Protest al Platformei Unioniste Acțiunea 2012 la MRP, față de mențirea în funcția de dir.gen. adjunct al IEH
Scris de București, România/Romanian Global News
Luni, 09 Septembrie 2019

Un protest față de tolerarea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) a
cheltuirii banului public în mod discreționar de instituția aflată în subordine, Institutul „Eudoxiu
Hurmuzachi", prin directorul general adjunct Nicolae Brînzea, dar și față de susținerea limitată a
proiectelor dedicate românilor din afara granițelor țării, va avea locluni, ora 17:00, în fața
sediului MRP din strada Muzeul Zambaccian, nr. 17, se arată într-un comunicat al al Platformei
Unioniste Acțiunea 2012, preluat de Romanian Global News.

Sub genericul „Dacă nu vă descurcați, plecați", participanții la flash-mob vor aduce la sediul
Ministerului produse de curățat, mături și fărașe, pentru a ajuta la curățenia generală din
instituția responsabilă de sprijinirea românilor de pretutindeni.

„Auzim prea des de la fiecare reprezentant al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni „nu
pot" sau „nu se poate".

Nu pot să îl demit pe directorul general adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru
românii de pretutindeni, Nicolae Brînzea, deși a încălcat legea în repetate rânduri, în primul
rând mărindu-și din pix salariul, pentru că are sprijin politic și primesc telefoane; nu putem să vă
acordăm locuri în tabăra de la Sulina; nu putem renunța la un proces aberant îndreptat
împotriva unei asociații românești din Valea Timocului; nu putem finanța proiecte pentru românii
din comunitățile istorice dacă nu ne lasă MAE.

Dacă nu vă descurcați, plecați!" - se arată în descrierea de pe Facebook a evenimentului
(https://www.facebook.com/events/2390545724538221/?active_tab=about)

Și Asociația DOMINOCOST cere conducerii MRP demiterea lui Brânzea!
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Subscrisa Asociația Dominocost, cu sediul în str. Sergent Iriceanu Ion, nr. 19, camera 1 sect.4,

Bucureşti, având în vedere faptele cu caracter penal săvarșite de numitul Branzea Nicolae,

În drept va cerem demiterea numitului Branzea Nicolae.

În fapt, sus-numitul Brînzea Nicolae,conf. univ. dr. la UPIT, referent în comisia de doctorat a
finului său: Mirea Dan Marian, și finul său sunt angajați, cu normă întreagă, la Institutul „Eudoxiu
Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni (IEH), instituție bugetară. În perioada anterioară și
ulterioară datei de 25 iunie, când a susținut teza de doctorat la Constanța, Mirea Dan Marian a
prezentat 120 de zile de concediu medical la IEH, iar Brînzea Nicolae a prezentat la IEH
concedii medicale însumând 90 zile, drept pentru care au încasat lunar salarii din banii Statului
Român.

Potrivit diagnosticului pus sub parafa aceluiași medic din Pitești, ambii sufereau de hepatită
cronică, având în concediile medicale menționat codul 580. În fapt, deși este vorba despre o
boală care necesită repaus, cei doi au avut activitate pe 25 iunie 2019 la Universitatea „Ovidius"
din Constanța, în contextul susținerii tezei de doctorat a lui Mirea Dan Marian, „Înțelepciune și

sfințenie – direcții în desăvârșirea omului după Noul Testament și gândirea filosofică", sub

conducerea științifică a ÎPS Teodosie.

Sus-numiții nu au solicitat concediu de la Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, în cadrul căreia

ambii sunt preoți, ceea ce înseamnă că au fost la serviciu și au luat salariul integral. În fapt, în
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perioada în care cei doi se aflau în concedii medicale de la IEH, plătite din banii publici,
sus-numiții se deplasau între Pitești, București și Constanța, unde oficiau slujbe (Mirea Dan
Marian și Brînzea Nicolae), predau (Brînzea Nicolae) și susțineau sau supervizau teza de
doctorat (Mirea Dan Marian, respectiv, Brînzea Nicolae).

În drept, sus-numiții comiteau infractiunea de înșelăciune, fals, uz de fals și abuz în serviciu,

întrucât nu erau în realitate bolnavi și încasau salariul de la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi"
pentru românii de pretutindeni, precum și celelalte salarii aferente celorlalte ocupații ale
dumnealor. În drept, prezența lor la susținerera tezei de doctorat atestată de Universitatea
„Ovidius" este ilegală, imorală și neetică.

Pe această cale, vă aducem la cunoștință că împotriva numitului Brînzea Nicolae există o
plângere penală aflată în lucru la Direcția Națională Anticoruptie, la București înregistrată sub nr
425/P/ 2019, referitoare la numeroase fapte penale,incluzând și Mirea Dan Marian, în prezența
lui Brînzea Nicolae, în calitate de referent, în Comisia doctorală, la Universitatea„Ovidius" din
Constanța, în data de 25 iunie 2019.

Plângerea penală referitoare la numitul Brînzea Nicolae și grupul infracțional pe care și la
format la IEH era obligația legală a Ministerului.

Cunoaște-ți foarte bine activitatea infracțională(din adrese ale angajaților, raport Curte de
Conturi, raport al Corpului de Control) și cu toate acestea ați ales să nu faceți NIMIC. Mai mult
ați ajutat (fără să vreți ) la activitatea infracțională a acestuia prin faptul că l-ați numit
reprezentat legal al IEH, permitandu-i astefel să își acopere activitatea infracțională, distrugând
documente.Ați fost înștiințați că și-a majorat singur salariul, că a angajat în mod ilegal personal,
că a pretins că este în concediu medical.

Pentru numeroasele încălcări ale LEGII, vă solicitam să dispuneti cercetarea disciplinară, a
acestuia și a numitului Mirea Dan, încetarea raporturilor de muncă a acestora cu IEH.

Vă solicitam să formulați și din partea MRP o plangere penală împotriva grupului infracțional din
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IEH, așa cu sunteți obligați legal, din momentul în care ați luat cunoștință de săvârșirea unor

infracțiuni, altfel ați putea fi considerați complice.

O astfel de persoană a cărei probitate morală este grav pusă la îndoială, nu poate reprezenta

România in relațiile pe care le are în virtutea funcției sale de director al IEH.

Orice activitate a numitului Brînzea Nicolae în calitate de reprezentant al IEH se rasfrânge și
asupra MRP.

A menține în acestă funcție o persoană pe care ați tolerat-o ani de-a rândul nu face decât să
ridice

semne de întrebare și asupra MRP.

Sperăm că și Ministerul Romanilor de Pretutindeni este de partea corectă și morală a legii.

Menționăm că toate faptele penale săvîrșite de numitul Branzea Nicolae, în calitate de angajat
al

IEH- aflat in subordinea dumneavoastră, pot fi interpretate ca avand acordul dumneavoastră
moral și legal atata timp cat aveți cunoștință de ele.

Asociația DOMINOCOST septembrie 2019
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Cine este popa Nicolae Brânzea? Citiți aici!

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

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

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?

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/

http://www.avertisment.net/popii-imbatabili-de-la-institutul-hurmuzachi/

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
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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

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

http://www.agorapress.ro/preotul-mason-care-huzureste-pe-spatele-romanilor-de-pretutindeni/
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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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