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S T E N O G R A M A  

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea 

sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub 

semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru 

organizarea „Zilei Tineretului” 

din ziua  de 6 iulie 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 14,12. 

Lucrările au fost conduse de doamna Alina-Ştefania 

Gorghiu, preşedintele Comisiei de anchetă. 

      * 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Bună ziua! Domnii secretari sunt? 

Domnule Lakatos, după ce strângeţi semnăturile, vă rugăm să 

ne comunicaţi dacă suntem în cvorum de lucru. 

Domnul Lakatos Petru: 

Domnişoara preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

Din 15 membri ai Comisiei de anchetă, sunt prezenţi 13. 

Urmează ca încă două persoane să primească împuternicirile şi să fie 

prezente. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos, domnule Lakatos. 

Stimaţi colegi,  

Înainte de a intra în ordinea de zi, vă comunic că v-au fost 

distribuite la grupurile parlamentare documentele care ne-au parvenit 

până la această oră la Secretariatul General al Camerei. 

Sunt documente pe care le-am solicitat ministerului. O parte 

din ele sunt documente cu care cei care vor veni astăzi la audieri le-au 

prezent deja, şi noi vi le-am fotocopiat, prin amabilitatea 

Secretariatului General, şi vi le-am pus la dispoziţie. 

Aş avea o singură rugăminte: să începem discuţiile cu fixarea 

orei şedinţei de mâine, înainte de a intra în discuţii pe procedură sau 

pe chiar audieri. 

Eu, pentru că mâine avem o dimineaţă ocupată, v-aş propune 

ora 12,00.  

Deci, eu vă propun ora 12,00, pentru că aşa cum 

dumneavoastră aţi spus că astăzi aveţi şedinţe, şi noi avem o 

manifestare în interiorul PNL şi vă propuneam ora 12,00. 

Dacă vi se pare o oră neoportună, puteţi să-mi faceţi o altă 

propunere. 

Cine este pentru ora 12,00? Da, mulţumesc frumos. 

Astăzi au venit deja în sală persoanele pe care le-am invitat la 

ultima şedinţă, şi deja s-au anunţat reprezentanţii Media Pro Pictures, 

doamna preşedintă de la ANRMAP şi, bănuiesc că pe măsură ce vor 

veni, ne vor anunţa. 

Nu ne-au trimis confirmările, impresarii firmelor. 
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Deocamdată, avem prezente în sală două persoane, care vor fi audiate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Câte persoane audiem? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

10 persoane. 

Domnul Boureanu, vă rog.  

Urmează domnul Bănicioiu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Stimaţi colegi,  

Având în vedere calitatea de membru al Comisiei de anchetă, 

aşa cum v-am promis la prima întâlnire, am făcut o hârtie către DNA, 

prin care am cerut să ni se confirme, pentru a şti exact în ce situaţie 

suntem, dacă există oficial declanşată o procedură juridică la nivelul 

DNA-ului. 

Am primit un răspuns la solicitare în cursul zilei de astăzi, şi 

dacă-mi permiteţi, doamna preşedinte, o să-i dau citire. Şi, de fapt, 

pentru a fi lucrurile mai simple, o să vă rog, dacă puteţi, să le daţi şi 

colegilor noştri, să dăm din mână în mână câte un exemplar la fiecare. 

„România – Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Cabinet Procuror General. Către Camera 

Deputaţilor şi domnului deputat Cristian Boureanu. 

Cu referire la solicitarea dumneavoastră din data de 1 iulie, în 

conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţii de interes public, vă comunicăm 
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următoarele: la data de 19 iunie 2009, la Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a înregistrat cu numărul 1.245/C/2009 

denunţul formulat de PNL, prin reprezentantul legal – Crin Antonescu 

– cu privire la săvârşirea de fapte penale cu prilejul încheierii unor 

contracte de prestări servicii pentru organizarea „Zilei Tineretului” din 

2 mai 2009, de către Monica Iacob-Ridzi, ministrul Tineretului şi 

Sportului. 

La data de 22 iunie 2009, denunţul a fost trimis către Direcţia 

Naţională Anticorupţie pentru competentă soluţionare, în raport cu 

încadrarea juridică şi cu calitatea făptuitorului, unde dosarul a fost 

înregistrat cu nr.147/P/2009, efectuându-se în prezent acte 

premergătoare cu privire la faptele care au fost sesizate de organele de 

urmărire penală. Cu stimă, Procuror general – Laura Codruţa Kovesi”. 

Rugămintea mea ar fi să luăm cunoştinţă în momentul de faţă 

de faptul că există oficial declanşate proceduri juridice la nivelul 

DNA-ului, legată de această speţă, şi să constatăm pur şi simplu, pe 

baza hârtiei pe care o aveţi fiecare în faţă, conform Regulamentului, că 

în momentul de faţă comisia ar trebui să-şi oprească activitatea de 

drept. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule deputat Boureanu. 

Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna preşedinte,  
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Voiam să vă propun să intrăm în ordinea de zi.  

Eu, de aici, din această hârtie pe care ne-a pus-o la dispoziţie 

colegul nostru, eu înţeleg că a fost trimisă această solicitare către 

DNA, dar nu se precizează că a început deja urmărirea sau, nu a 

început deja un lucru la acest dosar, aşa că eu cred că aceste demersuri 

sunt premergătoare începerii lucrului la acest dosar, şi cred că putem 

continua lucrurile în comisie. 

De asemenea, mai am şi două anunţuri de făcut: vreau să vă 

pun şi eu la dispoziţie, şi sper să faceţi şi un xerox: este răspunsul la o 

interpelare pe care eu şi cu colegul deputat Mugurel Surupăceanu am 

adresat-o Ministerului Tineretului şi Sportului, privind costurile 

acţiunii organizate în data de 2 mai. 

Ei ne-au trimis un răspuns, iar costurile trimise de domnii de 

la Ministerul Tineretului şi Sportului sunt un pic mai mare decât suma 

pe care, practic, o cercetăm noi, să vedem cum a fost cheltuită. 

Aici este vorba de 3.400.535 Ron, ceea ce după calculul meu 

înseamnă 810.000 euro, nu 630.000 euro. 

Deci, şi eu supun această hârtie atenţiei dumneavoastră, şi 

cred că ar trebui să cerem, până la urmă, lămuriri ministerului, să 

vedem câţi bani au fost cheltuiţi. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi cer scuze, am trecut la un alt subiect? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

N-am terminat.  

În al doilea rând, pentru a fi mai eficienţi, eu vreau să vă 
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propun, şi m-am consultat cu colegii din Grupul parlamentar al PSD, 

noi o să renunţăm la intervenţiile pe procedură, pentru că am vrea să 

auzim cât mai repede ceea ce au de spus domnii şi doamnele pe care le 

avem invitaţi astăzi aici. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu, să înţeleg că vreţi să supunem la vot 

propunerea dumneavoastră? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu, doamna preşedinte. Eu doar vreau să atenţionez pe 

fiecare coleg că, în momentul de faţă, avem un document oficial, 

totuşi, adresat de Procurorul General al României, prin care suntem 

informaţi că există acte premergătoare cu privire la faptele care au fost 

sesizate organele de urmărire penală. Sunt proceduri juridice, actele 

premergătoare şi, conform Regulamentului, ar trebui să ne desfiinţăm. 

Să ştiţi că noi putem să rămânem în continuare, nu este niciun 

fel de problemă la o discuţie amicală între deputaţi pe această situaţie. 

Şi eu chiar m-am consultat cu colegii noştri. Nu este niciun fel de 

problemă, dar în momentul de faţă ştiţi că funcţionăm ilegal. Şi este 

totuşi Procurorul General al României şi, cu tot respectul pentru orice 

ce vreţi să descoperim dumneavoastră despre dreptate în ţara asta, nu 

se poate face persistând în ilegalitate. 

Deci, noi putem, suntem dispuşi să rămânem la o discuţie 

prietenească dar, eu vă rog să constatăm că, în momentul de faţă, 

această comisie nu mai funcţionează regulamentar şi legal, şi putem 

preda materialele pe care le avem Comisiei juridice, conform 
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Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc, domnule Boureanu. 

Doamna deputat Aura Vasile. 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Deci, mă raliez propunerii colegului meu Bănicioiu; solicit să 

începem desfăşurarea şedinţei de Comisie de anchetă, aşa cum plenul 

Camerei a aprobat această comisie, iar Biroul permanent – 

Regulamentul de funcţionare, deci suntem în legalitate. 

Deci, doamna preşedinte, vă rog să începem, să intrăm în 

dezbateri. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Bogdan Olteanu. 

Urmează domnul deputat Sever Voinescu. 

Vă mulţumesc foarte mult, doamna preşedinte. 

Dacă veţi dori să supuneţi discuţiei, din nou, reluarea a ceea 

ce s-a rediscutat în fiecare zi aici, sigur, este decizia dumneavoastră şi 

ne vom pronunţa prin vot. 

Trebuie să vă anunţ, însă, că parlamentarii liberali din 

comisie au hotărât că astăzi nu vor participa la nicio discuţie 

procedurală, indiferent cât de mult sau dacă vor fi insultaţi sau atacaţi, 

ci vor participa doar la discuţii şi la audierea persoanelor care au fost 

convocate. 

De aceea, vă rugăm să luaţi act de acest lucru şi, în momentul 

în care vom solicita cuvântul, veţi constata că este exclusiv pe fond. 



 

 

8

Nu facem astăzi discuţii pe procedură.  

Vă mulţumim. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Era domnul deputat Sever Voinescu. 

Urmează domnul Boureanu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte, 

Eu sunt un pic nedumerit în legătură cu felul în care se 

reacţionează în această comisie, în faţa documentului pe care l-a 

produs domnul deputat Boureanu. Fiecare citim acolo ce vrem, ne 

oprim din lectură când ne convine, continuăm lectura când ne convine. 

Asta este o chestiune politică şi ştim deja că şi cea mai banală adresă 

venită de undeva se citeşte politic în Parlamentul României. 

Dar, nu mi se pare normal să ne facem că nu există acest 

document, pentru că din câte înţeleg eu, asta sunteţi îndemnată să 

faceţi. 

În condiţiile acestea, sugestia mea ar fi aceea, dumneavoastră 

fiind preşedinta comisiei, de a trimite această adresă de la Parchetul 

General către Biroul permanent al Camerei, pentru că, până la urmă, 

decizia legată de legalitatea constituirii acestei comisii trebuie să 

treacă, sau procesul acesta de decizie trebuie să treacă şi pe acolo. 

Repet, nu mi se pare normală această atitudine, în care 

majoritatea ad-hoc a acestei comisii a decis să treacă cu vederea orice 

lucru pe care îl ridică minoritatea şi să meargă înainte în această 

anchetă. 
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Nu am nici cea mai mică intenţie de a bloca lucrările acestei 

comisii. Şi eu sunt aici şi vreau să aflu foarte multe lucruri. Avem 

invitaţi foarte importanţi astăzi şi trebuie să-i audiem pe îndelete. 

Dar, doamna preşedinte, de aici şi până la a ignora, în numele 

majorităţii, până la a ignora solicitări pe care le ridică grupul minoritar 

din această comisie, este cam mult. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos, domnule deputat. 

Domnul Boureanu, apoi voi lua şi eu cuvântul. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Doamna preşedinte, 

Stimaţi colegi,  

Cu tot respectul, scrisoarea este adresată către Camera 

Deputaţilor. Eu nu cred că va fi nevoie; voi transmite o... Cred că sunt 

două formulări. Eu am să transmit, oricum, şi către preşedintele 

Camerei această hârtie, dar fac apel, încă o dată, mai ales că văd o 

generaţie de oameni tineri, care au început să citească deja numai 

printre rânduri. 

Este o hârtie venită de la Procurorul General al României. 

Indiferent câtă dreptate puteţi să credeţi că aveţi în demersul 

dumneavoastră, în momentul de faţă această comisie ar trebui să se 

desfiinţeze. 

Este un act oficial care ne înştiinţează că există o anchetă la 

DNA. Eu ştiu că suntem în an de campanie electorală; poate că pentru 
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mulţi este importantă acţiunea politică, şi o recunosc ca fiind normală, 

deci nu este niciun fel de problemă, dar în momentul de faţă lucrăm în 

ilegalitate şi nu cred că doriţi să vă asumaţi acest lucru. Este un 

răspuns oficial înregistrat şi primit de la Procurorul General al 

României. 

Şi, fac apel la dorinţa de adevăr a membrilor comisiei, şi la 

corectitudinea lor ca deputaţi, ca parlamentari şi, implicit, la 

jurământul pe care l-au depus, să respecte legalitatea. 

Eu v-am dus..., v-am dat fiecăruia un exemplar după acest act 

şi nu se poate spune că nu ştiţi în momentul de faţă că există o 

cercetare la DNA. 

Ne batem joc de tot ceea ce înseamnă democraţie şi dreptate 

în ţara asta. 

Domnul Cristian Boureanu: 

Mulţumesc, domnule Boureanu. 

Domnul Vişan era înscris, vă rog. 

Domnul Gelu Vişan: 

Da, se pare că fiind în Comisia de anchetă şi venind cererea 

din partea unui coleg de-al nostru, de la PD-L, şi încercând noi să 

spunem diverse lucruri, se interpretează că vrem să blocăm sau să 

tergiversăm sau nu ştiu ce se poate interpreta.  

Aş vrea, înainte de a ne pronunţa asupra acestui tip de 

abordare a colegilor mei, să luăm faptele aşa cum sunt şi aşa cum sunt 

ele prevăzute de Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi aşa cum au 

fost puse până în acest moment. 
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Doamna preşedinte, dumneavoastră aţi declarat public, de 

câteva ori, şi eu v-am urmărit aseară, că dacă va veni o adresă de la 

Procurorul General, spre Camera Deputaţilor, v-aţi exprimat 

dumneavoastră, atunci ancheta, în conformitate cu art.74, care spune 

(pentru stenogramă mai mult) „Ancheta parlamentară încetează de 

drept în momentul deschiderii unor proceduri judiciare privitoare la 

faptele sau activităţile care constituie obiectul ei, situaţie în care 

Biroul permanent Camerei Deputaţilor anunţă organele de urmărire 

penală că pot avea acces la toate documentele referitoare - la cazul în 

speţă - , aflate în arhiva Camerei Deputaţilor”. 

Avem o scrisoare de la Procurorul General şi aţi luat, în acest 

fel, la cunoştinţă despre această situaţie şi, în acest moment, nu ştiu ce 

fel de decizie putem lua, că dacă luăm o decizie pe nivel de vot, atunci 

o să spună că reprezentanţii nu ştiu cărui partid nu ştiu cum au votat ca 

să blocheze, dacă luăm o decizie ... Părerea mea este că nici nu ar 

trebui să luăm vreun anumit tip de decizie, ci să constatăm că a venit 

această adresă. 

Nu ştiu, din acest moment, ce se poate face. Eu constat, însă, 

că – sunt şi colegi ai dumneavoastră care au constatat lucrul acesta – 

dorim să facem anchetă la televizor, dorim să facem anchetă cu toate 

camerele de faţă, pentru a afla cât mai repede adevărul, şi nu-i un  

lucru rău. Este un lucru bun, în sensul că opinia publică este informată 

rapid, dar atât timp cât cred că nu suntem pe procedură, trebuie să 

discutăm lucrul acesta fără parţialitate. 

Şi aş ruga colegii mei, şi fac un apel la domnul Bogdan 

Olteanu, să-şi exprime în acest moment părerea domniei sale, dacă 
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suntem sau nu pe procedură, pentru că va fi o problemă pe care va 

trebui să o discutăm ulterior în Camera Deputaţilor, dacă este o 

încălcare a literei de Regulament. Faptul că spunem că nu vrem să 

comentăm, că discutăm pe procedură şi că dorim s-o lungim, am vrea 

să avem o părere avizată de la unul dintre membrii din conducerea 

Camerei Deputaţilor, şi anume de la vicepreşedintele Camerei 

Deputaţilor, domnul Bogdan Olteanu.  

Eu, personal, dacă domnia sa este de acord, aş vrea să ştiu şi 

eu părerea domniei sale, ca vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, de 

acest subiect. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Înţeleg că domnul Olteanu nu vrea să răspundă acestei 

întrebări. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Dacă-mi permiteţi, o să vin eu cu un punct de vedere avizat. 

Îmi permiteţi să citez pe cineva? „Acesta ar fi singurul temei 

regulamentar, conform căruia Comisia de anchetă şi-ar suspenda 

activitatea, în conformitate cu art.74 din Regulament: Până în 

momentul în care nu vom fi sesizaţi de DNA cu o adresă, această 

comisie îşi va continua activitatea, în ciuda tuturor încercărilor de 

scăpare”, citez din preşedintele Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei 

din care facem parte, ieri, la Mihai Gâdea, la emisiune; aveţi 

transcriptul emisiunii, pentru cei care doriţi. 

Deci, totuşi, există o discrepanţă flagrantă între ceea ce se 

declară public în faţa camerelor, şi ceea ce se pune în practică, în 
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momentul în care suntem în Comisia de anchetă. Este citatul 

dumneavoastră. Aveţi o adresă oficială de la DNA. Eu sunt membru al 

comisiei, am făcut această cerere în calitate de membru al comisiei. 

Mi se pare că sfidăm adevărul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă şi răspunde, domnule Boureanu, de la început, şi este 

singura mea intervenţie, pe care sper că n-o să deranjeze pe nimeni. 

De la începutul acestei comisii,  am spus acelaşi lucru, nu doar eu, ci 

toţi membrii comisiei, că în momentul în care Parchetul General, recte 

DNA-ul ne va transmite o adresă oficială către Camera Deputaţilor, 

prin care vom fi informaţi negru pe alb că a început o anchetă 

judiciară în cazul Monica Iacob-Ridzi, atunci – în conformitate cu 

art.74 – Comisia de anchetă îşi va suspenda de drept activitatea. 

Aşa cum am reiterat cu fiecare ocazie, reamintesc un lucru pe 

care-l ştim cu toţii: că s-a dat un vot pe această problemă în speţă, 

dacă să transmitem..., dacă această lipsă de adresă oficială face 

comisia să-şi continue activitatea sau nu. 

Este un vot pe care colegii noştri în şedinţele trecute au spus 

că nu se poate relua. Dumneavoastră ne spuneţi că vreţi să constatăm 

o stare de fapt. Am luat act de documentele depuse de dumneavoastră 

şi nu văd ce am putea să facem mai departe. 

Vă ascult, domnule deputat. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Procedură. 

Stimată doamnă, cu tot respectul, eu recunosc că a existat un 
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vot aici pe nişte acte existente la momentul respectiv. Eu, în calitate de 

membru al Comisiei de anchetă, nu am pierdut timpul, ci am continuat 

să mă documentez pe ceea ce se întâmplă şi v-am adus un nou 

document, care-mi este adresat atât mie, personal, ca membru al 

Comisiei de anchetă, cât şi Camerei Deputaţilor. 

Puteţi ignora acest document, dacă doriţi, dar mi se pare total 

ilegal şi total anormal. A merge mai departe în momentul în care 

Procurorul General al României vă informează că există acte 

premergătoare, ceea ce sunt proceduri judiciare, şi art.74 vă rog să-l 

citaţi în totalitate, vorbeşte şi de proceduri judiciare, înseamnă pur şi 

simplu a accepta că lucraţi în ilegalitate. 

Eu doresc să se supună, acest document primit astăzi, la vot. 

Deci, să se supună posibilitatea încheierii comisiei, pentru a vedea 

totuşi câţi din deputaţii noştri votează în cunoştinţă de cauză împotriva 

Regulamentului. Până la urmă, este şi acesta un lucru care rămâne 

public, înregistrat la stenogramă, şi oficial. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Supunem la vot propunerea domnului Boureanu. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Supuneţi la vot dacă vrem să votăm. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Da, este în regulă. 

Vă rog, scuzaţi-mă, nu mai sunt pe propunerea 

dumneavoastră. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Propunerea mea a fost aceea... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Orice propunere trebuie supusă la vot. Eu ştiu că 

dumneavoastră reinventaţi democraţia, dar, chiar aşa...?! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog să-i permiteţi colegului, domnului Sever Voinescu, să 

răspundă. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Eu vreau să vă amintesc, că eu am făcut o propunere şi 

anume, aceea, ca dumneavoastră, în calitate de preşedinte al Comisiei, 

să trimiteţi această adresă, a domnului Boureanu, către Biroul 

permanent, rugând ca Biroul permanent să decidă în conformitate cu 

Regulamentul, dar mai ales cu ceea ce s-a instaurat ca o cutumă în 

această Cameră. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Dacă vreţi să supunem la vot propunerea aceasta, domnul 

Boureanu a spus că a şi comunicat deja Biroului permanent al 

Camerei această adresă. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Sunt chestiuni diferite. Deci, eu, ca parlamentar, pot să fac 

mai multe lucruri. 

