și de alte persoane din institut care au constituit, spune avocata, un „grup infracțional
organizat", transmite www.jurnaluldearges.ro , preluat de Romanian Global News.

Pentru că acuzele sunt foarte grave, prezentăm câteva puncte din documentul trimis
procurorilor de către fostul jurist al IEH, dat afară de preotul Nicolae Brânzea: „În fapt, în calitate
de fost angajat pe postul de consilier juridic în cadrul Institutului «EUDOXIU HURMUZACHI»
pentru românii de pretutindeni (IEH), instituție aflată în subordinea Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni, am constatat următoarele:

Brînzea și-a stabilit singur salariul, cu încălcarea prevederilor legale

„1. Numitul Nicolae Brînzea și-a stabilit singur salariul, cu încălcarea Legii-cadru 153/2017, și,
mai mult, cu falsificarea documentelor ce stau la baza stabilirii acestuia, cu complicitatea unor
angajați. Majorarea, în două tranșe, a salariului său de bază, prima dată fără nicio bază legală,
iar a doua oară cu încălcarea vădită a prevederilor legale. Astfel, începând cu data de
01.07.2017, salariul directorului general adjunct Nicolae Brînzea s-a majorat, printr-o
succesiune bizară de acte (actul adiţional nr. 2/28.07.2017 şi decizia 100/04.09.2017, ambele
cu aplicabilitate de la 01.07.2017), de la 7.418 lei la 12.974 lei, în condiţiile în care noua
Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu prevedea
nicio majorare a salariului începând cu data de 01.07.2017. Astfel, conform actului adițional nr.
100/04.09.2017, își stabilește singur salariul în cuantum de 12.974 lei, însă din conținutul
deciziei reise că, în fapt, acest act a produs efecte începând cu data de 01.07.2017. Viza CFP
(04.09.2017) care apare pe document atestă că acest act adițional a fost întocmit ulterior datei
de la care a produs efecte juridice.
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Cea de-a doua majorare a salarizării sale s-a realizat începând cu 01.01.2018, prin aplicarea
coeficientului de 25% prevăzut la art. 38, alin. 1, lit. a), din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu ignorarea vădită a limitărilor prevăzute la
acelaşi articol din această lege, la aliniatul 6, care stabileşte foarte clar că nivelul maxim al
salarizării este cel prevăzut pentru anul 2022. Având în vedere că funcţia deţinută de Nicolae
Brînzea este de director general adjunct, (n.red. – la acea dată) iar prin statul de funcţii s-a
stabilit nivelul de salarizare la gradul I, în conformitate cu Anexa IV din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariul de bază este de
10.880 lei. Cu ignorarea flagrantă a acestei limite impuse de legiuitor, Nicolae Brînzea şi-a
stabilit singur un salariu de 17.124 de lei.

Modul cum acesta a falsificat documente îl regăsim în multe dintre actele semnate de către
Nicolae Brînzea. Viza CFP și viza avocatei Marcela Marinescu sunt acordate, în multe cazuri,
ulterior producerii efectelor juridice ale actelor respective."

„A angajat, fără concurs, prin cumul de funcții, un consilier juridic"

„2. Angajarea, de către Nicolae Brînzea, prin încheierea unui contract de muncă, însă fără
concurs (deci, fără respectarea prevederilor legale în vigoare), unei persoane (Andreescu
Floarea), pe funcţia de consilier juridic cu jumătate de normă, prin cumul de funcţii în cadrul
Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, în condiţiile în care aceasta
deţinea și funcţia de consilier cu atribuţii în domeniul resurselor umane. De menționat faptul că
exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu alte profesii, în conformitate cu
prevederile art. 19, lit. c, din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de
consilier juridic. Mai mult, directorul general adjunct Brînzea Nicolae a numit prin decizie
consilierul juridic, fără respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții, respectiv art.
29, alin. 1 și 2, din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
care menționează cazurile excepționale în care posturile vacante și temporar vacante pot fi
ocupate prin cumul de funcții de personalul angajat.

