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12.05.2022 

 
 
 

DOMNULE PROCUROR GENERAL AL ROMÂNIEI, 
 
 
 

 Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, cu sediul în Bd. Carol I, nr. 24, 
Sect. 2, București, prin Președinte Aurelian Pavelescu, în temeiul art. 289 C. proc. 
pen. și art. 228 (1), (3) C.pen, formulez 
 
 

PLÂNGERE PENALĂ 
 

 Împotriva dl. CRISTIAN VASILE TERHEȘ, Membru al Parlamentului European, 
pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută de art. 228 (3) Cod penal, prin aceea 
că, la data de 06.05.2022 în jurul orelor 19,30, a luat din posesia proprietarului, 
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, fără consimțământul acestuia și în 
scopul de a și le însuși pe nedrept, Registrul intern de intrare-ieșire și ștampila 
dreptunghiulară a Secretariatului general, instrumente oficiale de funcționare ale 
PNȚCD.  
 Potrivit art. 1 din L 14/2003, legea partidelor politice, partidele sunt persoane 
juridice de drept public.  
  

1. Despre regimul juridic al bunurilor furate 
 
Potrivit art. 53 (1) lit. d) din Statutul PNȚCD ”Secretariatul general ține 

evidența documentelor partidului emise la nivel central, sub forma registrelor de 
evidență, sub sancțiunea nulității acestora.” Secretariatul general deține un Registru 
în care sunt consemnate actele oficiale ale partidului la nivel național: hotărâri ale 
forurilor de conducere, acte în relație cu instanțele judecătorești și alte instituții ale 
statului, corespondența la nivel intern și internațional, etc.  

Registrul intern al Secretariatului nu reprezintă un simplu registru de 
intrări/ieșiri, ci asigură validitatea actelor partidului, îndeplinind condițiile ”ad 
validitatem” și ”ad probaționem”, în lipsa înregistrării, actele oficiale ale partidului  
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fiind nule. Registrul asigură legalitatea întreagii funcționări a partidului ca 

persoană juridică de drept public, lipsa acestuia paralizând activitatea partidului.   
 Registrul și ștampila dreptunghiulară sunt proprietatea partidului și nu pot fi 
înstrăinate și nici scoase din posesia partidului, partidul fiind reprezentat, potrivit 
Statutului și legii partidelor politice, de Președintele PNȚCD, care este înregistrat în 
Registrul partidelor politice al Tribunalului București.   
 

2. Despre situația juridică a dl. CRISTIAN VASILE TERHEȘ în relația cu PNȚCD 
 
La data de 04.05.2022, dl. Cristian Vasile Terheș a fost exclus din PNȚCD. 

Președintele Partidului, în calitate de ”garant al respectării Statutului partidului” (art. 
47 (1) din Statut, a constatat că acesta nu și-a plătit cotizația pentru o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiind aplicabilă sancțiunea pierderii calității de membru, potrivit art. 
18 din Statut. Adresa de constatare a fost transmisă dlui Terheș la 04.05.2022, 
informația fiind preluată de cea mai mare parte a mediei naționale.  

Actul Președintelui PNȚCD a fost validat prin votul unanim al Comitetului 
Național de Conducere al PNȚCD din 06.05.2022 (Hotărârea nr. 2/06.05.2022 a CNC). 

La data de 06.05.2022, dl Terheș a apelat serviciul de urgență 112, reclamând 
că i se restricționează accesul în sediul central al partidului, la ședința CNC. Un 
echipaj de la Secția 8 Poliție s-a prezentat la Președintele partidului și a constatat că 
este în desfășurare ședința CNC. CNC a confirmat în fața poliției că a fost validat actul 
Președintelui de excludere a dlui Terheș (alături de dnii Doru Ioan Dăncuș și Cătălin 
Cherecheș), fiind prezentat și actul oficial al excluderii, care a fost înmânat 
echipajului. Agentul constatator i-a transmis dlui Terheș că nu mai este membru 
PNȚCD potrivit documentului de excludere, că nu are dreptul să intre în curtea 
partidului, iar, dacă este nemulțumit, se poate adresa instanței de judecată. 
Evenimentul a avut loc în jurul orei 17,30. Prin urmare, în jurul orei 17,30, dl Terheș a 
fost informat și de poliție despre situația juridică în care se află.  

La momentul luării din posesia PNȚCD a registrului intern și ștampilei 
dreptunghiulare, dl. Terheș nu mai era membru de partid începând cu 04.05.2022, 
fiindu-i comunicat și de către poliție, oficial, în 06.05.2022 în jurul orei 17,30, 
acțiunea de furt având loc în jurul orei 19,30. Prin urmare, dl. Terheș a luat cele două 
bunuri din proprietatea și posesia partidului cunoscând că nu mai este nici măcar 
membru al partidului. Acesta n-a avut  dreptul de posesie niciodată, de fapt, neavând 
atribuții de Secretariat general, potrivit Statutului PNȚCD.    

 
2. Faptele    

 
Dl Cristian Vasile Terheș a săvârșit infracțiunea de furt folosind presiuni și 

induceri în eroare la adresa dl Agoston Odon, Secretarul general al PNȚCD, și dna 
Maria Monica Beca, Vicepreședinte și deținător al registrului și ștampilei 
dreptunghiulare. Agoston Odon și Maria Monica Beca s-au desistat, la data de  
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07.05.2022 informându-l pe Președintele Aurelian Pavelescu despre 

sustragerea din proprietatea și posesia PNȚCD a registrului și ștampilei 
dreptunghiulare de către dl Terheș și solicitându-i dlui Terheș să predea bunurile 
partidului. Dl Terheș a refuzat.    

Infracțiunea s-a produs prin luarea bunurilor din proprietatea și posesia 
partidului de către dl Terheș prin intermediul celor două persoane, care aveau 
obligația să dețină în posesie registrul și ștampila și să le folosescă exclusiv potrivit 
dispozițiilor statutare, dar care nu aveau atribuția de reprezentare, de a înstrăina sau 
a scoate din posesia PNȚCD, ca persoană juridică, înscrisuri sau bunuri mobile. În 
fapt, Registrul intern și ștampila dreptunghiulară, aparținând partidului ca persoană 
juridică de drept public, nu pot fi în niciun caz nici înstrăinate, nici scoase din posesia 
partidului.  

Furtul a avut loc pe trotuarul din fața sediului central din București, Bd. Carol I, 
nr. 24, Sect. 2, în jurul orelor 19,30 în 06.05.2022.  

La data de 10.05.2022, Președintele Aurelian Pavelescu s-a întâlnit cu dl 
Cristian Vasile Terheș la Curtea de Apel București și i-a solicitat personal cu această 
ocazie restituirea registrului și ștampilei secretariatului. Acesta a refuzat.  

 
Competența de soluționare aparține Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, dl. CRISTIAN VASILE TERHEȘ având funcția de Membru al  
Parlamentului European din partea României.   

 
Vă rog să soluționați cu celeritate.  
 
Vă comunic datele de contact care sunt la dispoziția PNȚCD, pentru 

identificare și citare: 1) Cristian Vasile Terheș, tel. 040 752.768,756, email: ; 2) 
Agoston Odon, tel. 040 740 992 521; 3) Maria Monica Beca, tel. 040 746 768 781. 

 
Tel. contact Președinte Aurelian Pavelescu - 0726200688.   
 
 

 
 
Aurelian Pavelescu,  
Președinte PNȚCD 

 