Dumneavoastră, ca preşedinte de comisie, aveţi şi datorii şi 
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obligaţii şi drepturi, bineînţeles. Eu v-aş ruga, în primul rând, să 

supuneţi la vot propunerea pe care am făcut-o. Este pentru prima oară 

când aud să se supună la vot dacă am voie să se supună ceva la vot. 

Eu vă fac propunerea să luăm act, ca nişte deputaţi care 

cunosc legile ţării şi Regulamentul, şi să luăm act, în baza acestor 

hârtii, că ar trebui să ne încetăm activitatea. 

Aceasta este prima propunere pe care v-o facem. Este o 

chestiune normală, aţi citit toţi documentul, ştiţi că este adresată de 

Procurorul General al României către Camera Deputaţilor şi către 

mine. Deci vă propun să luăm împreună act că ar trebui comisia să-şi 

înceteze activitatea. Este prima propunere pe care, vă rog, s-o supuneţi 

la vot. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Da, domnule Boureanu. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Olteanu, vă rog. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Fără îndoială, că de vreme ce se face o propunere care trebuie 

supusă votului, va trebui supusă votului. Înainte de asta, însă, va trebui 

discutat dacă este admisibil, în sensul că este sau nu de competenţa 

comisiei să decidă că-şi încetează activitatea. 

Conform regulilor Camerei, până acum aceste decizii nu au 

fost luate la nivelul comisiilor, ci au fost luate la nivelul Biroului 

permanent. 

De aceea, eu vă rog ca, înainte de a supune votului chestiunea 
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de fond, să supuneţi votului admisibilitatea unei asemenea propuneri 

în cadrul comisiei. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Scuze! Aş dori să văd articolul din Regulamentul, conform 

căruia această comisie îşi încetează activitatea la sugestia Biroului 

permanent. În momentul în care ne-am constituit, nimeni nu ne poate 

opri să ne încetăm activitatea. Se precizează foarte clar în Regulament, 

care sunt condiţiile în care această comisie îşi încetează activitatea, 

domnule Olteanu. Deci, dacă astăzi se strânge Biroul permanent şi 

decide încetarea comisiei, se află în flagrantă ilegalitate.  

Sunt precizate în Regulamentul Camerei condiţiile în care ne 

încetăm activitatea: fie la terminarea şi întocmirea raportului, fie la 

începerea unor proceduri judiciare. Nu există altă literă în 

Regulament. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

O să supunem la vot propunerea domnului Sever Voinescu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu, îmi cer scuze, a fost a doua făcută propunerea domnului 

Sever Voinescu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Atunci, discutăm propunerea dumneavoastră, domnule 

Boureanu, după ce, în mod logic, trebuie să discutăm problema de 

admisibilitate a acestei solicitări, pentru că s-a ridicat o problemă care 

este anterioară propunerii dumneavoastră, care în mod normal trebuie 
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discutată. 

Pe de altă parte, o să vă rog să vă puneţi de acord, pentru că, 

faptul că trimitem această scrisoare, de la Procurorul General, Biroului 

permanent al Camerei, ca să ia o decizie, se bate cap în cap cu decizia 

noastră de astăzi. 

Deci, dacă vom hotărî... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Noi ne punem de acord la vot. 

Prima propunere pe ordinea de zi este propunerea prin care 

vă cer să luăm act de această hârtie şi să constatăm că, în momentul de 

faţă, comisia se sesizează de drept. Aşa spune Regulamentul Camerei 

Deputaţilor: „se suspendă de drept.” 

Aceasta este propunerea, prima propunere pe ordinea de zi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Bun! Supun la vot propunerea domnului Boureanu.  

Cine este pentru? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă rog să verificăm dacă suntem în cvorum. Am înţeles că 

este un membru în plus la masă, o să rog să rămână exact membrii 

comisiei. 

Doamna Aurelia Vasile: 

În numele Grupului PSD, o să spun că domnul Stanciu este 

numai observator în acest moment şi nu votează. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Cu tot respectul pentru domnul Stanciu, dacă rămânem la 

masă, să rămânem membrii comisiei, pentru a nu crea altă impresie. 

Nu vreau să vă supăraţi pe mine, eu nici n-am ştiut că este vorba de 

dumneavoastră. Am înţeles că este un membru în plus, deci n-ar fi 

normal să vină mai mulţi oameni la masă. 

(Domnul deputat Anghel Stanciu părăseşte masa comisiei.) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule deputat Stanciu. 

Să supunem la vot propunerea domnului Boureanu, şi anume 

să constatăm că activitatea comisiei se suspendă de drept. 

Cine pentru? Cinci membri. 

Cine este împotrivă?  

Se abţine cineva? O abţinere. 

Mulţumesc frumos. 

Supunem la vot propunerea... da, vă rog. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă mulţumesc. Îmi permit să fac o declaraţie, o constatare, că 

este mai importantă acţiunea politică decât legalitatea din punctul de 

vedere al multor membri ai comisiei şi îmi asum ceea ce spun. 

Vă rog să supuneţi la vot a doua propunere. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos, domnule deputat. 

Propunerea domnului Sever Voinescu este de a trimite, de 

fapt, această adresă comunicată de Parchetul General către domnul 
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deputat Boureanu să comunicăm Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor; am reţinut bine. 

Cine este pentru? 11. 

Mulţumesc frumos, această propunere a fost votată. Vom 

trimite, dacă aveţi o variantă mai puţin xerox, ci una cu număr de 

înregistrare, s-o comunic Biroului permanent al Camerei; vă rog. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aş vrea să fac o precizare. V-am informat, la începutul 

şedinţei, că mi-am permis să înaintez această hârtie. Nu ştiu dacă a 

fost primită şi oficial sau nu, dar să înaintez o solicitare din partea 

mea, ca deputat, preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru a convoca 

Biroul. Această hârtie a fost deja depusă înainte de comisie. Voi 

semna şi această cerere din partea comisiei, dacă este cazul sau dacă 

n-o semnează doar preşedintele. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule Boureanu. 

Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Am să fac şi eu un comentariu. Constat că, în jurul acestei 

comisii, se realizează un complot. Ni se aduce la cunoaştere, după ce 

s-a adus la cunoaştere; se solicită convocare înainte de a fi noi 

înştiinţaţi. Atât. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Scuze, nu am înţeles exact ce a vrut să spună doamna deputat. 
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Suntem mai mulţi colegi care... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule deputat. 

V-aş ruga acum, dacă am trecut de etapa procedurală, să 

invităm pe cei care sunt deja în sală pentru audieri şi, cu acceptul 

dumneavoastră, să invit pe reprezentanţii Media Pro Pictures să ni se 

alăture pentru audiere. 

Mulţumesc, bună ziua. Vă mulţumim că sunteţi alături de noi. 

O să vă informez că, în conformitate cu dispoziţiile regulamentare, 

persoanele care vin la audieri sunt obligate să spună adevărul în faţa 

comisiei de anchetă, să nu omită niciun fel de informaţie care ar putea 

să aibă o legătură cu această anchetă şi că în cazul în care nu respectă 

aceste dispoziţii suntem pasibil de sancţiuni penale. 

Vă mulţumesc frumos. 

Şi, pentru început, o să vă rog să vă prezentaţi şi să ne 

spuneţi, în câteva cuvinte, până o să avem întrebări, care este legătura 

dintre Media Pro Pictures şi Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu 

evenimentele din 2 Mai, „Ziua Tineretului”, desfăşurată la Costineşti. 

Domnul Andrei Boncea: 

Bună ziua, mă numesc Andrei Boncea şi sunt directorul 

general al Companiei Media Pro Pictures. 

Vă mulţumesc că ne-aţi invitat astăzi ca să vă spunem care a 

fost relaţia între noi şi activitatea dumneavoastră. 

În primul rând, aş vrea să vă spun că suntem în situaţia 

neplăcută, compania noastră de a justifica prezenţa noastră şi 
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activitatea noastră legată de acest eveniment. Nu avem absolut nicio 

legătură directă cu Ministerul Tineretului şi Sportului. Evenimentul 

despre care vorbim se numeşte MTV Days, deci este un eveniment 

care a fost dedicat Canalului de televiziune MTV. Este un eveniment 

pe care noi îl producem pentru a doua oară. După cum ştiţi, MTV este 

o marcă internaţională recunoscută şi evident că implicarea noastră în 

toată această dezbatere nu este tocmai fericită. 

Aştept întrebările dumneavoastră. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi colegi, vă rog să formulaţi întrebări. Vă rog, domnule 

Sever Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

O primă întrebare, pentru că aţi spus că nu aveţi nicio 

legătură cu Ministerul Tineretului şi Sportului... 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu avem nicio legătură contractuală cu Ministerul Tineretului 

şi Sportului. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Din câte îmi amintesc, văzând imaginile şi să mă corectaţi 

dacă nu-mi amintesc bine, pe scena pe care a avut loc acest eveniment, 

se aflau bannere care făceau referire la Ministerul Tineretului şi 

Sportului. 

Domnul Andrei Boncea: 

Este adevărat. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Puteţi să ne explicaţi prezenţa acestor bannere, în condiţiile în 

care nu aveaţi nicio legătură cu ei? Mulţumesc. 

Domnul Andrei Boncea: 

Deci noi avem un contract pentru producţia acestui 

eveniment, de fapt avem mai multe contracte legate de organizarea şi 

producţia acestui eveniment cu partenerii noştri comerciali, de 

asemenea, avem şi un contract de distribuţie cu PRO TV, legat de 

difuzarea acestui eveniment pe postul de Televiziune MTV. De 

asemenea, avem o relaţie contractuală cu Firma Artisan, legată de 

prestările de servicii pe care noi le-am efectuat pentru ei, pentru o 

parte din acest eveniment. 

Contractul nostru cu Firma Artisan se referă la prestaţia a 

două trupe din cadrul evenimentului nostru. Aş vrea să precizez 

comisiei felul în care s-a desfăşurat organizarea şi producţia acestui 

eveniment. Noi, sigur, am pregătit la solicitarea postului de televiziune 

un proiect legat de acest eveniment. Acest proiect, fireşte, a fost lansat 

în piaţă pentru găsirea finanţării producţiei acestui eveniment. 

La un moment dat, am fost contactaţi de firma Artisan, care 

s-a arătat interesată de a participa alături de noi la acest eveniment. 

Această participare s-a concretizat prin acest contract între noi şi 

Artisan, repet, legate de prestaţia a două trupe din cadrul 

evenimentului, care, după cum ştiţi, a durat două zile. 

În acest sens, avem un contract între compania noastră şi 

Compania Artisan, legată de prestările de servicii legate de prestaţia 

acestor două trupe şi de serviciile tehnice care au fost realizate pentru 
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acest lucru. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Puteţi fi un pic mai specific în legătură cu acest contract sau, 

eventual, ni-l puteţi pune la dispoziţie. 

Domnul Andrei Boncea: 

Vă punem la dispoziţie, sigur că da. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

În sensul ce anume s-a obligat Artisan să facă, ce anume v-aţi 

obligat dumneavoastră, care au fost datele generale ale contractului şi 

cu ceva referiri financiare, dacă s-ar putea. Mulţumesc.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dacă s-ar putea cineva să se ocupe să ne facă la toţi membrii 

comisiei câte o copie de pe contract. 

Domnul Andrei Boncea: 

Valoarea contractului nostru cu Artisan este de 38.450 de 

roni plus TVA. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Şi care se referă la ce? 

Domnul Andrei Boncea: 

Şi care se referă la două anexe din acest contract, legate de 

prestaţia de servicii pentru prezenţa celor două trupe şi de producţia a 

două reportaje, pe care noi le-am realizat la solicitarea lor. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mă iertaţi; prezenţa trupelor însemnând ce? Că 

dumneavoastră aveţi trupele şi ei le-au plătit sau... 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, noi am plătit. Este un eveniment, pe care, repet, noi l-am 

organizat şi l-am produs şi, în momentul în care Agenţia Artisan a 

venit să ne solicite serviciile, noi le-am pus la dispoziţie tot programul 

nostru legat de acest eveniment şi domniile lor şi-au ales din acest 

program ceea ce au considerat că este important pentru ei şi în bugetul 

pe care ni l-au propus. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Să mă asigur că am înţeles corect. Tot programul acestui 

eveniment a fost făcut de către Media Pro Pictures. 

Domnul Andrei Boncea: 

A fost produs de noi. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Scena, artiştii, absolut tot a fost plătit de către 

dumneavoastră. 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident. Mă refer la evenimentul numit MTV Days. Încă o 

dată vă atrag atenţia că este vorba de un eveniment dedicat postului de 

Televiziune MTV. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Discutăm de evenimentul de la Costineşti, cele două zile. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Da, de la Costineşti. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Iar cu ministerul singura legătură, faptul că au apărut acele 

bannere în care se menţiona Ministerul Tineretului şi Sportului este pe 

baza contractului cu Artisan, care valorează 38 de mii de lei. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 38 de mii contractul nostru, legat de cele două trupe. 

Acele bannere au apărut... este evident, că, după cum ştiţi, 

când organizezi un eveniment de genul acesta, producătorul are mai 

mulţi colaboratori comerciali şi sunt diverse spaţii prin care prezenţa 

unui partener comercial este remarcată în eveniment. Noi am primit 

aceste bannere cu două zile înainte de eveniment şi, fireşte că le-am 

pus pe scenă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Deci contribuţia Firmei Artisan, mă rog, reprezentantul 

ministerului, în colaborare cu dumneavoastră a fost singura că a 

contribuit la cele două trupe. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Întrebarea mea ar fi următoarea: Au fost şi alte activităţi în 

acest eveniment pe care l-aţi coordonat dumneavoastră, care a fost 

plătit de altcineva fără să participaţi dumneavoastră? Adică a plătit 



 

 

27

alte formaţii în afară de cele două, altă scenă sau altceva, firma 

Artisan? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Deci singura participare a Firmei Artisan ca reprezentant al 

ministerului în relaţia cu Media Pro Pictures este legată de cele două 

trupe, contractul în valoare de 38 de mii de lei. 

Domnul Andrei Boncea: 

38 de mii de lei. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Mulţumesc. 

Domnul Andrei Boncea: 

De asemenea, există un contract între Artisan şi o altă 

companie, numită Vido Smart, care este o companie cu care noi 

lucrăm în organizarea acestor evenimente, legată de echipamentul 

tehnic necesar prestării celor două trupe. Acest contract este în valoare 

de 29 de mii de roni. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Bun! Aţi terminat? 

Domnul Vişan, domnul Bănicioiu, domnul Olteanu. 
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Domnul Gelu Vişan: 

Vreau să fac o precizare către dumneavoastră, dacă mă şi 

urmăriţi, vă rog frumos. 

Există, după întâlnirile de comisii, întregi dezbateri vizavi de 

organizarea diferitelor evenimente. Sunt diferite elemente ale 

răspunsurilor, care sunt preluate, după aceea – şedinţele comisiei fiind 

publice – sunt preluate în media şi nu numai, care generează o întreagă 

dezbatere. 

Tipul de întrebări pe care o să vi-le pun sunt pur tehnice şi, în 

funcţie de răspunsurile dumneavoastră, poate vor naşte şi alte întrebări 

şi aş vrea să mă urmăriţi cu atenţie. 

În primul rând, vreau să vă întreb dacă cunoaşteţi Firma Mark 

SRL?  

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Gelu Vişan: 

În al doilea rând... Dacă cunoaşteţi contractual Firma Mark 

SRL? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Gelu Vişan: 

În al doilea rând, vreau să vă întreb dacă sunteţi de acord, 

dacă în afară de dumneavoastră a apărut acum o altă informaţie a 

dumneavoastră că aţi mai avut o relaţie contractuală cu o firmă de 
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închiriat sau cu o firmă care se ocupa de echipamentele tehnice, în 

afară de dumneavoastră, Media Pro Pictures, MTV ş.a.m.d. aţi spus de 

Smart, dacă mai există vreo altă firmă care a participat la evenimentul 

de la Costineşti. 

Domnul Andrei Boncea: 

Există, evident, mai multe companii şi mai multe firme care 

ne-au furnizat servicii nouă, ca organizator şi producător al acestui 

eveniment. 

Domnul Gelu Vişan: 

Bun! Aş vrea să faceţi referire la următorul aspect. Vă 

informez că, în hârtiile noastre, în procesele-verbale de – vă fac 

această informare publică, ca să ştiţi de vă pun întrebarea – în hârtiile 

noastre, în contractul care a fost încheiat între Ministerul Tineretului şi 

Sportului şi Firma Mark pe de o parte şi în procesul-verbal de recepţie 

a serviciilor de organizare a evenimentelor de divertisment 15-

22.04.2009, de către Firma Mark, într-un raport pe care Firma Mark   

l-a înaintat Ministerului Tineretului şi Sportului, se spune aşa: 

„Referitor la asigurarea de trupe artistice în cadrul evenimentului de 

divertisment, prestatorul – adică Firma Mark – s-a obligat prin 

contract să furnizeze, în cadrul evenimentului, următoarele trupe: 

Puia, Şuie Paparude, Paraziţii, Viţa de Vie, Zdob şi Zdub, Blaxy Girls, 

Marius, Alex, Voltaj.  

Comisia de recepţie, analizând datele înregistrate din 

urmărirea acestor evenimente, a concluzionat că toate trupele artistice 

au fost prezente în cadrul evenimentului, cu excepţia trupei Paraziţii, 
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care a fost înlocuită cu următoarele formaţii: Anda Adam, Corina, 

Andra, Isay, DJ Arabul. Referitor la ansambluri muzicale, tot firma 

Mark ne spune că a intrat formaţia Simplu. 

Este posibil ca să existe un anumit tip de subcontractare între 

firma Mark şi firma Artisan, partenerul dumneavoastră, de care aţi 

făcut vorbire, pe anumite servicii, dar v-aş întreba, în primul rând, 

dacă aceste firme, dacă aceste trupe au participat... 

Domnul Andrei Boncea: 

Aceste trupe au participat, dar nu au nicio legătură din 

punctul nostru de vedere cu firma pe care o menţionaţi. 

Domnul Gelu Vişan: 

Vreau să vă mai pun următoarea întrebare legată de felul în 

care – şi dumneavoastră ştiţi foarte bine – legat de modul în care 

funcţionează showbiz-ul în România. 

Este posibil – nu vă întreb dacă s-a şi întâmplat – este posibil 

– pentru că eu v-am citat dintr-un document remis de Ministerul 

Tineretului şi Sportului către membrii comisiei de anchetă 

parlamentară, în care Firma Mark ne spune că, conform contractului 

pe care l-a avut cu Ministerul Tineretului pe aceste trupe, ne spune că 

a plătit banii sau nu ne spune că a plătit banii, ci ne spune că a 

organizat împreună cu aceste trupe o parte, cel puţin, a evenimentului. 

Este posibil ca, în afară de dumneavoastră, de Media Pro 

Pictures, MTV, mă rog, să mai fi existat şi un alt tip de contract între 

Artisan şi aceste trupe? Nu vă întreb dacă a existat. Este posibil lucrul 

acesta? Pentru că noi avem în faţă un document de la o firmă privată... 
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Domnul Andrei Boncea: 

Îmi cer scuze, dar nu am de unde să ştiu. 

Domnul Gelu Vişan: 

Da, nu, v-am întrebat dacă există posibilitatea tehnică; puteţi 

să nu răspundeţi, nu ştiu, nu răspund, nici un fel de problemă. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu ştiu, sincer nu ştiu. 

Domnul Gelu Vişan: 

Ce se întâmplă, care este dilema noastră în acest moment şi 

vreau să discutăm cu prietenie. Deci noi avem în faţă un document în 

care Firma Mark, printr-un proces-verbal de recepţie şi printr-un 

contract, ne spune că ea a plătit – înţeleg că Artisan a fost 

subcontractant, aici este o altă discuţie în cazul respectiv – ne spune că 

formaţiile Puia Şuie Paparude ş.a.m.d. au fost, la organizarea acestui 

eveniment ei au participat cu aceste formaţii, dumneavoastră spuneţi 

că numai două formaţii a dat Artisan, iar în momentul acesta suntem 

într-o dilemă, cred eu, pentru că noi avem în faţă un document oficial, 

făcut de minister, pe baza afirmaţiilor unei firme particulare şi nu cred 

că trebuie să tragem concluzii pe această temă, dar înţeleg că nu 

cunoaşteţi foarte bine acest tip de subiect. 

Ultima întrebare. Aveaţi cunoştinţă, noi în contractul pe care 

l-am primit, contractul de prestări servicii pe care l-am primit de la 

firma pe evenimentul de la Costineşti, apare, în foarte multe locuri, 

conform acestui contract, apare numele MTV şi MTS, tot de către 

firma Mark, cea care a câştigat contractul de prestări servicii acesta şi 
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să-mi permiteţi să vă citez câteva lucruri, pentru că nu aveţi acces la 

el, dar foarte pe scurt: „Două zile de petrecere în stilul MTV oferite de 

MTV şi MTS (MTS fiind Ministerul Tineretului şi Sportului), două 

zile de muzică, dans, jocuri, concursuri în stilul MTV şi MTS, două 

zile în care distracţia este cuvântul de ordine în MTV şi MTS.” 