Așadar, angajarea persoanei menționate (Andreescu Floarea), prin decizie a directorului
general adjunct, pe funcţia de consilier juridic cu jumătate de normă, prin cumul de funcţii în
aceeași instituție, a încălcat: prevederile legale cu privire la incompatibilitatea exercitării funcției
de consilier juridic cu orice altă activitate salarizată (art. 19, lit. c) din Legea nr. 514/2003 privind
organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic), prevederile din Legea 53/2003 – Codul
muncii, cu privire la ocuparea funcțiilor prin concurs, dar și prevederile legale care
reglementează cazurile excepționale în care posturile vacante și temporar vacante pot fi
ocupate prin cumul de funcții de personalul angajat (art. 29, alin. 1 și 2, din Legea-cadru
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153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice)."

Și sunt mult mai multe pe care le veți regăsi în numeroasele articole de presă prezentate la
finalul acestui material.

Ce este nou în scandalul cu masonul popa Brînzea de la IEH!

Văzând că guvernul care l-a protejat până în prezent este pe cale să cadă, popa Brânzea a
sărit brusc în brațele unei mai vechi cunosțințe de-ale sale, de astă dată de la Partidul Național
Liberal. De curând, în biroul lui Brînzea de la sediul IEH a apărut deputatul Gigel Știrbu, pe care
Brînzea încearcă să și-l fidelizeze, în perspectiva venirii la guvernare a PNL, care să-i asigure
lui Brînzea continuarea jafului de pe "moșia" IEH.

Întrebarea este dacă Partidul Național Liberal se va compromite cu un individ ca Nicolae
Brînzea? Va admite Ludovic Orban ca acela care a făcut praf averea Brătienilor să profite de
relația cu Știrbu și să compromită demersurile PNL? Ce interese îi leagă pe Brînzea și pr.
Știrbu? Vom vedea!

În același timp, popa Brînzea se gândește că directorul general al IEH, Eugen Popescu, aflat în
concediu medical pentru o problemă dificilă de sănătate, ar putea reveni oricând la lucru, iar
"moșia" lui Brînzea de la IEH ar putea să se evapore, popa pierzand funcția de director general
interimar. În aceste condiții, scule ale intereselor lui Brînzea din presă au primit un nou "avânt",
făcând presiuni mediatice la Universitatea din Oradea, ca această instituție să-i anuleze
diploma de licență directorului general Popescu. De ce? Pentru că așa vrea Brânzea ...

Aceste scule din presă care cer acest lucru, ce coincidență, folosind cuvintele pe care le urla
popa Brânzea prin IEH toată ziua, sunt doi indivizi cu o proastă reputație în presă și care se
ocupă, de asemenea, în mod frecvent, de scandaluri și care, în setea lor de a servi "dreptatea
și adevărul" la IEH, nu pomenesc un cuvințel despre ilegalitățile făcute de Nicolae Brînzea,
ilegalități constatate de instanțe de judecată și reliefate de numeroase articole de presă. De ce
oare? Cititorii noștri inteligenți, care știu averea lui Brînzea (sau care pot să o afle, analizând
declarațiile de avere ale acestuia de pe site-ul Agentiei Naționale de Integritate), înțeleg imediat
de ce....
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Unul dintre ei este un individ numit Cătalin Antohe, care este vestit în breasla jurnaliștilor pentru
"practicile" sale - de unde și porecla dată de colegii din presă, de "Pușculiță" - dar și pentru
legăturile sale de toate felurile cu Nicolae Brînzea.

Înainte de emisiuni în care îl înfiera pe Popescu, acesta a fost văzut în compania lui Nicolae
Brînzea, chiar în apropierea postului Tv unde urma să își recite rolul.