Acestea au fost elemente din... 

Domnul Andrei Boncea: 

Dintr-un contract. 

Domnul Gelu Vişan: 

...dintr-un contract între Mark şi Ministerul Tineretului şi 

Sportului, iar întrebarea mea este una simplă. Când aţi lucrat cu 

Artisan ştiaţi că există o relaţie contractuală între Artisan şi Ministerul 

Tineretului şi Sportului – şi vă ajut, nu cu răspunsul şi nu vreau să-l 

influenţez – atâta timp cât pe scenă apărea un banner al Ministerul 

Tineretului şi Sportului. 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident că am presupus că există o relaţie contractuală între 

Artisan şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cu respect, întrebarea mea era ceva mai concretă. Artisan nu 

v-a spus că lucrează pentru Ministerul Tineretului şi Sportului în baza 

unui contract, având afişate, totuşi, bannerele, nu va informat? 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident, nu ne-a pus la dispoziţie contractul sau detaliile 
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relaţiei contractuale între ei şi minister. Dar evident că ştiam că 

reprezintă ministerul în organizarea evenimentului lor. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cu respect aş vrea să închei, nu vreau să vă supăraţi pe mine.  

Aţi spus prima dată aşa: N-am ştiut, presupun, ştiam. 

Vreţi să vă hotărâţi asupra unuia dintre cele trei termene pe 

care le folosiţi? Sau trei termeni. 

Domnul Andrei Boncea: 

Mai întrebaţi încă o dată, concret. 

Domnul Gelu Vişan: 

Când aţi încheiat contractul cu Artisan, prima dată când aţi 

spus „Noi nu ştiam de MTS că organizează.” A doua oară aţi spus 

„Presupun.” A treia oară „Ştiam.” 

Vă întreb pentru stenogramă, când aţi încheiat contractul cu 

Artisan, ştiaţi că acest contract este în legătură cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu, domnul Olteanu, domnul deputat Socaciu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bună ziua! Şi mulţumiri că aţi venit astăzi aici. 

Eu aş vrea să încep cu o întrebare care nu prea are legătură cu 

ceea ce spunea colegul meu. Probabil că, ceea ce este un pic în 
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suspans şi nu înţelegeam nici noi cu toţii, dacă nu aveam câteva hârtii 

în faţa noastră, este în felul următor: Ministerul Tineretului şi 

Sportului a semnat, pentru contractul de la Costineşti, pentru 

contractul care are ca obiect desfăşurarea acţiunii MTV Days, pe care 

înţeleg că aţi organizat-o dumneavoastră, aţi semnat un contract cu 

Compania de publicitate Mark SRL, care, din ce am dedus eu până 

acum, probabil c-a subcontractat Companiei Artisan. Obiectul acestui 

contract este undeva la 1.382.000 de roni, ceea ce înseamnă undeva la 

300 şi ceva de mii de euro, n-am făcut calculul exact. 

Ce vrea colegul meu să întrege, cred, dacă nu, atunci întreb 

eu, referitor la acele formaţii: Puia, Şuie Paparude, Paraziţii, Viţa de 

Vie şi Zdob şi Zdub era dacă – pentru că ei se angajează în acest 

contract că ei plătesc acele trupe. 

Domnul Andrei Boncea: 

Şi presupun că, dacă s-au angajat, au un contract. Bănuiesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, întrebarea mea era foarte directă. Pentru ziua în care ei au 

evoluat la acţiunea MTV Days, cine le-a plătit? 

Domnul Andrei Boncea: 

Noi le-am plătit, printr-un contract cu compania care se 

numeşte Standard Vision şi care ne-a prestat nouă serviciile legate de 

aceşti artişti şi avem şi acest contract. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aveţi contract şi puteţi dovedi. Să repet să rămână pentru 
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stenogramă. 

Alte trupe care apar aici, deci au fost plătite, înţeleg, de 

dumneavoastră şi aveţi contract pe care ni-l puteţi pune la dispoziţie. 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Domnul Andrei Boncea: 

Mă scuzaţi. Prestaţia acestor trupe sigur că a fost legată de 

înregistrarea şi transmiterea acestui concert la televizor. 

Şi, evident că trebuia să avem contractele care să ne asigure 

drepturile de a transmite aceste trupe... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Ca să repet – şi de ce vă pun această întrebare – 

pentru că în acelaşi contract de care vorbeam, între MTS şi Compania 

Mark SRL, chiar în propunerea financiară, chiar apar aceste trupe 

detaliate, trupe artistice în cadrul evenimentului de divertisment, 

170.000 RON fără t.v.a. Deci, din ce înţeleg eu de aici, înseamnă că ei 

au plătit acest lucru şi de aceasta, pentru clarificare, mai întreb încă o 

dată. Deci, banii au fost plătiţi de dumneavoastră? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. 
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A doua întrebare, dacă îmi permiteţi? Din ce am înţeles eu, ca 

să ştiţi valoarea contractului... Deci, valoarea contractului pentru 

evenimentul de la Costineşti – 1.381.000 RON înseamnă undeva peste 

300.000 de euro. Întrebarea mea foarte directă: să ne mai spuneţi încă 

o dată. Banii care au ajuns, practic, la organizatorii evenimentului, 

prin diversele filiere sau diverşii subcontractanţi ai MTS-ului... 

Domnul Andrei Boncea: 

La cine? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mă refer la Artisan sau la Mark, că poate au fost ... 

Domnul Andrei Boncea: 

Organizatorii evenimentului MTV suntem noi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Exact! Deci, banii care au ajuns de la MTS şi au ajuns prin 

anumiţi intermediari, înţeleg că prin firma Artisan au ajuns.  

Domnul Andrei Boncea: 

Da. Şi prin firma Artisan v-am spus câţi bani au ajuns la noi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

38.000 RON, adică aceasta, după calculele mele, înseamnă 

9.000 RON plus încă 28.000 RON, înseamnă undeva la 15.000 euro. 

Domnul Andrei Boncea: 

Exact! 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aceştia sunt toţi banii care au ajuns la dumneavoastră la 

organizatori?  

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc mult domnule Bănicioiu. Domnul Olteanu, 

domnul Socaciu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi permiteţi o precizare legat ce a răspuns dânsul, pentru că 

mi s-a părut că s-a înţeles... Vroiam doar să înţeleg corect. S-a întrebat 

şi dumneavoastră aţi spus la un moment dat, dar s-a trecut peste. Au 

fost nişte sume plătite către trupe pentru dreptul de a difuza? 

Domnul Andrei Boncea: 

Pentru prestaţia lor în cadrul evenimentului produs de noi şi, 

evident şi pentru drepturile conexe legate de prestaţia lor. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Deci, aţi plătit şi pentru prestaţie şi pentru drepturile de 

difuzare a... 

Domnul Andrei Boncea:  

Evident. Face parte din ... 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim frumos. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Foarte multe dintre întrebări au primit deja răspuns şi atunci o 

să încerc să fiu mult mai sintetic. Ce a mai rămas? Au existat mai 

multe scene ale evenimentului de la Costineşti? 

Domnul Andrei Boncea: 

Ale evenimentului nostru, încă o dată vă întreb: mă 

întrebaţi... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vorbim despre aceleaşi scene ale evenimentului MTV din 2 

mai. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Puteţi să ne spuneţi cât a costat scena principală pe care a fost 

şi bannerul MTS? 

Domnul Andrei Boncea: 

Scena... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Scena, bineînţeles, cu tot ce înseamnă: lumini, sunet, servicii 

şi aşa mai departe. 



 

 

39

Domnul Andrei Boncea: 

80.000 RON plus t.v.a. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. 20.000 euro, aceasta înţeleg. Şi înţeleg că a fost 

plătită de către Media Pro Pictures. 

Domnul Andrei Boncea: 

Noi am plătit-o.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Puteţi să ne puneţi la dispoziţie şi o prezentare a parametrilor 

acestei scene? 

Domnul Andrei Boncea: 

Avem contractul pe care noi îl avem ... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Îl aveţi? Şi care bănuiesc că are parametrii tehnici acolo în el, 

ca anexă, da? Am înţeles şi vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu e vorba de parametrii tehnici, e vorba de contractul cu 

compania care ne-a asigurat serviciile scenei şi serviciile de lumină şi 

sunet. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Bănuiesc că sunt scrise acolo dimensiuni, putere audio, 

lumini şi aşa mai departe. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Nu.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu? 

Domnul Andrei Boncea: 

Este o companie cu care noi am mai lucrat, nu era cazul să... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. 

Mă simt, totuşi, nevoit să mai întreb o dată, ca lucrurile să fie 

clare, că s-a întrebat de atâtea ori, încât aş vrea să se înţeleagă destul 

de clar în stenogramă. 

Pentru Puia, Şuie Paparude, Viţa de Vie, Zdob şi Zdub, Blaxy 

Girls, Marius, Alex, Voltaj, Anda Adam, Corina, Andra, Insey, DJ 

Arabu, plata întregii prestaţii efectuate la Costineşti a fost făcută de...? 

Domnul Andrei Boncea: 

Şi Zdob şi Zdub!  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi Zdob şi Zdub am spus! 

Domnul Andrei Boncea: 

A fost făcută de noi, Media Pro Pictures, nu direct către 

artişti, ci printr-un agent... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

În modul în care se efectuează aceste plăţi. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Există contractul la dispoziţia dumnealor. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Fără îndoială şi vă mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim. Doamna Aura Vasile, urmează domnul deputat 

Socaciu. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule director, în primul rând vă mulţumim că aţi venit, 

pentru că aţi face puţin lumină în condiţiile în care nu prea avem hârtii 

şi atunci trebuie să ne documentăm la faţa locului. 

Este posibil, tot discutându-se de mai multe scene, să fi fost 

două spectacole, dar aceasta nu vă întreb pe dumneavoastră, ci o să o 

întrebăm pe doamna ministru şi pe salariaţii domniei sale, în 

momentul în care o să stăm din nou de vorbă şi atunci o să ne lămurim 

dacă în acelaşi moment aceste formaţiuni cântau pe scena MTV-ului şi 

mai era încă un alt spectacol, dar o să ne lămurim. 

Întrebarea pentru dumneavoastră: colegul care a fost, domnul 

Mocanu, printre altele, ne-a spus data trecută, că afară de lucrurile 

care aţi spus dumneavoastră: două trupe, servicii tehnice şi decontările 

de 38.000 RON au mai fost nişte plăţi făcute pe publicitate, deoarece 

apăreau în contractul iniţial al lui Mark. 

Întrebarea: Firma Mark către dumneavoastră sau o altă firmă 

subcontractoare a plătit, aşa cum citim noi în contractul cadru pe care 

ministerul le-a făcut: ştiri, bandă, publicitate, ştiri din timpul 
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evenimentelor şi altele. Deci, dacă au fost făcute plăţi către postul 

dumneavoastră?  

Domnul Andrei Boncea: 

Încă o dată, eu reprezint Media Pro Pictures, o companie de 

producţie, care face parte din Grupul Media Pro. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Am înţeles. 

Domnul Andrei Boncea: 

Deci, nu are nici o legătură şi noi nu am avut nici o legătură 

contractuală legată de difuzarea publicităţii pe post. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Am înţeles. Am o singură întrebare: citind într-un material 

care ne-a fost trimis, teoretic este procesul-verbal de recepţie, la un 

moment dat citim aici „obligativitatea de a asigura un minim de 2.000 

de participanţi în cadrul evenimentului şi ...” într-un contract care este 

încheiat de minister şi nu de dumneavoastră. 

Aţi putea să ne spuneţi cum aţi făcut dumneavoastră 

publicitatea acestui eveniment, pentru a atrage tinerii la producerea 

evenimentului? 

Încă o dată: noi am organizat un eveniment pentru MTV. 

Deci, trebuie să vă spun încă o dată, MTV este o televiziune muzicală 

şi evident că a organiza concerte pentru acest post, face parte din 

obiectul lor de activitate, cu atât mai mult cu cât în unele ocazii 

speciale există şi un interes major legat de relaţia între postul de 
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televiziune şi audienţă. 

De aceea, încă o dată trebuie să vă spun că sunt într-o situaţie 

extrem de neplăcută de a justifica prezenţa noastă în acest eveniment 

şi poziţia, dacă vreţi, a postului de televiziune MTV în acest 

eveniment. Evident că MTV a promovat acest eveniment, de vreme ce 

era un eveniment comandat de către ei. 

În orice caz, vă mulţumesc şi încă o dată, vă rog să credeţi că 

fac mai mult apreciere, pentru că sunteţi aici, chiar dacă aţi nimerit 

într-o vâltoare care nu este a dumneavoastră. Iar eu, ca să pot să trag 

concluzii pe întrebarea pe care am pus-o, deci MTV şi-a făcut propria 

publicitate pentru a-şi aduce spectatori la acest eveniment. Iar faptul 

că se fac decontările pe un număr de participanţi, pe evenimentul 

dumneavoastră, o să rămână să fie analizat de noi. 

Vă mulţumesc, domnule director. 

Domnul Andrei Boncea: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos. 

Dau cuvântul domnului deputat Socaciu. Urmează domnul 

Sever Voinescu şi domnul deputat Zătreanu. 

Domnul Victor Socaciu: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Domnule Boncea, spuneţi-mi dacă aveţi cumva o imagine 

clară asupra acestei acţiuni, cam cât a costat ea în întregime. Deci, cât 

v-a costat pe dumneavoastră în întregime? 
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Domnul Andrei Boncea: 

În jur de 100 şi ceva de mii de euro. 

Domnul Victor Socaciu: 

Din care 15.000 de euro au fost asiguraţi de Artisan? Deci, 

restul de 85 – 90 au fost ai dumneavoastră? Aceasta vroiam să ştiu. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc frumos. 

Domnul Sever Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Aţi dedus deja că una din preocupările noastre aici este să 

încercăm să desluşim un pic cine a organizat şi cine a plătit 

evenimentul acesta. 

Există un contract pe care-l avem între Ministerul Tineretului 

şi Sportului şi această Companie Mark. Dumneavoastră spuneţi că nu 

aveţi decât cu Artisan relaţii contractuale. Probabil că Mark a 

subcontractat lui Artisanul. O să ne lămurim când o să vorbim cu 

dânşii. 

Dar, aici, la „Obiectul contractului” spune aşa: „Prestatorul – 

adică acest Mark/Artisan – se obligă să realizeze un eveniment de 

divertisment în cadrul acţiunii MTV Days, în datele de 1 şi 2 mai 

2009, prin care achizitorul – adică Ministerul Tineretului şi Sportului 

– să fie organizatorul unor evenimente care se vor desfăşura în 

localitatea Costineşti”. 

Vă întreb: dumneavoastră, organizând acest eveniment mi-aţi 
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spus că aţi făcut programul, a venit Artisan, a identificat câteva puncte 

din acest eveniment în care ar fi fost interesat şi a participat financiar 

pe acele puncte. Bun!  

În afară de concertul propriu-zis, dumneavoastră mai 

organizaţi cu ocazia MTV Days şi alte lucruri, precum, nu ştiu, jocuri 

sportive?  

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

...lucruri de divertisment?  

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Nu. Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Sever Voinescu, aţi terminat cu întrebările? 

Mulţumesc frumos. 

Domnul deputat Zătreanu. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Domnule director, joi, când a venit colegul dumneavoastră de 

trust, domnul Mocanu şi a lansat bomba care s-a discutat în tot week-

end-ul acesta, referitor la faptul că acest eveniment a fost organizat cu 

banii dumneavoastră şi a unui sponsor, vreau să vă întreb: astăzi am 

aflat că, de fapt, s-au primit bani şi de la unele firme, deci nu numai de 
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la dumneavoastră şi de la sponsor. Vreau să vă întreb: costul 

evenimentului este 100.000 de euro sau este mai mult? Pentru că 

dumneavoastră adineauri aţi specificat că suta de mii este din banii 

dumneavoastră. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu înţeleg exact întrebarea. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Costul total... 

Domnul Andrei Boncea: 

Costul evenimentului este peste 100.000. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Ce înseamnă „peste 100.000”? 

Domnul Andrei Boncea: 

În jur de 120.000 de euro. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Bani plătiţi de dumneavoastră?  

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Toţi? Şi atunci, sponsorul... 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu înţeleg ce legătură are sponsorul cu această discuţie. 
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Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Are, pentru că sponsorul a dat bani care s-au folosit la 

această... 

Domnul Andrei Boncea: 

Sponsorul a dat bani, în sensul că a participat alături de noi la 

finanţarea acestui eveniment, dar nu cred că are vreo legătură cu... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Are o legătură, pentru că dumneavoastră aţi spus că acest 

eveniment a costat 100.000. Nu, nu a costat 100.000, a costat mai 

mult, după cum spuneţi... 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident.  

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Colegul dumneavoastră, deci, a greşit când a spus că numai 

sponsorul şi cu dumneavoastră aţi dat banii? Aţi primit bani şi de la 

alte firme implicate prin contracte de subcontracte. 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Este posibil ca alte firme, nu vorbesc de Artisan, alte firme, 

că aşa aţi spus, că aveţi contracte şi cu alte firme pe diferite activităţi. 

Domnul Andrei Boncea: 

Avem contracte cu firme cu care lucrăm permanent, nu 
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există... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Este posibil ca aceste firme să fi avut contracte cu Artisan?  

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, nu cred. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Doamna preşedinte, am o rugăminte, puteţi să-i cereţi 

domnului director să ne prezinte contractele? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

I le-am cerut, mi le-a pus la dispoziţie, sunt la xerox şi o să ni 

le... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Toate contractele care au legătură cu acest eveniment, da? 

Domnul Andrei Boncea: 

V-am pus la dispoziţie contractele... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Setul de acte va fi xeroxat şi pus la dispoziţie membrilor 

comisiei. A plecat cu documentele şi ni le pune la dispoziţie. 

Domnul Andrei Boncea: 

Ceea ce v-am pus la dispoziţie sunt contractele legate de 

prestarea trupelor şi drepturile legate de trupe şi de echipamentul 

tehnic şi de scenă pe care noi l-am folosit. Evident că există multe alte 

contracte legate de colaboratorii noştri, a fost un program pe care noi 
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l-am transmis la MTV. Sunt nouă ore de program şi evident că este 

vorba şi de producţia TV a acestui contract, dar aceasta nu are nici o 

legătură cu... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Nu vorbesc de producţia TV, aceea am înţeles că a fost 

10.000 de dolari. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. Bine. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Mulţumesc. Aştept contractele ca să ne lămurim. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim frumos. 

Domnul Gelu Vişan are cuvântul şi domnul Bănicioiu. 

Domnul Gelu Vişan: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

De asemenea, cu rugămintea de a fi foarte atent, pentru că 

sunt chestiuni tehnice, am studiat o parte din documentele pe care le-

am primit astăzi dimineaţă la comisie. Aş vrea să vă întreb 

următoarele lucruri: 1. dacă aţi mai organizat împreună cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului MTV Days, poate anul trecut sau poate mai 

demult? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 
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Domnul Gelu Vişan: 

A doua întrebare: aţi zis la un moment dat că scena a costat 

6.500 de euro şi după aceea v-aţi rectificat şi aţi zis ceva de 80.000 

euro, care, repet... 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu am spus! 

Domnul Gelu Vişan: 

Staţi că reformulez. În accepţiunea largă a publicului, pentru 

că intrăm pe discuţii de showbitz, aceasta este, trebuie să încercăm să 

dăm şi explicaţii.  

În accepţiunea largă a publicului, cuvântul „scenă” la 

dumneavoastră înseamnă scena respectivă, iar restul de la plasmele de 

pe lângă scenă, pe care le-am văzut şi noi la televizor, până la 

sonorizări şi aşa mai departe, dumneavoastră le denumiţi altfel. Eu, 

când spun cuvântul „scenă” spun toată construcţia din jurul acelei 

scene. 

Aţi spus undeva o cifră dumneavoastră, ceva mai devreme, de 

80.000 de euro... 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, domnule! 80.000 de RON. 

Domnul Gelu Vişan: 

80.000 de RON. Întreaga acea construcţie, cu plasme şi aşa 

mai departe, dinspre dumneavoastră sau cum? Aici n-am înţeles eu 

bine! 
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Domnul Andrei Boncea: 

Da! 80.000 RON a costat. 

Domnul Gelu Vişan: 

80.000 de RON. 

3. Aţi vorbit de anumite firme, aţi lucrat cu scena, aţi zis ceva 

cu Smart Stage Expert SRL, nu? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. Standard Vision este compania cu care noi am lucrat. 

Domnul Gelu Vişan: 

Aveţi cunoştinţă sau puteţi să ne spuneţi, că nu am 

documentele în faţă, care este agentul prin care aţi plătit artiştii? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da, această companie numită Standard Vision. Noi avem 

două contracte cu această companie, una legată de prestaţia artiştilor şi 

una legată de scena şi echipamentul tehnic pe care l-au pus la 

dispoziţie pentru acest eveniment. 

Domnul Gelu Vişan: 

Ultima întrebare, plecând de la această subîntrebare, că am 

vrut să mă clarific: credeţi că ar fi putut acest agent să aibă contract cu 

Mark sau cu Artisan? Există posibilitatea tehnică ca acest agent al 

dumneavoastră să fi avut şi un alt contract cu un terţ? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu ştiu, nu am de unde să ştiu! 
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Domnul Gelu Vişan: 

Dar ar putea exista această posibilitate? Tehnic întreb, nu 

dacă ştiţi. 

Domnul Andrei Boncea: 

Mă îndoiesc. Dar, repet, nu ştiu. Nu am de unde să ştiu ce 

contracte... Şi, repet, cred că ar trebui dumneavoastră să ştiţi ... 

Domnul Gelu Vişan: 

E-n regulă! 

Domnul Andrei Boncea: 

...ce contracte a încheiat firma Mark, de care vorbiţi, cu ... 

Domnul Gelu Vişan: 

Tocmai v-am spus. Firma Mark afirmă că a încheiat contracte 

cu formaţiile pe care dumneavoastră ... 

Domnul Andrei Boncea: 

Şi v-au pus la dispoziţie contractele? 

Domnul Gelu Vişan: 

Nu. Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Firma Mark nici măcar nu s-a prezentat... 

Domnul Gelu Vişan: 

Dacă am fi ştiut, nu credeţi că vă întreb de drag, aşa... vă 

întreb ca să mă lămuresc. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Noi v-am pus la dispoziţie toate contractele legate de ... şi 

cred că sunt extrem de clare şi de lămuritoare şi legate de întrebarea pe 

care aţi pus-o, referitoare la cine a plătit artiştii. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mai este lume în sală. Daţi-mi voie să întreb dacă 

reprezentanţii Mark sau Artisan au ajuns, totuşi, la audieri astăzi? Nu. 

Nu e nimeni, nu? Mulţumesc frumos. 

Domnul Bănicioiu, domnul Olteanu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Domnule director, eu chiar vreau să vă mulţumesc pentru 

bunăvoinţă. Am două întrebări. Pentru că aici, nu ştiu, s-a nimerit să 

vin eu după domnul Vişan de fiecare dată la întrebări. Ca să înţelegeţi 

această nedumerire a noastră, a membrilor comisiei şi probabil că şi a 

domniei sale. Este vorba de un contract pe care Ministerul Tineretului 

şi Sportului l-a făcut cu Mark SRL în valoare de peste 300.000 de 

euro, prin care ei se angajau că plătesc acele firme şi iar, pentru 

stenogramă, am înţeles de la dumneavoastră că, de fapt, plata aţi făcut-

o dumneavoastră. 

De asemenea,  tot în acea anexă la contractul de 300.000 de 

euro aflăm că au plătit acei 75.000 de euro pe scenă, pe care înţeleg de 

la dumneavoastră că aţi plătit-o tot dumneavoastră. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

E-n regulă! 

Domnul Andrei Boncea: 

Şi repet: aveţi cele două contracte la dispoziţia 

dumneavoastră. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi vă mulţumim foarte mult că ni le-aţi pus la dispoziţie. Să 

ştiţi că nu este vina noastră, dar cei de la Artisan nu au vrut să aibă o 

relaţie directă cu noi, nu ne-au pus la dispoziţie nici un contract, de 

aceea nu ştim şi practic intuim. 

Singura nedumerire a mea acum este cea legată de 

participanţi, monitorizarea participanţilor, pentru că trebuie să ştiţi că 

şi doamna ministru, cât şi ceilalţi directori din minister ne-au spus că 

plata - şi practic şi ei se angajează în contracte – plata a fost făcută pe 

numărul de participanţi. Vi s-a cerut o monitorizare din partea 

Artisan-ului, a Ministerul Tineretului şi Sportului sau a altcuiva, 

referitoare la numărul de participanţi? A fost o condiţie la încheierea 

contractului? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, nici monitorizare nu vi s-a cerut? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. E-n regulă! Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc. O să pun iar întrebări care s-au mai pus, dar la 

care, cum să spun, punându-se în diverse frazări, poate lucrurile nu 

sunt destul de clare. Mie, cel puţin, nu îmi sunt clare! Şi am să vă rog 

atunci. Prima întrebare: care sunt cei care au contribuit financiar la 

acoperirea costurilor acestui eveniment? 

Domnul Andrei Boncea: 

Încă o dată: cei care au contribuit financiar la producţia 

acestui eveniment suntem noi, partenerul nostru comercial, sponsorul 

principal cu care avem un contract şi din acest contract firma Artisan 

care a plătit prestaţia a două trupe, conform contractului pe care-l aveţi 

la dosar. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Aceste trei surse de finanţare ale evenimentului au existat în 

total. 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident şi drepturile de difuzare care ne-au fost ... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Cesionate de PRO TV SA. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Noi le-am cesionat PRO TV SA, conform unui contract pe 

care ni l-au plătit. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

A expus şi domnul Mocanu, dacă nu mă înşel, că şi dânşii au 

contribuit financiar la această chestiune. 

Puteţi să ne spuneţi care a fost costul total al organizării 

evenimentului? 

Domnul Andrei Boncea: 

Repet: în jur de 120.000 de euro. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Acesta a fost costul total. Deci, cuprinzând toate aceste patru 

contribuţii despre care vorbeaţi? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. Cost, nu vorbesc de buget. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mă refer la costurile totale. Deci, cele patru contribuţii din 

partea finanţatorului, sponsorului dumneavoastră, partenerul 

comercial, MPP, Artisan, dacă nu mă înşel şi PRO TV SA. Deci, cei 

patru au contribuit în total cu circa 120.000 de euro şi acesta a fost tot 

costul evenimentului. Mulţumesc. 

Vă mai întreb, pentru că iar nu-mi este clar. A existat un 

contract de asociere între dumneavoastră şi Ministerul Tineretului şi 

Sportului? 
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Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

A existat doar acel contract între dumneavoastră şi Artisan, 

care a cuprins şi anumite clauze legate de promovarea Ministerul 

Tineretului şi Sportului. 

Domnul Andrei Boncea: 

Clauze nu a cuprins, pentru că, repet, cu benerele au venit cu 

câteva zile înainte de eveniment. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Acum le-am primit şi îmi cer scuze, de aceasta vă pun aceste 

întrebări, dar dacă consideraţi că vă influenţez în vreun fel 

răspunsurile, vă rog să-mi spuneţi, că reformulez. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, este foarte clar. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Deci, toate prestaţiile dumneavoastră, legate de 

promovarea Zilei tineretului, Ministerul Tineretului şi Sportului şi aşa 

mai departe s-au făcut în baza unui contract de producţie între 

dumneavoastră şi Artisan Consulting SRL. Am înţeles şi vă 

mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumesc. 

Domnule Boureanu, aveţi cuvântul. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aş încerca să revin. Am văzut că la o întrebare a domnului 

Olteanu aţi vrut să faceţi o precizare, când aţi fost întrebat de costurile 

evenimentului şi de bugetul evenimentului. Aţi vrut să faceţi o 

precizare şi v-aţi oprit. Există nişte diferenţe? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. Bugetul evenimentului consider că este costul înainte de 

a-l produce. Costul evenimentului este ceea ce s-a efectuat. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am înţeles.  

Se întâmplă să existe preţuri preferenţiale în cazul firmelor 

din acelaşi trust? Adică, de exemplu, să aveţi un preţ avantajos pentru 

scenă, spre deosebire de un utilizator extern? Ştiu că există această 

practică, ca firmele, în cadrul aceluiaşi trust să-şi pună la dispoziţie 

diferite facilităţi, de multe ori la preţul de cost, uneori chiar şi la 

preţuri simbolice. Nu ştiu dacă aşa a fost cazul în... 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu! Acesta este şi motivul pentru care noi suntem o 

companie care producem, am produs la comanda MTV-ului aceste 

evenimente. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Există situaţii în care ajungeţi să organizaţi evenimente 

pentru diferite structuri prin intermediari?  

Este o situaţie frecventă să primiţi o comandă, aşa cum aţi 
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primit de la Artizan, de exemplu, pe anumite ... 

Domnul Andrei Boncea: 

Ce înseamnă intermediari? Încă o dată, noi vorbim de un 

eveniment pe care noi l-am organizat, l-am comunicat în piaţă că-l 

organizăm şi, evident, am căutat sponsori pentru acest eveniment. 

Deci, era vorba de un eveniment deja organizat de noi. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Artizan, în momentul de faţă ... Eu acum am primit contractul 

şi nu am apucat să-l studiez. Cine v-a comandat practic 

dumneavoastră? 

Domnul Andrei Boncea: 

Noi am pus la dispoziţia Artisanului programul 

evenimentului, şi Artizanul şi-a ales din acest eveniment două numere 

muzicale. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mai am o întrebare. Spuneaţi că s-a asigurat publicitatea pe 

MTV. Întrebarea este aşa: în acest contract s-a asigurat automat 

publicitatea şi pe PRO TV? 

Nu, nu are nicio legătură. 

Domnul Cristian Boureanu: 

Evenimentul a fost promovat la PRO TV. 

Domnul Andrei Boncea: 

Noi nu avem nicio legătură cu promovarea evenimentului. 

Noi l-am produs. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am înţeles. Deci, tot ceea ce au existat evenimente de ştiri, 

pentru că de fapt, dincolo de iţele interne ale organizării 

dumneavoastră de eveniment, noi ne-am adunat aici pentru a avea o 

discuţie legată de plata publicităţii la emisiunile de ştiri. Aşa a început 

comisia noastră. 

Şi, eu aş vrea să aud de la dumneavoastră, ce s-a prezentat la 

PRO TV la ştiri, unde au fost imagini şi cu ministrul, şi cu diferite 

bannere existente la faţa locului, a fost publicitate plătită în cadrul 

ştirilor sau pur şi simplul evenimentul a fost atât de important încât 

ştirile PRO TV au difuzat acest eveniment? 

Domnul Andrei Boncea: 

Repet, evenimentul era evident important, însă nu înţeleg 

exact întrebarea dumneavoastră referitoare la... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Revin: a fost nevoie ca dumneavoastră, MK, firmă, să plătiţi 

pentru a apărea în ştirile PRO TV-ului? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. După cum ştiţi, noi am apărut în această discuţie acum o 

săptămână. Deci, noi nu ne-am prezentat în... 

Domnul Cristian Boureanu: 

 Ştiu. Eu sunt obligat, în calitate de membru al comisiei, şi 

rog să se precizeze în stenogramă, că nicio ştire legată de eveniment la 

PRO TV nu a fost plătită în vreun fel. Eu asta înţeleg de la 
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dumneavoastră.   

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, nu, nu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Cel puţin din partea dumneavoastră. 

Domnul Andrei Boncea: 

Îmi cer scuze, dar nu am... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Deci, evenimentul a fost suficient de important, astfel încât a 

fost prezentat la ştiri de la sine. A fost o ştire pentru PRO TV. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu ştim. Eu, sincer, nu ştiu despre ce ştire vorbiţi. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Firma dumneavoastră... Au fost foarte multe ştiri. Nouă       

ne-au fost prezentate aici, la PRO TV, legate de acest eveniment. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da, evident. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Şi există... De fapt, tema acestei discuţii, dincolo de diferite 

costuri legate de scene şi concerte, problema noastră de legalitate este 

plata ştirilor din fonduri publice. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Am înţeles, dar ... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Şi eu vă întreb dacă dumneavoastră, ca organizator de 

evenimente, aţi plătit dumneavoastră acele ştiri? Noi îi vom întreba şi 

pe alţii care vin la noi la comisie, dar firma dumneavoastră, de care 

aveţi cunoştinţă, a plătit vreuna din aceste ştiri? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu.  

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Deci, din punctul dumneavoastră de vedere consideraţi că pur 

şi simplu au fost ştiri, care au fost date la emisiuni. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu ştiu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu aveţi niciun amestec, nu aţi achitat niciun fel de sumă. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc. 

Rog să se consemneze acest lucru. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Se consemnează, domnule Boureanu. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aveţi cumva o monitorizare a evenimentului şi cât de mult a 

fost mediatizat şi la alte televiziuni? 

Domnul Andrei Boncea: 

Iertaţi-mă, nu este, nu face parte din activitatea noastră. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

V-am întrebat. Deci, nu v-a interesat dacă evenimentul a fost 

preluat şi de alte canale de ştiri. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. Nici nu avem... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu aveţi o astfel de... 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Dar există situaţii în care evenimentul MTV (concerte, 

acţiuni publice) sunt preluate la ştiri şi de către alte posturi de 

televiziune? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu ştiu. Nu cred, sincer. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu aţi evaluat niciodată dacă un concert de-al dumneavoastră 

a fost prezentat ca o ştire sau o chestie de genul acesta? 



 

 

64

Domnul Andrei Boncea: 

 Nu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu v-a interesat. Bine. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna Aura Vasile. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi cer scuze, o ultimă întrebare şi închei. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Şi eu pusesem aceeaşi... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aţi plătit vreodată dumneavoastră, ca firmă, către alte 

televiziuni gen ANTENA, REALITATEA şi alte televiziuni, aţi plătit 

vreodată ca să apăreţi la ştiri? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule deputat. 

Doamna deputat Aura Vasile. 



 

 

65

Doamna Aurelia Vasile: 

Şi eu pusesem aceeaşi întrebare. Domnul director îmi spusese 

că nu, şi eu pentru stenogramă doresc să completez: este adevărat că 

am primit numai acum materialele, dar în contractul de producţie între 

MEDIA PRO şi Artisan există două anexe, care sunt stipulate la 

pct.41, iar în Anexa 2 apare categoria „Producţie – ştiri”, descriere – 

filmare ştiri 30 de secunde, valoare roni, valoarea euro 1.904,77 bănuţi 

la care se adaugă t.v.a.-ul, şi total plată 2.193,77 de euro. 

Dar, domnul director ne spusese că nu are ştiinţă, pentru că 

nu s-a ocupat el de... 

Domnul Andrei Boncea: 

De difuzarea acestor ştiri, aşa cum am spus de la început. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Am înţeles. 

Domnul Andrei Boncea: 

Era vorba de serviciile de producţie, pe care noi le-am pus la 

dispoziţie firmei Artisan. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vreau ca să fie clar: eu am întrebat, efectiv, de plata ştirilor, 

că aşa avem şi noi – am primit un disc, l-a produs cineva, despre 

evenimentul de la Comisia Ridzi. 

Domnul Andrei Boncea: 

Am înţeles, foarte frumos. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Este altceva. Este o producţie şi dacă-l dă la ANTENĂ sau 

altundeva, este altă chestiune difuzarea. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Întrebări: domnul Voicu. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, Chiriţă, deocamdată, numai Chiriţă. 

Spun şi eu bun-venit domnului director de la Media Pro. Eu 

am aici o problemă care ţine de programul de desfăşurare a 

evenimentului. 

Dacă aţi putea să ne precizaţi, care a fost programul, efectiv, 

orele la care s-au...  

Domnul Andrei Boncea: 

Nu pot. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Cred că ştiţi lucrul ăsta, nu cred că aţi uitat aşa de repede. 

Domnul Andrei Boncea: 

Întrebaţi-mă precis, că nu pot să vă spun aşa... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Programul zilelor. Au fost două zile. 

Domnul Andrei Boncea: 

1 şi 2 mai. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Două zile: de la până la .. Aveţi cumva datele acestea? Puteţi 

să ni le furnizaţi? 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident, o să vi le punem la dispoziţie. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mie mi se pare foarte important acest răspuns pentru că 

regăsesc, într-un document încheiat de către Ministerul Tineretului şi 

Sportului şi Compania de publicitate Mark SRL, o chestiune 

referitoare la descrierea locaţiei şi intervalul orar în care au loc aceste 

evenimente.  

Şi eram curios dacă au cântat în reluare sau dacă evenimentul 

s-a desfăşurat în reluare, la dumneavoastră sau la Mark SRL? Este 

foarte important răspunsul acesta, din punctul meu de vedere. Mie mi 

se pare crucial în a desluşi ceea ce s-a întâmplat. 

Domnul Andrei Boncea: 

Vă punem la dispoziţie programul detaliat. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Programul aşa cum s-a desfăşurat. Bănuiesc că există... 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Casete, înregistrări, nu sunt probleme din acest punct de 

vedere. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Sigur că da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc. Nu mai am întrebări. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos. 

Alte întrebări? 

Domnule Gondor, vă rog. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Vă spun şi eu bună ziua! 

Aş vrea să vă întreb următorul lucru: având în vedere faptul 

că dumneavoastră aţi fost producătorul acestui eveniment, dacă am 

înţeles eu bine până acum, este foarte clar că aţi fost şi prezent acolo, 

sau reprezentanţi ai companiei dumneavoastră au fost prezenţi acolo. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Dacă puteţi să-mi răspundeţi, în acele două zile de 

desfăşurare de evenimente, s-au desfăşurat numai evenimentele pe 

care dumneavoastră le-aţi produs sau în jurul scenei, pe lângă scenă au 

fost şi altfel de... 

Domnul Andrei Boncea: 

Eu, personal, nu am fost la aceste evenimente. Au fost 

reprezentanţii noştri şi nu pot să vă vorbesc decât despre evenimentul 
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produs de noi.  

Ce s-a mai întâmplat acolo, probabil ştiţi dumneavoastră mai 

bine. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Nu, nu. Eu nu voiam să-mi spuneţi ce s-a desfăşurat acolo, ci 

dacă s-a desfăşurat ceva, dacă aveţi cunoştinţă că s-ar fi desfăşurat şi 

alte activităţi în jurul acelei scene? Pentru că, eu am înţeles, şi iarăşi 

vreau totuşi să vă întreb, să fie foarte clar: dumneavoastră aţi produs 

un eveniment pe scena respectivă doar de muzică, atât. Bun. 

Atunci revin cu întrebarea şi vă întreb: au fost, aveţi 

cunoştinţă că au fost şi altfel de evenimente în jurul acelei scene? 

Domnul Andrei Boncea: 

Am cunoştinţă, pentru că am aflat şi eu din presă, evident. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Da, mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu mi-am adus aminte ce ne-a spus domnul Mocanu: dânsul 

ne-a spus că între Media Pro SA şi Compania Artisan... 

Domnul Andrei Boncea: 

Media Pro Pictures. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, cea pe care o reprezenta domnia sa. 

Domnul Andrei Boncea: 

PRO TV SA. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

PRO TV SA, scuze, şi Artisan este un contract, dar de 

publicitate. De ce menţionez acest lucru, pentru că, într-adevăr, în 

Anexa contractului încheiat între Ministerul Tineretului şi Sportului şi 

Mark SRL, firma care a subcontractat la Artisan. 

Într-adevăr, acolo sunt emisiuni: la Happy Our – la 30 aprilie 

şi 1 mai; Billboarduri – 5 secunde, sau tot felul de materiale care vor fi 

branduite. 

Deci, eu vă întreb: evident, din ce mi-am dat seama, 

dumneavoastră nu aveţi nicio legătură cu vânzarea de publicitate sau 

cu difuzarea. Dar, este posibil, şi înclin să-l cred pe domnul Costi 

Mocanu, ca să fi existat un contract paralel exclusiv de publicitate 

între Artisan şi PRO TV S.A. 

Credeţi că este posibil acest lucru? 

Domnul Andrei Boncea: 

Un contract paralel între Artisan şi PRO TV SA?! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Sau un alt contract. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Un alt contract. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cu un alt contract. Atunci înseamnă că era cu un alt obiect, 

poate. 

Domnul Andrei Boncea: 

 Ce înseamnă un contract paralel? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, cred că m-am exprimat eu greşit. Dacă este posibil să fi 

existat un alt contract, exclusiv destinat publicităţii. 

Domnul Andrei Boncea: 

Bănuiesc că l-aţi avut pe colegul meu, Costi Mocanu, şi aţi 

pus toate întrebările referitoare la relaţia între PRO TV şi... (Discuţii 

suprapuse.) 

Chiar eu n-am nicio legătură cu... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Nu, dânsul ne-a spus că acest contract ar fi, ar 

exista. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mai are domnul Olteanu o întrebare. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dacă-mi îngăduiţi, din contractul pe care – îmi cer scuze că 

pun acum la sfârşit doar întrebarea, dar acum am apucat să văd 
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contractul – îl aveţi cu Artisan Consulting, înţeleg că una dintre 

obligaţiile Artisan Consulting a fost de a filma şi monta acele două 

ştiri publicitare. 