Antohe și-a fabricat și un site unde a publicat mizeriile despre Popescu. Și pentru că nu-l băga
nimeni în seamă, a găsit la B1 tv încă un individ de teapa sa, pe Tudor Barbu, fost jurnalist la
TVR și pe vremea lui Ion Iliescu, apoi devenit OTV-ist și politician pe listele partidului lui Dan
Diaconescu, fugit apoi la liberali, apoi din nou în jurnalism și tot așa, cu scandalul după el, de
unde și porecla dată de colegi din presă de "Tudor Scandal".

Aceștia doi, utilizând postul B1Tv pe post de ciocan împotriva lui Popescu și pentru a face
presiuni pe instituții în interesul lui Brînzea, fac presiuni și la Senatul Universitații din Oradea,
pentru ca instituția să ia o măsură ilegală, eliminându-l astfel pe Popescu, actualul director
general, cel care a adus salariul lui Brînzea, în limita prevăzută de lege, inclusiv prin hotărâri
definitive ale instanțelor judecătorești.

Cine este Tudor Barbu, zis "Tudor Scandal"?

Tudor Barbu a mai lucrat pentru TVR, la inceputul anilor '90, când înjura "golanii" din Piața
Universității, în beneficiul lui Ion Iliescu, apoi a trecut la OTV, iar apoi a ajuns in Parlament, pe
listele partidului lui Dan Diaconescu, trecând mai apoi la liberali.

Realizatorul emisiunii „Se intamplă acum" de la B1 TV, Tudor Barbu, a dezvăluit
telespectatorilor săi, câți bani încaseaza, în contextul unei discuții despre noile măsuri fiscale.
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"Am 7.500 sau 7.800 de euro, nici nu mai știu sigur", a declarat Tudor Barbu citat de

https://www.aktual24.ro .

Ce declară Popescu în legătură cu diploma?

"La data de 25 martie 1999, acum 20 de ani, am solicitat MEN să analizeze și să-mi comunice
"oportunitatea continuării studiilor universitare în cadrul Universității din Oradea, în
specializarea Kinetoterapie, în vederea obținerii licenței corespunzătoare";

În data de 19.07.1999, am obținut aprobarea directorului Direcției Învățământ Superior din
Ministerul Educației Naționale, în vederea stabilirii compatibilității programului de studii urmat în
Canada și, în funcție de aceasta, eventuala echivalare a acestor cursuri parcurse, cu
disciplinele din planul de învățământ al unei secții de Kinetoterapie din mediul universitar
românesc;

Pentru finalizarea acestor demersuri, la data de 17.09.1999, m-am adresat Universității din
Oradea, solicitând să îmi comunice dacă există compatibilitate între cursurile urmate și
promovate de mine în cadrul colegiului din Canada, și cele organizate de către Universitate, și,
în măsura în care o astfel de compatibilitate există, solicitarea de echivalare a programelor celor
două instituții;

Universitatea din Oradea a analizat și, prin adresa nr. 9572/22.09.1999, a dat curs favorabil
solicitării pe care am formulat-o, comunicând către MEN, faptul că disciplinele parcurse de mine
în cadrul colegiului din Canada "acoperă paleta disciplinelor din planul de învățământ al secțiilor
noastre de Kinetoterapie" și a constatat că "echivalențele sunt, pentru sistemul de credite
transferabile (ECTS) ... un total de 270 de credite.";
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În cadrul acestei proceduri, astfel cum mi s-a comunicat de către Universitatea din Oradea,
creditele transferabile obținute pe baza echivalării cursurilor au acoperit integral parcursul
programului de studii menționat.

Urmare a indeplinirii conditiilor și procedurilor specifice, am fost înscris la această instituție de
învățământ pentru susținerea licenței în sesiunea iulie 2000, mod în care se și verifica nivelul
meu de cunoaștere a disciplinelor din cadrul facultății. În urma promovării examenului de licență
și a susținerii lucrării de licență, mi-a fost eliberată diploma de licență.