Domnul Andrei Boncea: 

Acolo, din păcate, este o greşeală, în sensul că era obligaţia 

noastră de a le filma şi monta. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

A, a dumneavoastră a fost obligaţia şi nu a lor. 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident.(Discuţii suprapuse.) 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Că este la client, nu la... 

Domnul Andrei Boncea: 

Da, ştiu, ştiu, este o eroare în contract. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Domnule, certaţi-vă avocatul. 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Bun. Mă rog, este poate mai puţin relevant prin prisma 

întrebării pe care eu v-o pun. Mi se părea şi mie ciudat, dar nu asta 

voiam să vă întreb. 

Voiam să vă întreb sau să vă solicit altceva: deţineţi ştirea 
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respectivă? O mai aveţi arhivată? Înregistrarea respectivă, vreau să 

zic. 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, nu cred. Noi am prestat aceste servicii şi ştirea a fost 

luată de cei de la Artisan şi folosită mai departe. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Nu, că ne-ar fi interesat dacă ne puteaţi pune la dispoziţie 

înregistrarea respectivă, de asta vă întrebam. 

Domnul Andrei Boncea: 

Din păcate, nu, nu avem această înregistrare. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Nu o aveţi. Am înţeles. 

Cunoaşteţi dacă ea a fost difuzată pe PRO TV? Nu ştiţi unde 

a fost folosită. Am înţeles, bine. 

Mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Întrebări mai aveţi? 

Mulţumim frumos. 

Mulţumim, domnule director. 

Domnul Andrei Boncea: 

Vă mulţumesc frumos. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi colegi,  
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Cu permisiunea dumneavoastră, o să trecem să audiem 

următoarea persoană: reprezentantul subcontractorului  pe Bucureşti, 

Mobile Event. 

Bună ziua şi bine aţi venit! 

O să trebuiască să vă spun şi dumneavoastră acelaşi lucru, că 

Regulamentul Camerei Deputaţilor prevede că sunteţi obligat să 

spuneţi adevărul şi numai adevărul, şi să ne prezentaţi orice faptă sau 

document în legătură cu cauza anchetată. 

În cazul în care nu respectaţi această obligaţie, sunteţi pasibil 

de sancţiuni penale. 

O să vă rog să vă prezentaţi şi să ne spuneţi care este legătura 

dumneavoastră cu evenimentele din ziua de 2 mai „Ziua Tineretului”. 

Domnul George Ştirbei: 

Reprezint firma Mobile  Event SRL, cu sediul în Bucureşti şi, 

aşa cum aveţi şi la dosar, eu m-am ocupat de concertul din Parcul IOR 

din data de 2 mai, precum şi de două instalaţii de karaoke, care au fost 

trimise una la Costineşti pentru 1 şi 2 mai, şi    s-a amplasat lângă 

scena MTV pentru jocuri şi concursuri, şi o instalaţie de karaoke 

pentru Bucureşti – Parcul IOR, dar în Parcul IOR de la bisericuţă, nu 

unde s-a ţinut concertul, lângă Clubul şahiştilor. 

Aşa cum v-am trimis documentele, contractele, din punctul 

meu de vedere lucrurile sunt simple: am fost angajat pentru aceste 

lucruri; lucrurile s-au întâmplat; aveţi şi o probă video a concertului de 

la Bucureşti. Mai mult nu am ce să vă spun. 

Am fost angajat de firma Artisan; am făcut o ofertă; am 

negociat şi am semnat un contract; eu am executat; uşor, uşor am 
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încasat şi banii. Cam asta este tot ce am să vă spun. 

Mai departe, dacă aveţi dumneavoastră întrebări? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc. 

Daţi-mi voie să vă pun eu prima întrebare: câţi bani v-au 

costat organizarea evenimentului subcontractat de Artisan pe 

Bucureşti? 

Domnul George Ştirbei: 

Păi, dacă faceţi o socoteală a facturilor pe care vi le-am 

anexat, că eu n-am făcut, dar aveţi facturile. Deci, practic, eu am 

încasat 31.855 de euro, conform memoriului pe care vi l-am prezentat, 

iar cheltuielile au fost undeva în jur de 27.000 de euro. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu vă întrebam de cheltuielile dumneavoastră, ci de cât aţi 

primit? 

Domnul George Ştirbei: 

Atât am primit: 31.855 de euro, sumă care acoperă concertul 

de la Bucureşti, respectiv scenă, sunet, lumini, grup electrogen, 

garduri, şi cele cinci formaţii care au cântat în intervalul orar 17,00 – 

21,55 când s-a terminat concertul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Întrebări de la colegi.  

Nu mai are nimeni întrebări? 

Domnul deputat Lakatos. 
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Urmează domnul Bănicioiu. 

Domnul Lakatos Petru: 

O întrebare, vă rog: am aici contractul, dar nicăieri nu găsesc 

plăţi în avans. Aţi cerut plăţi în avans sau nu? 

Domnul George Ştirbei: 

Aveţi contractul cu Artisan acolo. O să trec şi eu la contractul 

cu Artisan. La Cap.V, ei ar fi trebuit să plătească suma de 28.570 de 

euro, care a fost iniţial suma contractului pentru concertul de la 

Bucureşti, la care s-au adăugat banii din Anexa 2, respectiv cele două 

instalaţii de karaoke, şi aşa ajungem la 31.000. 

Eu am cerut ca 50% să mi se plătească până pe 30 aprilie, 

pentru a putea plăti artiştii, dar conform extrasului de cont pe care îl 

aveţi ataşat la prezentul dosar, ultima tranşă de bani am încasat-o pe 6 

iunie, vă citez din memorie, iar dacă mă uit vă şi spun exact când am 

...  

Deci, practic, ei, cumva, nu au respectat termenele de plată. 

Ne-au plătit 10.000 ron pe 23.04; pe 28.04. – 20.000 ron. Aveţi ataşat 

exact cum au făcut plata către firma pe care o reprezint. 

Eu am plătit artiştii, nu înainte, nu în avans. I-am plătit din 

surse proprii, pentru a nu mă discredita în faţa lor, vă daţi seama, că 

era cuvântul meu în joc. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bine, întrebam dacă în contract, unde este precizat...? 
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Domnul George Ştirbei: 

Da, la Cap.V „Plată şi modalităţi de plată” la contractul 

112/22.04.2009 între Mobile Event SRL şi Artisan Consulting. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bine, mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu. 

Vă mulţumesc că aţi venit. Bună ziua! 

Domnul George Ştirbei: 

Bună ziua! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

O întrebare, tot aşa, ca să rămână la stenogramă: înţeleg că 

dumneavoastră, pentru tot evenimentul de la Bucureşti, plus cele două 

instalaţii de karaoke Bucureşti – Costineşti... 

Domnul George Ştirbei: 

Pentru 3 zile. La Costineşti au fost pe 1 mai, între ora 12,00 şi 

ora 17,00 a fost instalaţia de karaoke funcţională. Am demontat-o, 

pentru că n-am avut pază noaptea, şi a doua zi dimineaţa am mai 

montat-o odată, tot între ora 10,00 şi... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Perfect. Deci, pentru aceste servicii, înţeleg că aţi primit de la 

Artisan 31.831 de euro. 
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Domnul George Ştirbei: 

Am primit 31.855 de euro, valoarea contractului, care s-a 

facturat la cursul BNR din data eliberării facturii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cum spuneţi dumneavoastră aici, tot pentru stenogramă vă 

întreb, este inclus şi preţul formaţiilor care au concertat la Bucureşti, 

la concertul de la... 

Domnul George Ştirbei: 

V-am mai spus o dată, concertul de la Bucureşti însemnând 

scenă, sunet, lumini... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi scena tot aşa, pentru... 

Domnul George Ştirbei: 

Şi cei cinci artişti: DJ Rhino şi Silvia, Pepe... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu vă întreb, tot aşa, pentru că noi avem aici un contract între 

Ministerul Tineretului şi Sportului şi Artisan, în valoare tot de vreo 

300.000 care presupune organizarea acestui eveniment. 

Domnul George Ştirbei: 

Eu nu am cunoştinţă de alte contracte. Eu v-am pus la 

dispoziţie toate documentele pe care eu le am referitoare la acest 

eveniment. Mai departe, ce s-a întâmplat, sincer, vă spun..., nu mi-aş 

dori să fiu aici. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, asta voiam, să se mai precizeze încă o dată: deci pentru 

toate aceste evenimente preţul final a fost 31.855... 

Domnul George Ştirbei: 

Aveţi contractul şi anexele, că-s două. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ei, ca să ştiţi, preţul final a fost, preţul real a fost 300.000 de 

euro. 

Domnul George Ştirbei: 

Este treaba fiecăruia. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

O secundă, dacă-mi permiteţi? Staţi puţin. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Dacă începem să discutăm politic, spuneţi, că noi am fost 

drăguţi. Dar, dacă domnul Bănicioiu începe să vorbească la mişto, 

rămâne cum am stabilit săptămâna trecută. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Vreau doar să specific şi eu pentru stenogramă: sigur, domnul 

Bănicioiu, cu siguranţă, s-a grăbit un pic. Văzând acest contract, nr.13, 

încheiat între minister şi Artisan cu privire la evenimentele din 

Bucureşti, vedem în anexă că s-a plătit cu această sumă, pe care 

domnul Bănicioiu a menţionat-o, s-a plătit mai mult, multe alte lucruri 

decât cele pe care le-a prestat invitatul nostru. 

Cu alte cuvinte, în fine, până când vom aduna sumele şi vom 
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vedea dacă se potrivesc sau nu, îl rog pe colegul meu să încerce să se 

abţină, dacă poate. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule deputat. 

Domnule Olteanu, vă rog să puneţi întrebări. 

Pentru câteva minute, o să-l las pe domnul Bănicioiu să 

conducă şedinţa, cu rugămintea ca următorul audiat, pentru că trebuie 

să plece, să fie domnul Lucian Mitrea. 

Mulţumesc. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Bună ziua! 

Cred că doar pentru ca să clarificăm nişte lucruri, înţeleg că, 

ceea ce discutăm cu dumneavoastră, şi a făcut obiectul prestaţiei 

dumneavoastră în contractul pe care l-aţi avut cu Artisan Consulting, 

sunt, ca să citesc din contractul Artisan cu Ministerul Tineretului şi 

Sportului, trupe artistice în cadrul evenimentului de divertisment, 

ansambluri muzicale în evenimentul de divertisment, servicii artistice 

conexe desfăşurării evenimentului, care sunt definite mai sus în 

contract, drept scenă, sunet, lumini şi toate celelalte, care ţin de 

funcţionarea scenei. 

Aţi mai avut şi alte activităţi legate de organizarea 

evenimentului decât acestea? 

Domnul George Ştirbei: 

Eu nu pot să fac afirmaţii despre alte contracte. În contractul 

meu cu Artisan-ul, vă repet: sunt stipulate ca obligaţii ale mele, vizavi 
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de acest client al meu, scena de la Bucureşti, din Parcul IOR... 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Pe care vă rog s-o definiţi, că noi am avut aici mai multe 

noţiuni de scenă. Scenă înseamnă doar scândurile, sau înseamnă tot ce 

înseamnă ... 

Domnul George Ştirbei: 

La Bucureşti a fost o scenă mobilă, hidraulică, de 12 m/10 

dotată cu lumini, cu sunet, garduri în jurul scenei, pentru a proteja 

artiştii şi partea tehnică, şi a mai avut o cameră de luat vederi, ca să 

filmăm concertul. Şi, bine că l-am filmat, că e probă la dosar. Am şi 

eu o justificare că mi-am făcut treaba. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Şi, pe lângă scenă, v-aţi mai ocupat de...? 

Domnul George Ştirbei: 

De cei cinci artişti, repet: DJ Rhino şi Silvia, Pepe, să-i spun 

Sistem, Viţa de vie şi Holograf. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vreau să vă consult – am să precizez ... 

Domnul George Ştirbei: 

Şi mai sunt cele două instalaţii de karaoke: una pentru 

Bucureşti, care sunt în Anexa 2 a contractului meu cu Artisan. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dar dumneavoastră aveţi două sume diferite, din ce-am 
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observat: 28.000 de euro şi ceva pentru toată partea aceasta, şi 3.000 şi 

ceva pentru karaoke. Eu las deoparte karaoke şi vă întreb doar de 

suma de 28 ... 

Domnul George Ştirbei: 

 28.570, care este suma pentru scenă, sunet, lumini, garduri, 

grup electrogen şi cei cinci artişti pe care i-am enumerat. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Am să sesizez dintru început, pentru a se consemna, că nu voi 

pune şi nu voi ridica nicio chestiune nelegată de trupa „Viţa de vie” şi 

nu voi participa la o dezbatere pe această temă, întrucât mă aflu într-

un conflict de interes. 

Am să vă pun întrebări de natură generală, şi dacă vreuna 

dintre ele  vizează în mod special acea probă, vă rog să precizaţi, ca să 

mă retrag. 

Au mai existat alţi organizatori legat de invitarea trupelor, a 

soliştilor şi de scenă. 

Domnul George Ştirbei: 

Pe data de 2 mai – vă spun din ce ştiu eu – eu m-am ocupat 

de partea dinspre, cum să vă spun, în Parcul IOR sunt două parcuri de 

fapt: unul este pe dreapta, şi unul este pe stânga. Unde este pe stânga, 

însemnând partea cu magazinul Titan. Eu m-am ocupat de acel 

eveniment. 

Pe partea din dreapta, acolo din câte ştiu, acolo a mai fost 

pusă o scenă. 

Vă spun, asta-i bârfă de la colţ, nu ştiu, n-am informaţii, adică 
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sunt, pur şi simplu... Eu am văzut-o, pentru că am fost să verific 

instalaţia de karaoke pe care am pus-o acolo, să văd dacă 

funcţionează, dacă lumea se joacă, cântă, dansează. 

Pe partea aceea, deci pe partea cealaltă a drumului, a mai fost 

pusă o scenă. Bănuiesc că n-a fost pusă scena pentru decor, bănuiesc 

că a cântat cineva pe ea, dar nu ştiu cine. Cei cinci artişti, împreună cu 

scena pe care am adus-o eu şi cu ce-am mai făcut noi pe acolo, a fost 

pe partea stângă, lângă Clujul şahiştilor, în Parcul IOR. Aşa se cheamă 

locaţia, ca s-o putem identifica. 

Pe partea dreaptă, acolo au fost pe zi, de la 10,00 până la ora 

17,00, când a început concertul nostru, concertul mare, cum se 

vehicula, pe partea aceea au fost (iarăşi, vă spun din ce mi-au zis 

băieţii care au montat acolo) jocuri şi concursuri. 

Asta ştiu, asta vă spun. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Bun! În ce priveşte următoarele trupe şi 

ansambluri: Holograf, Viţa de vie, Pepe, Sistem, DJ Rhino & Silvia, 

dumnealor au fost plătiţi, înţeleg, de dumneavoastră. 

Domnul George Ştirbei: 

Contactaţi şi contractaţi de mine; sunt aici, de faţă, o parte din 

ei. Există, la dosar, contractul meu cu fiecare dintre ei. Aceleaşi 

contracte le veţi regăsi şi la ei, împreună cu facturile pe care ei mi    

le-au emis şi eu v-am mai pus la dosar şi OP-urile, pentru a vedea că   

i-am plătit cu mult înainte de a mă plăti ei pe mine, mă rog, clienţii... 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Cunoaşteţi ca aceste trupe să mai fi cântat în cursul aceleiaşi 

zile pe cealaltă scenă? 

Domnul George Ştirbei: 

Sincer, nu cred. Îi puteţi întreba. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Evident. 

Domnul George Ştirbei: 

Nu aveau cum, pentru că au venit la probe de sunet la noi, 

practic, la scena noastră şi probele au început pe la ora 13,00 şi s-au 

terminat la 16,55, că am zis să respectăm orele. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles şi vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul George Ştirbei: 

Cu plăcere. 

Domnul Victor Socaciu: 

Aş fi vrut să vă întreb. 

Domnul George Ştirbei: 

Spuneţi. 

Domnul Victor Socaciu: 

Dacă instalaţia de karaoke era pe stânga, acolo unde era şi 

scena... 
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Domnul George Ştirbei: 

Nu, pe dreapta. Era în zona de jocuri şi concursuri, la 

bisericuţă. 

Domnul Victor Socaciu: 

Deci era pe cealaltă scenă, da? 

Domnul George Ştirbei: 

De cealaltă parte, corect. 

Domnul Victor Socaciu: 

Scena aceea, nu ştiţi de cine a fost contractată? 

Domnul George Ştirbei: 

Nu ştiu. Instalaţia de karaoke s-a pus de la bisericuţa aceea de 

la Titan, cum se coboară, aşa, spre terenurile de sport din Parcul IOR, 

pe partea stângă s-a montat un cort de 10/10 (vă spun din ochi, aşa) şi, 

în cadrul acelui cort, s-au pus două boxe, două plasme şi instalaţia de 

karaoke pentru activitatea distractivă a oamenilor care au fost în ziua 

aceea acolo. 

Domnul Victor Socaciu: 

Da, mulţumesc. 

Domnul George Ştirbei: 

Cu plăcere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Întrebări, dacă mai sunt? Dacă ne-am lămurit, vă mulţumim 

pentru participare. 
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Domnul George Ştirbei: 

Mulţumesc şi eu. 

Domnul Victor Socaciu: 

Domnule Bănicioiu, vreau să vă spun că aceste interogatorii... 

Voci din sală: 

Audieri. 

Domnul Victor Socaciu: 

...audieri, aşa, sunt relevante pentru a vedea preţurile care se 

practică pe piaţa showbiz, deci trupele la ce nivel sunt plătite de către 

subcontractanţii pe care i-am audiat noi până acum şi care vor fi şi în 

continuare audiaţi. 

Deci pentru acest lucru este relevant faptul că noi audiem 

nişte impresari. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Domnule Bănicioiu, vroiam să-i anunţ pe colegi. Apropo de 

al doilea spectacol, pe a doua scenă, întâmplător este în sectorul 3... 

Voce din sală: 

În colegiul tău? 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Nu, nu este în colegiu meu, este alături. 

Deci, începând cu ora 19,00, pe a doua scenă, a fost spectacol 

prezentare de modă şi cântăreţi. Din păcate, eu am fost numai în prima 

parte, când a fost prezentarea de modă şi după aceea au fost cântăreşti 

până pe la 23,00 – 24,00. Deci trebuie chemat şi văzut cu cine a avut 
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contract acolo. Deci a fost contract pentru acţiunea respectivă sigur cu 

altcineva şi nu ştim cine şi trebuie să vedem. 

Deci a fost mai mare evenimentul de sară, decât cel pe care ni 

l-a organizat domnul dinainte. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Bogdan Olteanu, vă rog. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc. Eu sunt ferm convins de faptul că a fost un 

eveniment minunat. Este adevărat însă că nicio altă trupă nu se 

regăseşte în angajamentul pe care Ministerul Tineretului şi Sportului    

l-a cerut din partea subcontractantului Artisan. Toate cele cinci trupe, 

pe care le regăsim în anexa la contractul cu Artisan, sunt cele care au 

cântat la evenimentul mai mic, de care vorbeşte domnul coleg 

Zătreanu. 

Deci, probabil că la evenimentul mai mare au cântat, prin 

finanţarea unor sponsori sau pro bono. Dar, sigur că vom analiza pe 

mai departe. Noi, însă, analizăm aceste contracte ale ministerului, 

pentru că doar cu ele suntem învestiţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu vă propun să trecem la celelalte audieri şi era domnul 

Lucian Mitrea. 

Domnul Lucian Mitrea: 

Bună ziua! 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bună ziua! 

Vroiam să vă atrag atenţia că declaraţiile dumneavoastră 

trebuie să conţină adevărul şi, în caz că nu, suportaţi sancţiuni penale. 

O mică prezentare şi legătura dumneavoastră cu evenimentul 

de pe 2 mai. 

Domnul Lucian Mitrea: 

M-aţi invitat astăzi, aici, în calitatea mea de impresar al 

Formaţiei Simplu şi Alex, care au participat la evenimentul de la 

Costineşti. 

Repet: m-aţi invitat aici în calitatea mea de impresar al 

Formaţiei Simplu şi Alex, care au participa la evenimentul organizat 

de Ministerul Tineretului şi Sportului la Costineşti. 

Voce din sală: 

La Bucureşti? 

Domnul Lucian Mitrea: 

Nu, la Costineşti. Eu am avut spectacol la Costineşti. Am fost 

contractat de Firma Standard Vision, care, la rândul ei, am înţeles că 

are contract cu Media Pro Pictures. 