Acesta este parcursul factual și procedural pe care l-am urmat, cu respectarea tuturor normelor
și procedurilor legale în vigoare în urmă cu 19 de ani, astfel cum acestea au fost stabilite ca
fiind aplicabile de către MEN și Universitatea din Oradea și, în urma acestui parcurs, am
dobândit calitatea de licențiat al Universității din Oradea", a declarat Eugen Popescu, intrepelat
de Romanian Global News.

Avocați consultați de Romanian Global News au declarat că, în conformitate cu principiul
legalității oricărui act emis de o autoritate publică, actul care este intrat în circuitul civil, să nu
poată fi anulat decât în condiții strict și expres reglementate de Legea contenciosului
administrativ. În aceste condiții, Universitatea nu poate revoca propriul act administrativ prin
decizie unilaterală, având deschisă doar calea instanței de contencios administrativ. Orice
potențială neregularitate poate și trebuie analizată exclusiv de către instanțele de contencios
administrativ, nu pronunțată prin acte unilaterale nelegale prin care se invocă, după 19 ani,
propria culpă. Emiterea unilaterală a unor astfel de acte, atrage în mod direct și explicit
răspunderea juridică a institiției și a persoanelor care au aprobat aceste acte.

Eugen Popescu a susținut examenul de licență și a obținut diploma de studii emisă de către
Universitatea din Oradea, în urmă cu 19 ani, astfel încât punerea în discuție a legalității acestui
act - de către chiar instituția emitentă, care a avut întreaga autoritate, competență și
responsabilitate în a se asigura de respectarea tuturor procedurilor legale existente la acel
moment, aplicabile situației respective – constituie un demers cu potențial nelegal și
prejudiciator.

Se va lăsa șantajat Senatul Universității din Oradea de către cele două scule din presă ale lui
Nicolae Brânzea, doar pentru ca acestuia să-i fie eliberată calea pentru a conduce discreționar
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o instituție a statului și de a comite, în continuare, ilegalități precum cele prezentate deja de
presă?

Eugen Popescu a declarat că va acționa în instanță pe cei care l-au denigrat, probatoriul în
acest dosar fiind aproape finalizat de către avocatul care se ocupă de caz.

De ce nu este demis Brînzea? Președintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării a Camerei Deputaților întreabă MRP despre ilegalitățile comise de Brânzea!

Marți, 10 septembrie, deputatul Constantin Codreanu, Președintele Comisiei pentru comunităţile
de români din afara graniţelor ţării a Camerei Deputaților, de la tribuna Parlamentului, a
interpelat Ministerul pentru Românii de pretutindeni în problema ilegalităților comise de dir. gen.
adj. al IEH, preotul Nicolae Brînzea.

"În opinia noastră, acest caz este unul deosebit de grav, probabil fără precedent în istoria IEH și
a MRP, când un funcționar public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplint un act prin
care a obținut un folos patrimonial pentru sine. În sensul prevederilor Codului Penal al României
(art. 301), asemenea fapte sunt pasibile de pedeapsă penală cu închisoare de la 1 la 5 ani și
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani " , se arată
în interpelare.

Ministrul Natalia Intotero este întrebată ce măsuri a luat după ce instanța s-a pronunțat definitiv
în privința ilegalităților comise de Brânzea:

"Dacă dumneavoastră, în calitate de conducător al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni,
în a cărui subordonare se află IEH, ați decis sau nu revocarea lui Nicolae Brînzea din fucția de
director general adjunct al IEH, respectiv desfacerea contractului individual de muncă al
pârâtului Nicolae Brînzea nr. 162/19.11.2013, urmare a Sentinței civile nr. 9274 pronunțate de
Tribunalul București și a deciziei definitive a Curții de Apel București nr. 2095/09.04.2019 în
dosarul nr. 29553/3/2018 având ca părți în litigiu Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru
Românii de Pretutindeni (reclamant) și Nicolae Brînzea, director general adjunct (pârât)?"
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Cine este popa Nicolae Brînzea? Citiți aici!