Am fost contractat în numele MTV-ului, să spun aşa, adică 

era un spectacol susţinut de MTV şi, în virtutea bunei relaţii ale mele 

cu MTV-ul, mi s-a cerut o negociere şi astfel am ajuns la 50% din 

preţurile artiştilor mei de listă. Şi am vândut artiştii cu un preţ cu 50% 

mai mic. 

Simplu a costat 1800 de euro şi Alex 800, deci erau fix la 
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jumătate. 

Cam acesta este calitatea mea de aici. 

Contractul meu este cu Standard Vision, nici măcar cu Media 

Pro Pictures. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci aceasta era prima întrebare şi era a mea, dacă banii i-aţi 

primit de la Standard Vision şi dacă aţi mai primit... 

Domnul Lucian Mitrea: 

Încă nu i-am primit, urma să-i primesc de la Standard Vision 

puţinii bani pe care... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Şi dacă au mai existat alte surse de unde aţi fi primit bani 

pentru... 

Domnul Lucian Mitrea: 

Nu , n-au mai existat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. 

Dacă sunt întrebări? Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc. 

Domnule Mitrea, pentru organizarea sau pentru participarea 

artiştilor reprezentaţi de dumneavoastră la Costineşti, au mai existat şi 

alte contracte decât cel cu Standard Vision sau au mai existat şi alte 
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surse de plată pentru domniile lor, decât Standard Vision? 

Domnul Lucian Mitrea: 

Nu au existat alte surse de plată, numai Standard Vision m-a 

plătit. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles şi vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Lucian Mitrea: 

Cu plăcere. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Iertaţi-mă, aţi spus Alex şi? 

Domnul Lucian Mitrea: 

Şi Simplu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc foarte mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă mai sunt întrebări? Domnul Socaciu. 

Domnul Victor Socaciu: 

Domnule Lucian, vreau să vă întreb un lucru. Dacă 

dumneavoastră, în calitate de impresar, acceptaţi ca trupele 

dumneavoastră să cânte şi fără a primi banii, neapărat, în ziua 

respectivă sau înainte? Pentru că s-au făcut afirmaţii că artiştii cer 

banii înainte şi nu urcă pe scenă până nu primesc banii. 
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Domnul Lucian Mitrea: 

Cred că nu am primit banii înainte de foarte mult timp. 

Întotdeauna primesc banii după şi, în ultimul timp, cred că din cauza 

crizei, primesc foarte târziu banii. De fapt, nici n-am primit banii de la 

evenimentul despre care vorbim, ca să fiu cinstit şi încerc să-i 

recuperez şi acum, puţinii bani. Dacă ar fi o piramidă, eu sunt sub 

pământ, adică eu sunt ultimul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Sever Vasilescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mulţumesc. 

Vreau să vă întreb: aveţi cunoştinţă de provenienţa, adică, cu 

alte cuvinte, de o relaţie între – dacă v-a fost menţionată în timpul 

negocierilor sau atunci când aţi fost contactat – între Standard Vision, 

despre care ne-aţi povestit şi cumva, Ministerul Tineretului şi 

Sportului v-au menţionat că este printre organizatori, că este printre 

sponsori, că este printre cei care plătesc lucrul acesta? 

Domnul Lucian Mitrea: 

Sub nicio formă. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Dacă în timpul discuţiilor? 

Domnul Lucian Mitrea: 

Nu. În timpul discuţiilor s-a mizat foarte mult pe MTV şi, 

vorbindu-se foarte mult despre MTV, v-am spus, a trebuit să negociez 
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un pic preţul. Nu am avut cunoştinţă că este organizat de minister, că 

este beneficiar, de fapt, ministerul; nu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Am înţeles. Şi încă o întrebare. Numele Artisan vă spune 

ceva în acest... 

Domnul Lucian Mitrea: 

Doar din presă. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doar din presă. 

Domnul Lucian Mitrea: 

Am auzit după ce s-a iscat tot scandalul. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mulţumesc. 

Domnul Lucian Mitrea: 

Cu plăcere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumim. 

Domnul Lucian Mitrea: 

Mulţumesc şi eu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă mai sunt prezenţi impresari? 

(În timp ce domnul Toth Zoltan s-a aşezat la masă pentru a fi 
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audiat, membrii comisiei discută între ei propunerea să nu fie audiaţi 

impresarii, adică cei din mediul privat, decât după audierea 

bugetarilor.) 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doar o secundă, am o problemă de procedură, vă rog. 

Domnule preşedinte interimar, v-am făcut o solicitare. Vi se 

pare normal ca, în măsura în care avem printre persoanele care 

urmează să fie audiate secretari de stat, oameni care trebuie să se 

întoarcă la birou, trebuie să lucreze, să avem un pic grijă de lucrul 

acesta. Şi, v-aş ruga foarte mult, dacă se poate, să urmeze la audieri 

directorul ANRMAP, pentru că se află cu noi aici, are documente să 

ne prezinte şi, până la urmă, cred că este mai important pentru noi să 

audiem acest lucru şi solicit şi sprijinul membrilor comisiei în acest 

sens. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Eu cred că, în faţa unei comisii, toţi cetăţenii sunt egali şi 

funcţiile pe care le îndeplinim pe o bucăţică de timp, atât cât anumite 

partide sunt la guvernare, nu sunt pe veci. 

Deci, vă rog să-l audiem pe cel care, deocamdată, este la 

masă. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi eu am aceeaşi părere şi cred că toţi cei care au venit la 

audieri sunt egali, cred că şi dânsul este foarte ocupat şi eu propun să 

continuăm audierile. 

Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Eu aş vrea să completez că sigur că suntem toţi egali între 

noi, dar unii sunt mai egali decât alţii şi eu cred că persoanele care se 

află în serviciul public trebuie să cedeze, în cadrul unei audieri publice 

pasul celor care trăiesc în viaţa privată. Pentru că cei care se află în 

serviciul public, sigur că se află la dispoziţia Parlamentului inclusiv 

pentru faptul că se află zilnic sub control parlamentar. 

De aceea, eu aş propune, ca şi în celelalte zile, în care, mai 

întâi i-am invitat pe reprezentanţii domeniului privat şi le-am 

mulţumit că au venit şi după aceea pe cei din domeniul public, ca să-i 

rugăm pe oficialii guvernamentali, pe ceilalţi oficiali care se află, să 

mai aştepte un piculeţ până când cei care se află în domeniul privat 

termină de vorbit în faţa noastră. 

Mulţumesc. 

(Se produce microfonie puternică.) 

Domnul Toth Zoltan: 

Bună ziua! Nu ştiu, cred că este microfonul de vină. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Poate ştiţi dumneavoastră mai bine cum să procedăm. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cred că instalaţia de sunet are probleme. Vă rog să vă 

prezentaţi şi să ne spuneţi legătura care a fost cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului. 

Atenţionarea este aceea de a spune adevărul pentru că vă 

aflaţi în faţa unei comisii de anchetă. În cazul în care nu ne spuneţi 

adevărul, veţi suporta sancţiunile ce decurg din lege. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Toth Zoltan: 

Bună ziua! 

Promit să nu vă reţin foarte mult, deşi am fost chemaţi la ora 

14,00 şi este ora 16,00, sper că nu v-am deranjat foarte mult cu 

prezenţa noastră aici. 

Am fost chemat în calitate de impresar al formaţiei Sistem şi 

pot să confirm acest lucru, că sunt impresarul formaţiei Sistem şi, în 

calitate de impresar al formaţiei Şuie Paparude, ceea ce nu este 

adevărat. Deci nu sunt impresarul formaţiei Şuie Paparude, nu pot să 

discut despre această formaţie astăzi, aici. 

În calitate de artist şi impresar am făcut parte, la 

evenimentele din 2 mai, de la Bucureşti, din Parcul IOR şi am fost 

contractat de Firma Mobile Event. Atâta pot să spun. Durata 

recitalului, dacă vă interesează. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Domnul Olteanu. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc. O întrebare foarte simplă: dacă 

dumneavoastră confirmaţi că trupa impresariată a participat la 

evenimentul de la Bucureşti, dă a încheiat un contract cu firma Mobile 

Event şi cuantumul acelui contract este cel pe care mi l-a pus la 

dispoziţie Mobile Event. 

Domnul Toth Zoltan: 

Da, confirm aceste lucruri. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc foarte mult. Întrebaţi? 

Domnul Victor Socaciu: 

Da, aş vrea să-l întreb dacă şi-a încasat banii până acum. 

Domnul Toth Zoltan: 

Da, am încasat banii. 

Domnul Victor Socaciu: 

OK. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

O altă întrebare: dacă în cursul aceleiaşi zile, trupa pe care o 

impresariaţi a mai concertat pe o altă scenă, în Parcul IOR sau în altă 

parte? 
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Domnul Toth Zoltan: 

Nu, datorită faptului că avem vreo 30 de butoaie – este greu 

să le mutăm dintr-un loc în altul. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

M-am gândit că poate aveţi 60 şi cântaţi în mai multe părţi. 

Domnul Toth Zoltan: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc foarte mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cred că este suficient. A fost foarte scurt. Mulţumim frumos. 

Domnul Toth Zoltan: 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă mai sunt în sală impresar, reprezentanţi ai trupelor? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bună ziua! 

Domnul Aurel Mitran: 

Bună ziua! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog să vă prezentaţi şi să ne spuneţi care a fost legătura 

din 2 mai. 
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Domnul Aurel Mitran: 

Eu sunt Aurel Mitran şi sunt din reţeaua Holografului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Întrebări, dacă sunt. 

Trebuie să spuneţi adevărul, în caz contrar, veţi suporta 

consecinţele legale. Este obligaţia mea să vă anunţ. 

Domnul Aurel Mitran: 

Nicio problemă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Bogdan Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc.  

Bună ziua, domnule Mitran. 

Două întrebări extrem de simple: dacă formaţia pe care o 

reprezentaţi a participat la evenimentul din 2 mai, de la Bucureşti, 

organizat pe baza unui contract cu societatea Mobile Event şi dacă 

contractul pe care Mobile Event mi l-a pus la dispoziţie este contractul 

pe baza căruia aţi concertat acolo? 

A doua întrebare: dacă, pe data de 2 mai aţi mai participat şi 

la un alt concert, eveniment, organizat tot în Parcul IOR sau în altă 

parte? 

Mulţumesc. 

Domnul Aurel Mitran: 

Eu vă mulţumesc. 
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Deci, la prima întrebare răspunsul este afirmativ, la a doua 

răspunsul este nu; noi nu ne deplasăm, fiindcă este mai greu din punct 

de vedere tehnic. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Socaciu. 

Domnul Victor Socaciu: 

Vroiam să întreb, domnule Mitran, dacă aţi încasat banii 

pentru prestaţii? 

Domnul Aurel Mitran: 

Da, am încasat banii. 

Domnul Victor Socaciu: 

Şi pentru scenă? Că scena este tot... 

Domnul Aurel Mitran: 

Nu. Nu avem niciun fel de problemă legată de povestea asta. 

Contractul pe care dumneavoastră l-aţi primit de la Mobile este un 

contract de prestare artistică. Purtător de t.v.a. A existat o factură care 

este ataşată. Ei ne-au făcut nouă plata. Extrasul de cont există. 

Deci, din punctul meu de vedere, recitalul a avut loc, el a fost 

dimensionat ca minutaj.  

În rest... 

Domnul Victor Socaciu: 

Încă o întrebare: dacă obligaţi, pur şi simplu, pe organizatori, 

să vă plătească înainte prestaţia sau există posibilităţi contractuale să 

primiţi banii şi ulterior? 
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Domnul Aurel Mitran: 

Ce să vă spun? De la Placido, a ajuns acum. Pe vremuri era 

un tenor care avea o singură sintagmă: si paga – si canta, non si paga 

– non si canta. Dacă lucrurile se plătesc în avans, este OK, dacă se 

plătesc după, este OK. Important este, în toată povestea asta, să existe 

un contract, iar acel contract să fie respectat de ambele părţi. 

Domnul Victor Socaciu: 

Mulţumesc. 

Domnul Aurel Mitran: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă nu mai sunt întrebări vă mulţumesc şi eu că v-aţi 

deplasat astăzi aici. A foarte utilă prezenţa dumneavoastră. 

Impresari înţeleg că nu mai sunt, nu? Sau reprezentanţi ai 

trupelor? 

Cred că putem continua şi o invit aici pe doamna preşedinte 

ANRMAP. 

Bună ziua! Vă mulţumesc că aţi venit şi am să vă rog, pentru 

început, să vă faceţi o scurtă prezentare şi să vă explic: prezenţa 

dumneavoastră presupune şi o prezentare a adevărului. În caz contrar 

veţi suporta consecinţele legale. 

Vă mulţumesc.  

Doamna Cristina Trăilă: 

Mulţumesc. Sunt Cristina Trăilă, preşedintele Autorităţii 
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Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

Aşa cum am fost solicitată, în data de vineri, conform adresei 

transmise din partea comisiei dumneavoastră, m-am prezentat astăzi, 

în vederea audierii la această comisie. 

O precizare prealabilă, respectiv faptul că Autoritatea 

Naţională de Reglementarea şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice îşi 

desfăşoară activitatea conform Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

74/2006 şi are în vedere monitorizarea şi controlului modului de 

atribuire a achiziţiilor publice.  

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim pentru precizare. 

Vă invit pe colegii deputaţi, care au întrebări pentru doamna 

preşedinte, să le formuleze. 

(Comentarii în sală referitoare la faptul că nu se cunoaşte 

raportul.) 

Doamna preşedinte, câteva minute pentru studierea 

raportului. 

Stimaţi colegi, sunteţi de acord să luăm o pauză de 10 minute 

pentru studierea raportului? 

Vă mulţumim frumos. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi. Într-adevăr, în raport, în ceea ce priveşte 

achiziţia publică ce face obiectul prezentei comisii se referă la pct. 2 

din raport. 
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Sunt trei proceduri care au în vedere de ANRMAP la 

momentul controlului. 

După pauză 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

În invit pe colegi să ia loc la masă, ca să putem să începem 

audierea doamnei Trăilă. 

Doamna Aureila Vasile: 

O să rog eu ceva. Pentru că nu toată lumea cunoaşte foarte 

bine care sunt procedurile pe Ordonanţa nr. 34, cu trimitere directă la 

2B, am vrea ca doamna secretar de stat să ne spună de 34, în ideea, 

cum este la forma generală, când se face licitaţia şi ce este exceptat 

prin 2B, pentru încredinţare directă? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Mulţumesc. Într-adevăr, Ordonanţa nr.34/2006, aşa cum am 

precizat, se referă la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică şi cu referire la prezenta cauză. 

Contractul încheiat de Ministerul Tineretului şi Sportului are 

ca obiect servicii de recreere, culturale şi sportive. 

Având în vedere obiectul acestui contract, ne regăsim în 

situaţia prevăzută de Anexa 2B a acestei ordonanţe, respectiv 

serviciile care sunt exceptate de la procedurile prevăzute de această 

ordonanţă, cu o singură excepţie, care este prevăzută la art. 16 din 

ordonanţa sus menţionată, şi anume, faptul că atunci când valoarea 

unui astfel de contract depăşeşte valoarea prevăzută la art. 57 alin.(2), 
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autoritatea contractantă este obligată să respecte limitativ doar 

prevederile de la art. 35 – 38, respectiv 36. 

O să detaliez ce înseamnă acest lucru, ca să fie foarte clar, şi 

anume că, aşa cum se prevede la art. 35 autoritatea contractantă poate 

avea, în speţă, Ministerul Tineretului şi Sportului, ca să fiu mult mai 

explicită, poate avea o procedură proprie, în ceea ce priveşte 

achiziţionarea acestor servicii, obligaţia acesteia fiind a întocmi 

Caietul de sarcini conform art. 35 şi următoarele şi la finalizarea 

procedurii de a da anunţul de atribuire conform art. 56. 

Aşa cum este menţionat în raportul Autorităţii Naţionale de 

Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, toate aceste 

reglementări, toate aceste obligaţii conform art. 35, 38 şi 56 de la 

Ordonanţa nr. 34/2006 au fost respectate de autoritatea contractantă, în 

speţă Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Şi am să detaliez. Procedura proprie a ministerului este 

prevăzută în metodologia privind achiziţionarea de servicii de 

recreere, culturale şi sportive, selecţie de ofertă, document care a fost 

elaborat în data de 20 martie 2009. 

Deci, este practic documentul iniţial, în baza căruia s-a iniţiat 

procedura de atribuire a acestui contract. 

Ulterior, există nota de fundamentare, nota de oportunitate şi 

toate celelalte documente ulterioare, începând cu Caietul de sarcini şi 

ordinul prin care s-a constituit Comisia de evaluare. Aşa cum am 

precizat este vorba de o procedură internă, permisă de lege, pentru că 

ne aflăm pe o exceptare de la Ordonanţa nr.34, respectiv serviciile 

prevăzute în Anexa 2B, este vorba de o selecţie de ofertă, au fost 
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trimise trei invitaţii de participare, ulterior fiind întocmit raportul 

procedurii interne de către comisia respectivă de evaluare şi, în 

consecinţă, aleşi, să spunem aşa, cei care au câştigat această selecţie, 

urmând a fi încheiate cele trei contracte în cauză, care înţeleg că se 

află la dosarul domniilor voastre. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim. S-au înscris pentru a pune întrebări domnul 

deputat Boureanu, domnul Olteanu şi domnul deputat Lakatos. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Prima întrebare se referă la motivul pentru care aţi încheiat 

acest raport de control. Foarte scurt. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Vă mulţumesc. 

Dacă-mi permiteţi, acest raport de control a fost întocmit în 

urma unei proceduri de supraveghere, demarată la solicitarea 

Ministerul Tineretului şi Sportului, comunicare care ne-a fost 

transmisă în data de 18 mai, dacă îmi aduc aminte foarte bine... Da, în 

18 mai a început această procedură, echipa noastră a început controlul, 

în baza acestei note de comunicare, ulterior întocmindu-se raportul pe 

care-l aveţi la dosar. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă întreb încă o dată: deci nu există constatate nici un fel de 

probleme de legalitate legate de acest contract. 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Controlul a avut în vedere nu doar această procedură pe care 

o anchetaţi dumneavoastră în momentul de faţă, ci trei proceduri care 

au fost desfăşurate de către Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Concluzia este cea pe care o puteţi citi în acest raport, 

respectiv că Ministerul Tineretului şi Sportului, cu privire la toate cele 

trei proceduri a respectat prevederile Ordonanţei nr. 34/2006 privind 

achiziţiile publice. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am văzut că există o notă de oportunitate, la un moment dat, 

precizată în contractul pe care noi îl anchetăm, la acela mă refer. 

Se verifică în continuare şi nota de oportunitate în interior, în 

profunzime? Se face o analiză a acelei note sau pur şi simplu 

dumneavoastră faceţi control numai pe partea de legalitate? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, nu este vorba de legalitate în sensul în 

care v-aţi referit dumneavoastră, că nu verificăm legalitatea 

contractelor, ca atare, ci legalitatea unei proceduri, care este anterioară 

semnării contractului. Am precizat că serviciile achiziţionate de 

Ministerul Tineretului şi Sportului sunt servicii exceptate de 

Ordonanţa nr.34, care intră în Anexa 2B, documentele pe care le 

regăsiţi dumneavoastră şi le-am regăsit şi noi, evident, în urma 

controlului, fac parte dintr-o procedură internă, stabilită de minister, 

care a fost derulată punct cu punct, asemănător cu cererile de ofertă, 

dar a fost o procedură internă, repet, şi această notă de oportunitate 
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trebuie să se regăsească în acest dosar. Conţinutul, dacă a fost sau nu 

oportună cheltuirea acelor fonduri sunt, evident, alte instituţii ale 

statului, abilitate în acest sens. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am înţeles. 

Ar mai fi o ultimă întrebare: documentele legate de acest 

contract v-au fost solicitate şi de alte instituţii ale statului? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Vă referiţi la documentele din această.... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Dacă dumneavoastră sau cineva din partea autorităţii a 

participat la vreo anchetă efectuată de o altă instituţie a statului? Dacă 

aţi fost chemaţi la DNA, la Procuratură? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu, până în momentul de faţă nu avem... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Deci, nu v-au fost solicitate oficial aceste documente către 

alte structuri, ci numai către Parlamentul României. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Sigur! 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă mulţumesc. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc. Domnul deputat Olteanu, domnul deputat 

Lakatos. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc foarte mult, doamna preşedinte. 

Aş vrea acum să am doar o intervenţie legată de o mai clară 

circumstanţiere a competenţelor autorităţii şi a conţinutului acestui 

control, rezervându-mi dorinţa de a interveni puţin mai târziu şi pe 

comentarea conţinutului controlului. 

Aş vrea să vă rog să-mi confirmaţi sau infirmaţi calificarea 

asupra competenţelor autorităţii dumneavoastră. Înţeleg că ceea ce 

dumneavoastră faceţi este să verificaţi legalitatea opţiunii pentru 

procedura selecţiei de oferte în acest caz, faptul că optarea pentru 

procedura selecţiei de oferte a fost sau nu a fost legală. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi?  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă rog. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu este expresis verbis, cum aţi spus dumneavoastră. 

Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Monitorizare a 

Achiziţiilor Publice, în acest caz, are de verificat dacă autoritatea 

contractantă a respectat prevederile art. 16 din Ordonanţa nr. 34/2006. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă dau perfectă dreptate! Ideea este de a încerca să traducem 

acest lucru, astfel încât el să fie clar şi pentru cei care n-au citit acest 

articol. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu este nici o problemă, o să dau citire acestui articol, pentru 

clarificare, în sensul că acele servicii care se află incluse în anexa 2B 

la prezenta ordonanţă, obligaţia autorităţii contractante este de a aplica 

prezenta ordonanţă numai pentru contractele a căror valoare este mai 

mare decât cea prevăzută şi ne încadrăm, evident, în acest caz şi se 

limitează la prevederile  art. 57 alin.(2). O să vă citesc această valoare 

imediat. Este vorba de 400.000 de euro, în cazul contractelor de 

servicii şi se limitează numai la prevederile art. 35 – 38 şi 56.  

Repet, acele articole se referă la întocmirea Caietului de 

sarcini, la modul de întocmire a Caietului de sarcini şi la obligaţia de a 

publica anunţul de atribuire la încheierea contractului respectiv. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Dumneavoastră aţi constatat că decizia 

Ministerul Tineretului şi Sportului de a folosi procedura selecţiei de 

oferte, în acest caz, este o decizie legală. Aceasta aţi constatat prin 

control. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Repet, fiind o serie de servicii exceptate de la Ordonanţa nr. 

34/2006, autoritatea contractantă care doreşte achiziţionarea unor 

asemenea servicii are opţiunea de a face o procedură internă... 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Absolut. 

Doamna Cristina Trăilă: 

 ... respectând art. 16. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Eu am folosit noţiunea de selecţie de oferte citind-o din 

raportul dumneavoastră. 

Dacă doriţi să-i spunem „procedură internă”, haideţi să-i 

spunem ... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Selecţie de ofertă, aşa a fost numită de către autoritatea 

contractantă. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Absolut. 

Şi dumneavoastră aţi constatat că opţiunea  autorităţii 

contractante pentru această procedură este legală. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Noi am constatat îndeplinirea art. 16 din Ordonanţa nr. 

34/2006. 

Procedura internă, repet, este opţiunea autorităţii 

contractante. Noi am verificat dacă Caietul de sarcini a fost întocmit, 

conform art. 35 şi 38 şi dacă anunţul de atribuire a fost publicat. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Să ştiţi că eu am foarte multă răbdare să vă întreb până când, 
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totuşi, îmi veţi răspunde. Eu v-am întrebat dacă din controlul 

dumneavoastră a rezultat că decizia de la nivelul Ministerului 

Tineretului şi Sportului este legală? Decizia pentru a alege această 

procedură. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Decizia aparţine autorităţii contractante şi ea se încadrează în 

limitele legale, evident. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Deci este legală. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Sigur. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc. Am lămurit această chestiune. 

Mai departe. Mai există alte lucruri pe care autoritatea 

dumneavoastră are competenţa să le constate în materia legalităţii? 

Desfăşurarea procedurilor, actele desfăşurate ulterior în cadrul acestei 

proceduri? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Monitorizare a 

Achiziţiilor Publice controlează, monitorizează şi supraveghează 

derularea procedurilor de achiziţie publică. Şi aici mă refer la toate 

procedurile prevăzute de Ordonanţa nr. 34. Este evident că atribuţiile 

noastre se limitează atunci când este vorba de excepţii de la această 

ordonanţă. 
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Aşa cum am spus, pentru asemenea servicii, deci noi ne 

raportăm la ce servicii sau lucrări sau produse achiziţionează 

autoritatea contractantă şi în funcţie de suma despre care este vorba, 

despre obiectul contractului, de ce se doreşte a se achiziţiona de către 

autoritatea contractantă, verificăm dacă procedura pe care autoritatea 

contractantă a folosit-o este cea legală. 

Prin urmare, în cazul de faţă, având în vedere că este vorba 

de o excepţie de la Ordonanţa nr.34/2006, procedura utilizată de 

autoritatea contractantă este cea decisă de aceasta, în conformitate cu 

legea, iar obligaţia efectivă este de a respecta articolele menţionate 

anterior, respectiv 16, cu trimiterile ulterioare. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi dumneavoastră aţi verificat respectarea acestor articole, 

dar, evident, în aceste cazuri, competenţele dumneavoastră nu ţin de 

verificarea procedurilor de adjudecare a monitorizării ulterioare 

executării prestaţiilor şi aşa mai departe. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, în general, decizia asupra ofertelor 

câştigătoare o are Comisia de evaluare, în orice procedură, în general. 

Sunt convinsă că ştiţi foarte bine. Răspunderea aparţine Comisiei de 

evaluare. Prin urmare, atâta vreme cât se respectă o procedură, atâta 

vreme cât se respectă o documentaţie, răspunderea efectivă aparţine 

Comisiei de evaluare, care spune într-un final cine câştigă acea 

licitaţie. 

Mai mult decât atât, ulterior încheierii contractului, deşi este 
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un contract de achiziţie publică şi ştim foarte bine că o parte este o 

autoritate contractantă, există Ordonanţa de urgenţă nr.119/2007, care 

prevede o anumită procedură şi califică aceste contracte, ca şi 

contracte comerciale. 

Aşa cum ştiţi, aceste contracte, practic, au nişte prevederi, 

nişte clauze care sunt stabilite de părţi, prin buna lor înţelegere. Din 

punctul acesta de vedere contractele sunt ceea ce doresc părţile. Noi 

nu putem monitoriza execuţia contractelor. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Absolut! 

Doamna Cristina Trăilă: 

Din punctul acesta de vedere, aşa cum am precizat, atât 

autoritatea contractantă, cât şi cealaltă parte a acestui contract, are la 

dispoziţie celelalte reglementări în vigoare şi aşa cum am spus 

Ordonanţa nr.119/2007, pentru a pune în executare acest contract. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Ca să sintetizez, chestiunile legate de punerea în executare a 

contractului, dar şi chestiunile legate de decizia de adjudecare a 

contractului nu sunt supuse controlului ANRMAT, ci sunt supuse unor 

reglementări legale, unor responsabilităţi ale unor structuri din 

interiorul ministerului. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Principiul asumării răspunderii este cel care se aplică în 

cadrul comisiilor de evaluare, indiferent de ce procedură discutăm. Se 
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ştie foarte bine acest lucru! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Procedura adjudecării contractului şi procedura punerii în 

executare şi a monitorizării punerii în executare sunt supuse 

controlului ANRMAT, vă întreb atunci? 

Doamna Cristina Trăilă: 

În ceea ce priveşte modul în care ele au fost încheiate, există 

anumite prevederi din Ordonanţa nr.34/2006, care ne permit nouă, ca 

autoritate, să promovăm acţiuni în anulare împotriva anumitor 

contracte, dacă nu au fost respectate prevederile art.296 cu alineatele 

respective. 

Deci, singura instituţie abilitată de a promova acţiuni în 

anulare împotriva unor asemenea contracte este autoritatea naţională 

de reglementare de monitorizare a achiziţiilor publice. Aici vorbim de 

o excepţie de la Ordonanţa nr.34. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Absolut! Deci, în cazul despre care vorbim astăzi 

dumneavoastră nu aveaţi capacitatea, înţeleg, de a înainta o acţiune în 

anulare, fără să discut dacă era cazul sau nu. Vreau să clarific dacă 

ţinea de competenţa dumneavoastră să verificaţi aceste lucruri sau nu. 

Dacă nu ţinea, este cel mai simplu, că ne răspundeţi: „nu ţinea” şi 

clarificăm chestiunea. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Autoritatea are capacitatea, în general, nici o problemă. Ideea 
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este că fiind vorba de o excepţie, nu. 

Aşa cum am spus... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu aveaţi atribuţia, la aceasta mă refer! Îmi cer scuze dacă 

am zis „capacitatea”. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Atribuţia, evident, a autorităţii există, de a promova acţiuni în 

anulare, dar nu în asemenea... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Deci, în asemenea situaţie nu aveţi această atribuţie? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Atunci când vorbim de Anexa 2B nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi fără îndoială că nu aveţi atribuţii legate de evaluarea 

cuantumului sumelor din contract sau a altor obligaţii asumate prin 

contract. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Categoric, din punctul acesta de vedere cred că sunt multe 

alte instituţii ale statului şi aş putea da exemple în cazul acesta care 

pot controla modul în care aceşti bani sunt cheltuiţi. Şi ştiţi foarte bine 

că vorbim de Curtea de Conturi şi ştiţi care sunt competenţele Curţii 

de Conturi. 

De altfel, cred că singura instituţie abilitată de a sesiza şi 

obliga într-un fel sau altul – chiar este o obligaţie, aşa cum prevede 
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legea – Curtea de Conturi este Parlamentul. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dar înţeleg că ANRMAT nu are această atribuţie? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Să oblige Curtea de Conturi? 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Doamna preşedinte, înţeleg că ANRMAT nu are atribuţii de a 

evalua în vreun fel sau altul conţinutul acestor contracte? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Conţinutul, în nici un caz. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc. Aceasta era întrebarea la care încercam să 

obţin un răspuns. 

Deci înţeleg, ca să sintetizez ceea ce spuneam şi mă voi opri 

aici, deocamdată, înainte de intra în discuţiile pe conţinutul deciziei 

dumneavoastră, că dumneavoastră aveaţi competenţe în acest control 

în a stabili că opţiunea pentru procedura internă, similară unei selecţii 

de oferte este o opţiune legală, în condiţiile Ordonanţei nr. 34, dar nu 

aveaţi alte competenţe legate de a evalua legalitatea procedurii 

desfăşurate pe mai departe: adjudecare, punere în executare, nu aveaţi 

competenţe legate de oportunitatea sau de conţinutul contractului. Am 

înţeles corect? 

Doamna Cristina Trăilă: 

ANRMAT-ul are competenţe în ceea ce priveşte modul... 



 

 

116

Domnul Bogdan Olteanu: 

În cazul în speţă! 

Doamna Cristina Trăilă: 

...de atribuire a contractului de achiziţie publică şi aici mă 

refer la întreaga procedură derulată înainte de semnarea contractului 

de achiziţie publică. 

Aşa cum am spus, aceasta este o procedură legală, iar 

concluziile raportului au fost în acest sens. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles şi vă mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc mult. 

Domnul Lakatos, se pregăteşte domnul Voinescu care nu 

este, domnul Negoiţă, domnul Chiriţă şi doamna Gavrilescu. 

Domnul Lakatos Petru: 

Doamnă preşedinte, ANRMAT se subordonează Guvernului, 

nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Este autoritate independentă, dar aflată în subordinea 

Guvernului. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bun! Dumneavoastră ne-aţi dat acum o jumătate de oră un 

raport de control. Doresc să vă întreb: în conformitate cu Ordinul nr. 

113 aţi întocmit dosar de supraveghere dacă aţi fost solicitaţi sau nu? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Categoric! Nici nu putem funcţiona altfel. Există o notă de 

comunicare, o procedură internă pe care noi o desfăşurăm în 

momentul în care începem un control. 

Domnul Lakatos Petru: 

Perfect! Atunci, eu solicit oficial de la preşedinta comisiei să 

cerem acest dosar şi să ne rezervăm dreptul ca mâine să mai chemăm 

o dată pe doamna preşedinte, ca să avem totul complet. Pentru că în 

raport se fac referire la o serie de documente care nu au fost ataşate, 

dar, cum foarte bine a spus doamna preşedinte, trebuia să întocmească 

un dosar de supraveghere şi eu aş dori să văd toate piesele, conform 

Ordinului nr.113. 

Mergem mai departe. Dacă îl aveţi aici, este foarte bine. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Vi-l pot pune la dispoziţie, sunt doar două acte în plus. Cred 

că nu este necesar să... 

Domnul Lakatos Petru: 

Ba da, pentru că, uitaţi, eu vă citesc de aici, a art.12 scrie: 

„După finalizarea fiecărei proceduri de supraveghere se va întocmi un 

dosar de supraveghere, care va conţine, după caz, următoarele: opisul 

documentelor de control, sesizarea, nota de informare, întocmit 

conform – şi aici arată cum – documente aferente fiecărei etape, note 

explicative, raportul de control, proces-verbal de constatare a 

contravenţiei, dacă există, documente care atestă utilizarea...” şi aşa 

mai departe. Deci, sunt mult mai multe documente care ar trebui să fie 
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aici. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, eu vă pot pune la dispoziţie în momentul 

de faţă actele întocmite de Autoritatea Naţională de Reglementare şi 

Monitorizare a Achiziţiilor Publice. 

Orice alt document emis de altă instituţie a statului nu poate 

face obiectul acestei... deci, eu vă pot pune la dispoziţie toate 

documentele întocmite de ANRMAT. 

Domnul Lakatos Petru : 

Nu închid microfonul, că sunt la întrebări şi, încă o dată... 

Auzim foarte bine. Doamna ştie ce spune şi eu ştiu ce întreb. În 

momentul în care a întocmit dosarul trebuia să ataşeze, deci este în 

proprietatea autorităţii, este obligat să ne dea şi nouă. 

Dacă a făcut controlul fără să aibă verificate aceste 

documente, fără să aibă copia lor, îmi pare rău nu este vina mea, dar 

atunci rămâne să spună dânsa dacă este corectă sau nu. În momentul 

în care un organ de control întocmeşte un dosar şi anexează 

documentele respective, acelea sunt într-un exemplar cel puţin şi la 

organul de control. 

Mergem mai departe. Dumneavoastră, înainte de a începe 

şedinţa v-am spus ce o să vă întreb, ca să nu fie discuţie, că eu nu am 

nici un partipris, eu doresc să lămuresc problema achiziţiei. 

În prima zi, când am primit de la doamna ministru programul 

anual al achiziţiilor publice pe 2009 ni s-a spus că suma în cauză sau 

una din sume este la punctul 11: „Reclamă şi publicitate”. 
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Acum eu constat că dumneavoastră v-aţi referit numai la 

servicii de recreere, culturale şi sportive. Aţi spus că vă dă voie sau i-a 

dat voie ministerului Ordonanţa nr.34 şi aţi citit art.16. 

Corect? Din păcate, art. 16 are un alin. 3, care sună în felul 

următor:„ Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina în 

cadrul aceluiaşi contract servicii incluse atât în Anexa 2B, cât şi în 

Anexa 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. 1, la 

care v-aţi referit dumneavoastră, atunci când atribuie respectivul 

contact de achiziţie publică”. 

Dacă vă uitaţi bine la 2A găsiţi „Publicitatea”. 

Dumneavoastră, ce punct de vedere aţi avut când aţi făcut 

controlul? Este corect să amestecăm cele două contracte? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Noi am făcut trimitere, evident, şi la art.16 alin.(2), care 

prevede următorul lucru: în cazul în care contractul de achiziţie 

publică prevăzut la alin.(1) are ca obiect, alături de prestarea 

serviciilor din categoria celor incluse în Anexa 2B, şi servicii din 

categoria celor incluse în Anexa 2A, prevederile alin.(1) sunt 

aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în Anexa 

2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în 

Anexa 2A. 

Din acest punct de vedere, valoarea estimată a serviciilor de 

recreere, la care a făcut trimitere acest contract, şi care face obiectul 

acestui contract, este mai mare. Prin urmare, se aplică art.16 alin.(1). 
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Domnul Lakatos Petru: 

Nu, (3), pentru că următorul zice că nu are dreptul de a 

combina. Deci, vă rog să mă credeţi că... 

Doamna Cristina Trăilă:  

Nu are dreptul, dacă-mi permiteţi. Ştiţi, Autoritatea Naţională 

de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice este şi 

iniţiatorul acestei Ordonanţe nr.34, prin urmare considerăm că ştim ce 

am avut în intenţie a scrie în această ordonanţă. Mai mult decât atât, 

este o transpunere a directivei. 

Ca să clarificăm acest aspect, o să vă spun că alin.(3) face 

referire tocmai la situaţia în care serviciile din Anexa 2B ar fi evaluate 

la un cuantum mai mare decât cele din Anexa 2B. Deci, 2A mai mare 

decât 2B. Şi, în acea situaţie, într-adevăr, nu pot fi combinate. 

Domnul Lakatos Petru: 

Exact. Şi, încă o dată spun, dumneavoastră, ca autoritate 

contractantă ... 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Nu, nu este autoritate contractantă. 

Domnul Lakatos Petru: 

Pardon, cu autoritate de supraveghere, şi spuneţi că 

dumneavoastră aţi lucrat la elaborarea proiectului, din păcate trebuie 

să vă informez că noi, în schimb am lucrat şi am votat această lege 

care a aprobat ordonanţa. Deci, hai să zicem că poate măcar la 

egalitate suntem în ceea ce priveşte cunoaşterea sau necunoaşterea. 



 

 

121

Dar, încă o dată, dumneavoastră n-aţi sesizat această 

inadvertenţă, că în programul de achiziţii se trece procedura specială 

(Ordinul nr.183/2006), de care v-am întrebat, şi care este aici, şi 

prevede cu totul şi cu totul altceva, şi este ordinul dumneavoastră? Şi, 

până la urmă, contractele se referă numai la Ordonanţa 34. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Dacă-mi permiteţi, ordinul la care faceţi dumneavoastră 

referire se referă la contractul de publicitate media, pe care îl am în 

faţă. 

Evident, aici este vorba de o procedură, de cerere de ofertă, şi 

cum se desfăşoară această procedură. Repet, ceea ce se scrie, se 

prevede în planul de achiziţii, şi care a fost intenţia iniţială a autorităţii 

contractante, este una. Ceea ce s-a desfăşurat ca procedură, este alta. 

Procedura începe cu acel memoriu de care vă făceam 

precizarea mai devreme, întocmit în data de 20.03.2009 de către 

Ministerul Tineretului şi Sportului şi, în baza acelui memoriu, s-a 

desfăşurat întreaga procedură. 

Este o procedură, aşa cum am precizat, internă, de selecţie de 

ofertă, iar noi, cu privire la această procedură ne-am pronunţat. 

Domnul Lakatos Petru: 

Eram sigur că acesta o să fie răspunsul dumneavoastră. Din 

start, am atras atenţia domnului Bănicioiu. Este din data de 7 aprilie. 

Deci, după ce au întocmit. Nu v-a sărit în ochi? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Noi ne-am pronunţat pe documentele care ne-au fost puse la 
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dispoziţie. 

Domnul Lakatos Petru: 

Dar este documentul ministerului. 

Vă mulţumesc. 

Deci, eu cer ca să primim toate documentele din dosar, şi să 

avem posibilitatea s-o rechemăm pe doamna preşedinte. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim frumos. 

Urmează pentru pus întrebări domnul Voinescu, domnul 

Negoiţă, domnul Chiriţă, domnul Socaciu şi doamna Gavrilescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte, 

Întrebarea mea, nu vă ascund, este o întrebare care iese în 

urma unei investigaţii jurnalistice. Este deja publică chestiunea şi mă 

interesează şi pe mine acest lucru. 

În legătură cu procedura de publicare în sea app, autoritatea 

dumneavoastră are ca atribut gestionarea acestui sea app? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Nu. Dacă-mi permiteţi, sistemul electronic de achiziţii 

publice este gestionat de Agenţia pentru servicii informaţionale, care 

se află în subordinea Ministerului Comunicaţiilor. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Am înţeles. Pentru că, există aici o chestiune, în ceea ce s-a 
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publicat în sea app, în anunţul de publicare scrie, dacă contractul ar 

putea fi subcontractat – ştiţi că sunt mai multe rubrici – aici scrie 

„NU”, la contracte, în vreme ce în contracte, evident, scrie că „DA”. 

Şi, voiam să vă întreb dacă ... Dar, bun, evident că excede 

domeniului dumneavoastră, aşa că o să-mi rezerv discuţia de a invita 

pe cei care ... Să vedem ce valoare juridică are publicarea acestui 

„NU”, când în contracte este „DA”  şi se... 

Mulţumesc mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Sărut mâna şi bine aţi venit la comisie! 

Să înţeleg că această autoritate, aşa cum era normal, este 

foarte bine definită. 

Întrebarea mea este: dacă aţi verificat şi/sau dacă vă intră în 

atribuţii modul în care s-a făcut selecţia de oferte – conform legii, 

aveau nevoie de trei oferte, nu, pentru fiecare contract – şi, dacă 

modul în care s-a făcut selecţia de oferte, vă intră în atribuţii. 