https://romanialibera.ro/investigatii/un-preot-intrat-in-masonerie-vrea-sa-preia-institutul-eudoxiu
-hurmuzachi-776257

https://jurnaluldearges.ro/nicolae-brinzea-reclamat-constituire-grup-infractional-organizat/

Rețeaua lui popa Brânzea din Ministerul Educației! Cum se folosește Nicolae Brînzea,
directorul adjunct al IEH, de funcționari din Ministerul Educației Naționale! O fi grup infracțional
organizat?

https://jurnaluldearges.ro/interviu-ziarista-activista-care-demascat-gruparea-branzea/

https://jurnaluldearges.ro/popa-branzea-soferul-preot-tras-200-zile-concediu-medical/

Cei doi popi de la IEH aruncă MRP din nou în scandal! Asociația Dominocost din București
solicită Universității „Ovidius" din Constanța anularea tezei de doctorat a "aghiotantului"
directorului general adjunctal IEH,preotul Nicolae Brînzea

Protest al Platformei Unioniste Acțiunea 2012 la MRP, față de mențirea în funcția de dir.gen.
adjunct al IEH a preotului Nicolae Brânzea, acuzat de numeroase ilegalități

Continuă scandalul cu popii de la IEH! Asociația DOMINOCOST a transmis Patriarhiei
Române o scrisoare prin care solicită caterisirea preoților Nicolae Brânzea și Dan Mirea. Care
este poziția MRP în scandal?

http://www.avertisment.net/popii-imbatabili-de-la-institutul-hurmuzachi/
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https://www.bugetul.ro/exclusiv-acuzatii-grave-decapitari-la-ordin-santaj-si-corupere-telefoane-l
a-miezul-noptii-influenta-atat-la-guvern-cat-si-la-cotroceni/

https://www.dantanasa.ro/sentinta-definitiva-instanta-desfiinteaza-salariul-de-peste-17-000-de-l
ei-al-unui-popa-director-general-adjunct-al-ieh/

https://www.activenews.ro/stiri-justitie/Salariul-pe-care-si-l-acordase-directorul-adjunct-al-Instit
utului-pentru-romanii-de-pretutindeni-a-fost-desfiintat-prin-hotarare-judecatoreasca-156241

http://infoprut.ro/52467-ingrasarea-contului-bancar-principala-preocupare-a-lui-nicolae-brinzeadirectorul-adjunct-al-ieh-cum-sa-obtii-un-salariu-de-nabab-pe-carca-romanilor-de-pretutindeni.
html

https://tomisnews.ro/dezastru-la-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-ministrul-intotero-a-t
olerat-furtul-din-banul-public-si-drept-recompensa-ajunge-europarlamentar/?fbclid=IwAR1f7UT
tcsjlxPA9l-C1mZbjIzl9LuvUUpoqrCLwrFr5-LW0MKrahgf7drc

https://jurnaluldearges.ro/adio-iluzii-popa-branzea-apucat-taie-padurea-bratienilor/

https://www.ancheteonline.ro/2019/03/scandalu-i-cat-casa-blocaj-total-in-activitatea-institutuluieudoxiu-hurmuzachi/

https://www.podul.ro/articol/popa-mason-brinzea-protejatul-ministrului-intotero-sluga-lui-dragne
a-a-reinviat-securitatea-la-eudoxiu-hurmuzachi-4664.html

https://www.activenews.ro/stiri-diaspora/La-institutul-%E2%80%9EEudoxiu-Hurmuzachi-lupuleste-paznic-la-oi-prin-ordin-de-Ministru-155001
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http://www.agorapress.ro/preotul-mason-care-huzureste-pe-spatele-romanilor-de-pretutindeni/

https://www.avertisment.net/popa-nicolae-branzea-si-a-dublat-ilegal-salariul/

https://www.cancan.ro/preotul-nicolae-brinzea-are-patru-case-paduri-terenuri-si-conduce-lexus
-si-audi-q7-mediatorul-romaniei-la-vatican-mai-bogat-decat-papa-14945666
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