Dacă nu, eu aş vrea, oricum, la comisie să cerem toate cele 

trei oferte pentru fiecare contract, să vedem şi noi firmele care au fost 

invitate să depună ofertele la minister. 

Domnişoara preşedinte, o altă chestiune: voiam şi eu să avem 

acel raport de oportunitate, pentru că nouă ni s-a părut foarte mult şi 2 

milioane şi jumătate. Să înţeleg că, nu ştiu dacă intră în atribuţiile 

ANRMAT-ului. 
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O altă chestiune: aş vrea şi eu toate ofertele; aş vrea şi eu 

raportul de oportunitate; aş mai vrea o chestiune: aţi văzut că se 

limitează, conform legii, la 400.000 de euro.  

Noi aici avem trei contracte, care însumează peste 600.000 de 

euro. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Este peste 400 şi se aplică această procedură. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

OK, dar avem trei contracte totuşi aici. Care este modul? 

Asta este tot ce am vrut să spun. 

Mulţumesc. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Permiteţi? În ceea ce priveşte ofertele, chiar nu intră în 

atribuţiile noastre, şi v-am spus, este decizia Comisiei de evaluare. Nu 

ştim exact ce a avut în vedere comisia, ca atare, evident. 

În ceea ce priveşte suma, da, este art.57, care spune foarte 

clar, că se aplică art.16 când se depăşeşte suma de 400.000 de euro. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Domnul deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Vreau o lămurire în legătură cu o afirmaţie din Nota pe care 

ne-aţi prezentat-o, la pag.4, ultimul rând, de la pct.2, şi aţi publicat 
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anunţurile de atribuire cu numele ... S-au publicat şi voiam să ştiu data 

de 1 iunie 2009 este data corectă sau poate este o eroare? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Da, este vorba de anunţurile de atribuire, care se publică 

ulterior semnării contractului. Deci, sunt. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

În legătură cu cele trei contracte, în analiza pe care aţi     

făcut-o, aţi sesizat faptul că, cele trei contracte fac referire la acelaşi 

obiect şi dacă ştiaţi lucrul ăsta? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Este normal. Este vorba de o singură procedură. Deci, noi 

vorbim de o singură procedură. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, este vorba dacă cele trei contracte fac referire la acelaşi 

obiect? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Auditul de servicii, de achiziţionare de servicii de recreere. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Servicii? Nu. El este foarte precis: organizarea unui 

eveniment de divertisment, fiind intitulat „De două ori mai tânăr”. 

Asta este titulatura din contract.  

Şi, voiam să vă întreb: dacă ştiţi că, cele trei contracte, au 

acelaşi obiect? 
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Doamna Cristina Trăilă:  

Fiind vorba de o singură procedură, exact. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, nu, eu vă întrebam, dacă cele trei contracte, ştiaţi... 

Doamna Cristina Trăilă:  

... că se numeşte „De două ori mai tânăr”? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Că se face referire la acelaşi obiect, la aceeaşi prestaţie. 

Doamna Aurelia Vasile:  

La activităţi de recreere şi nu mai ştiu ce, asta voia să vă 

întrebe. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Ştiaţi lucrul ăsta, da? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Da, sigur. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Pe cele contracte apare acelaşi subiect, da? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vi se pare normal ca cele trei contracte să existe? N-ar fi mai 

corect să existe unul singur? 
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Doamna Cristina Trăilă:  

Dacă-mi permiteţi, a fost o selecţie de oferte. V-am spus, este 

o procedură internă. A fost decizia autorităţii contractante de a stabili 

în concret cum selectează şi cu cine semnează acel contract? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Numai o secundă! În Nota dumneavoastră faceţi referire la o 

sumă totală, avută iniţial în vedere, de 3.410.700 lei, fără a repartiza 

această sumă pe cele trei contracte, pe valoarea iniţială. Nu ştiu dacă 

înţelegeţi? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Deci, este vorba de o procedură care priveşte o sumă, o 

evaluare unitară, valoarea estimată, da? Noi verificăm o procedură, nu 

câte contracte se semnează ulterior. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Păi, este firesc să verificaţi şi câte contracte, pentru că există 

riscul ca valoarea cumulată a mai multor contracte să depăşească 

limita de sumă prevăzută de Ordonanţa nr.34 şi, prin împărţirea 

respectivă, să se ajungă ca, în cazul fiecărui contract, să se respecte 

Ordonanţa nr.34. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Tocmai asta încercam să vă spun: că există o valoare estimată 

iniţial; la acea valoare noi ne raportăm ca şi procedură; procedura a 

privit acea valoare, motiv pentru care noi ne-am încadrat la art.16 din 

Ordonanţa 34. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Altfel spus, ca să nu înţeleg mai grav, 3.410.700 lei, respectă 

ce spuneaţi dumneavoastră în Ordonanţa nr.34, da? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Da. Este vorba de valoarea cumulată a contractului, de 

2.578.121 lei. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, nu, la 3.410.700, deci valoarea iniţială estimată. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Valoarea estimată, da, sigur. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, este mai mare decât prevede... 

Doamna Cristina Trăilă:  

Da, decât 400.000 de euro. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Bun. În legătură cu cele spuse până acum, şi anume, de a ne 

pune la dispoziţie dosarul care a stat la baza analizei dumneavoastră, 

şi eu apreciez că este util şi necesar, pentru a vedea exact toată 

procedura şi dacă sunt respectate prevederile din legislaţia cu referire 

la achiziţiile publice. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc. 
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Urmează doamna deputat Gavrilescu, domnul deputat 

Socaciu şi domnul deputat Bănicioiu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Doamna preşedinte, aş vrea să-mi faceţi şi mie o specificaţie, 

pentru că eu chiar nu mai ţin minte când a fost publicată Ordonanţa 

72, prin care se modifică art.16 al Ordonanţei nr.34/2006 – întâi. Pe 

urmă, faceţi referire şi la altele. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Tot, evident, procedurile, dacă la asta vă referiţi. Deci, este 

Ordonanţa nr.72. Dar, nu, art.16 – în forma Ordonanţei nr.19 – este 

aplicabilă. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Care putea şi dădea posibilitate ca autoritatea contractantă să 

poată să beneficieze printr-o notă de fundamentare simplă. Deci, fără 

cerere de ofertă sau selecţie de ofertă. Pe mine asta mă interesa ... 

Doamna Cristina Trăilă:  

Sigur. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Ca să vedem dacă, într-adevăr, ceea ce aţi făcut 

dumneavoastră este conform modificărilor făcute pe Ordonanţa nr.34 

şi, pe urmă, o să ne mai referim la nişte întrebări. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Sigur, este Ordonanţa nr.34, modificată prin Ordonanţa 

nr.19/2009, cea în vigoare la momentul procedurii. 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Înţeleg că data nu puteţi să mi-o spuneţi, nu? O să întrebăm. 

Bun. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Publicată în Monitorul Oficial, acum două săptămâni. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Niciun fel de problemă. Răspunsul dumneavoastră este 

suficient. 

Domnul Lakatos Petru: 

Vă răspund eu: este din data de 23 iunie 2009. 

Doamna Leocadia Graţiela Gavrilescu: 

Da, mulţumesc, eu ştiam, dar am vrut să văd dacă preşedinta 

ANRMAT, care ar fi trebuit să ştie, să ne poată spune, atunci eram şi 

noi elucidaţi, exact cum s-a făcut acest contract de atribuire. 

Acum, vreau să vă mai întreb ceva: pentru că dumneavoastră 

aţi spus că adresa prin care ministerul va solicita acest control a fost 

10 mai, da?  

Doamna Cristina Trăilă:  

18 mai. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

18 mai, deci după ce a fost încheiat contractul de atribuire. 

Atunci, eu vin să vă întreb pe dumneavoastră: în momentul în 

care aţi încheiat acest contract, au fost solicitate decât pentru trei 

poziţii, pentru trei încheieri de contracte – da? – acesta pe care 
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dumneavoastră l-aţi stipulat în acest raport. Am dreptate? 

Doamna Cristina Trăilă:  

S-a referit la procedurile desfăşurate de Ministerul 

Tineretului şi Sportului în această perioadă. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

De ce am întrebat lucrul acesta? Pentru că, anumiţi directori, 

antevorbitorii dumneavoastră, prezenţi zilele trecute în comisie, ne-au 

spus că acest raport a fost încheiat în urma unei evaluări făcute în 

perioada 1 ianuarie 2009 – mai 2009. Da? 

Deci, eu voiam să văd dacă dumneavoastră aţi extras, de fapt, 

dintr-un întreg raport făcut de Agenţie, cele trei puncte, pentru că eu 

asta înţeleg. Sau aţi făcut, efectiv, astea au fost singurele achiziţii 

făcute de către Minister, pentru că planul de achiziţii întocmite de 

către Ministerul Tineretului şi Sportului spune cu totul altceva, şi-l 

avem în faţă. Sunt mult mai multe, nu se referă numai la computere, 

serviciile de recreere şi serviciile de auditare. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Dacă-mi permiteţi, una este planul de achiziţii, şi alta este 

procedura care se încheie efectiv. Acestea au fost procedurile pe care 

le-a desfăşurat Ministerul Tineretului şi Sportului în această perioadă. 

Doamna Leocadia Graţiela Gavrilescu: 

 Bun, deci să înţelegem că acel plan anual de achiziţii nu au 

putut să-l respecte, pentru că nu şi-au făcut acele atribuiri sau... 
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Doamna Cristina Trăilă:  

Iertaţi-mă, este decizia Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Nu pot răspunde în numele ministerului. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Socaciu. 

Domnul Victor Socaciu: 

Deci, autoritatea contractantă a întocmit caietul de sarcini şi 

urmează ca, pe data de 9 aprilie, autoritatea să transmită un număr de 

3 invitaţii de participare. 

Pe mine mă interesează, cum de au fost alese aceste trei 

firme, pe ce bază, pe ce criterii au fost alese aceste trei firme? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Îmi cer scuze, repet, nu intră în competenţele Autorităţii 

Naţionale de... şi monitorizare a achiziţiilor publice, modul în care se 

alege oferta. 

Este decizia Comisiei de evaluare a autorităţii contractante. 

Domnul Victor Socaciu: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc şi eu, domnule deputat. 

Domnul deputat Bănicioiu. 

Se pregăteşte domnul deputat Vişan şi doamna Aura Vasile. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu am o întrebare, că tot a pus domnul Socaciu prima 
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întrebare: deci înţeleg că nu intră în atribuţiile dumneavoastră să 

verificaţi modul în care s-au selectat ofertele, cele trei oferte, nu? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Decizia asupra celor trei oferte aparţine Comisiei de evaluare, 

respectiv din cadrul autorităţii contractante. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ulterior, intră în atribuţiile dumneavoastră să vedeţi dacă 

procedura a fost corectă. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Procedura, din punct de vedere al respectării celor prevăzute 

în Ordonanţa 34. Orice altă decizie, să spunem, că de fapt aici este 

vorba de o decizie a autorităţii contractante, evident, este principiul 

asumării răspunderii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

După câteva zile de verificări a acestor contracte şi discuţii cu 

directorii din minister, n-am aflat, până la urmă, cum au fost găsite 

cele trei firme, care au participat la această procedură. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Iertaţi-mă, nici noi! (Hohote de râs.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Foarte bine, dar nu ştiu de ce râdeţi? În cazul acesta... 

(Hohote de râs.) 
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Doamna Cristina Trăilă:  

În ceea ce priveşte atribuţiile noastre, lucrurile sunt foarte 

clare. Dacă ne-am raportat mai devreme la prevederile Ordonanţei 34, 

pe care, evident, în calitate de parlamentar, toată lumea o cunoaşte, 

motiv pentru care am făcut această precizare şi, este bine să se ştie, 

decizia, conform acestei ordonanţe, care a fost aprobată prin lege de 

către Parlamentul României, aparţine Comisiei de evaluare.  

Şi, vorbim aici, de principiul asumării răspunderii. Nu cred că 

e ceva de râs. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, nu este nimic de râs, dumneavoastră aţi râs, nu? 

Bun. Deci, dacă am înţeles bine, atribuţiile dumneavoastră    

s-au terminat undeva până la derularea contractelor.  

Nu ne puteţi spune nimic despre derularea contractelor, dacă 

am înţeles eu bine, nu? 

Doamna Cristina Trăilă:  

În ceea ce priveşte executarea obligaţiilor contractuale, există 

alte norme legale în vigoare aplicabile. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu vă supăraţi pe noi, dar ştiu din celelalte audieri, sau cel 

puţin doamna ministru a afirmat că acest raport al dumneavoastră se 

referă şi la modul de derulare al contractelor, şi de asta am vrut să 

faceţi precizarea. 

A doua întrebare: spuneţi-mi şi mie, cât a durat modul de 

întocmire al acestui raport? 
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Doamna Cristina Trăilă:  

Permiteţi, după cum veţi observa din numărul dat acestui 

raport – el are nr.6.774/18.06.2009. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da. 

Doamna Cristina Trăilă:  

Procedura a fost începută în urmă cu o lună; echipa de control 

s-a aflat în incinta, în sediul – să spunem – autorităţii contractante, a 

durat, evident, verificarea tuturor documentaţiei de atribuire din cele 

trei proceduri, care au fost avute în vedere în acest raport. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Dar  când a început? 

Doamna Cristina Trăilă:  

Pe 18 mai. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi cât a durat, până la urmă? 

Doamna Cristina Trăilă:  

O lună. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna Aura Vasile şi domnul... 
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Doamna Aurelia Vasile:  

Mulţumesc. 

Doamna preşedinte, colega noastră, doamna deputat Graţiela 

Gavrilescu, v-a întrebat adineauri, legat de Ordonanţa de urgenţă 

nr.34/2006. 

Eu am să vă pun punctual întrebarea: deci, două întrebări 

legate pe legislaţie, că tot aţi spus dumneavoastră că noi, 

parlamentarii, stăm degeaba, şi dumneavoastră faceţi legi. 

Deci, în 34, până la data de 23.06.2009, când în Monitorul 

Oficial al României, Partea I-a, nr.427, apare o modificare – art.16, 

alin.(1), unde spune aşa: „În cazul în care, autoritatea contractantă 

atribuia un contract de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de 

servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B, atunci obligaţia de a 

aplica, şi este corect ce-aţi spus dumneavoastră, se aplică 35, 38, 57 

alin.(2) şi art.56. 

Dar vreau să vă spun că, până la modificarea lui 34, nu exista 

această permisiune în ordonanţă, în condiţiile ministerului – este 

prima întrebare. 

Şi, dacă este, să-mi spuneţi pe ce se argumentează? 

A doua: colegii noştri ne-au adus la cunoştinţă, în cadrul 

comisiei, că Ministerul Tineretului şi Sportului îşi desfăşura 

activitatea în baza, sau obiectele, principalele atribuţii ale ministerului, 

prin Hotărârea Guvernului nr.1721/2008 şi care a fost modificată 

printr-o Hotărâre de Guvern publicată în data de 7 mai, care 

completează art.3, exact cu tema despre care facem referire pe 

contractele de încredinţare directă, pe bani publici, că altfel nu m-ar fi 
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interesat o mie de ani. 

Şi spune aici, art.3 alin. (1) „după lit. w), se introduce o nouă 

literă, lit. x), cu următorul cuprins: organizează evenimente în vederea 

promovării programelor de tineret”, şi încă una din ea, care spune: „şi 

programelor de sport”. 

În această idee, teoretic, această hotărâre face permisiunea în 

34 – 2 B). Numai că, asta este în 7 mai. Contractele au fost semnate 

undeva în aprilie. Deci, încă o dată, vreau să ştiţi că nu plec cu intenţia 

că cineva a greşit; nu plec cu ideea că, ştiu eu, s-au încălcat legi. Dar 

faptul că din lipsa materialelor, care au fost solicitate să fie puse la 

dispoziţia comisiei, intrăm în posesia lor pe diverse căi, în condiţiile în 

care încercăm să le punem cap la cap, prin legislaţia care funcţionează, 

şi corelând datele, lucrurile nu se leagă cap la cap, în ideea şi lui 34, şi 

hotărârilor de guvern, şi a ceea ce veniţi dumneavoastră să spuneţi 

acum, că la momentul respectiv ş.a.m.d., şi că dumneavoastră, ca 

autoritate, verificaţi până la încheierea contractelor. 

Deci, metodologia şi toate celelalte au fost făcute undeva, 

până pe data de 17 aprilie, dacă nu mă înşeală memoria. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Îmi cer scuze, doamna deputat, întoarceţi microfonul acela, 

care funcţionează mai bine, de la Nicu, de acolo, şi vorbiţi la el; acela, 

de la domnişoara Alina. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc, Robert. 

Deci noi ştim că aceste contracte... 
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(Zgomot puternic de fond din cauza microfoniei.) 

Probabil că numai la anumite persoane se întâmplă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Haideţi să luăm o pauză două minute şi să chemăm pe cineva 

de la sonorizare. Da? 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vreau să lămurim o problemă; dumneavoastră, care, teoretic 

trebuie să lămuriţi aceste probleme. Deci este data modificării 

Ordonanţei nr.34 pe aliniatul pe care vi l-am enunţat, faptul că, la data 

de 22.04, în sarcinile sau atribuţiile ministerului nu apăreau 

organizarea de evenimente în vederea promovării ş.a.m.d., care să 

permită aşezarea pe 34 2b. Şi, de asemenea, întrebare: este clar, 

dumneavoastră, în atribuţii, nu aveţi verificarea contractelor, teoretic 

de la contract mai departe şi că aţi verificat suma, oportunitatea şi dacă 

s-a respectat. Dacă s-a făcut referat de oportunitate, dacă există acea 

metodologie proprie pe care o au de realizat, dacă s-au făcut comisiile 

ş.a.m.d. 

Dar, din punct de vedere al acestor date, poate ne luminaţi. 

Doamna Cristina Trăilă: 

O să încep cu prima întrebare a dumneavoastră, respectiv 

modificarea Ordonanţei nr. 34/2006. O primă modificare s-a făcut prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2009, în vigoare la 

momentul începerii acestei proceduri. Acea ordonanţă a intrat în 

vigoare în martie 2009, iar acel art. 16 avea exact acelaşi conţinut pe 

care l-aţi citit dumneavoastră anterior, cu o singură modificare, ultima 
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teză „Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de 

servicii din categoria celor incluse în Anexa 2b se soluţionează 

potrivit dispoziţiilor Cap.IX”.  

Deci aceasta a fost singura modificare intervenită prin 

Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2009. 

Prin urmare, art. 16 în forma pe care v-am prezentat-o şi în 

baza căruia noi am derulat acest control, adică ne-am referit, că nu în 

baza lui am derulat controlul, ci doar am făcut trimitere la acest art. 

16, este în forma prevăzută de Ordonanţa nr. 34, modificată prin 

Ordonanţa nr.19/2009, în vigoare la momentul respectiv. 

În ceea ce priveşte hotărârea de Guvern, la care faceţi 

dumneavoastră referire, am să vă spun că în nota de fundamentare şi 

în metodologia pusă la dispoziţie de Ministerul Tineretului şi 

Sportului, se precizează că evenimentul este organizat în baza Legii 

nr.425 din 25.10.2004, prin urmare nu se face referire la nicio altă 

hotărâre de guvern, acest eveniment putând avea loc şi putând a fi 

organizat în baza acestei legi. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

O să vă rugăm să ne arătaţi şi nouă, în data de 02.03 

modificarea care s-a făcut la art.16 sau unde scrie în ordonanţă. 

Dacă-mi permiteţi, prin Ordonanţa nr.19/2009, nu s-a făcut 

nicio modificare la art. 16, el fiind în vigoare conform Ordonanţei nr. 

34/2006, în forma respectivă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Vişan, vă rog să luaţi cuvântul. 
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Domnul Gelu Vişan: 

Întrebare şi o lămurire pe care aş vrea... dacă se şi poate să 

continuu, pentru că eu aş vrea să vorbesc şi pentru colegi... aş vrea să 

mă ascultaţi, nu să vorbesc... Am observat că, se poate, la un moment 

dat, să avem o mică confuzie de legalitate, pe de o parte şi s-a dat un 

anumit răspuns care nu a fost neapărat însuşit. Aţi spus un anumit 

lucru ceva mai devreme şi anume că oportunitatea în baza căreia s-a 

făcut, sau, mă rog, legalitatea sau legea în baza căreia s-a făcut această 

acţiune este din 2004? V-aş ruga să repetaţi, poate n-am fost eu atent. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Îmi permiteţi. Conform notei de fundamentare, puse la 

dispoziţie de Direcţia Generală de Programe, Proiecte şi Centre 

Teritoriale pentru Tineret a Ministerului Tineretului şi Sportului, se 

precizează că, în baza Legii nr.425/2004 ziua de 2 mai este instituită 

ca Zi Naţională a Tineretului şi, practic, în temeiul acestei legi a fost 

organizat acest eveniment. 

Domnul Gelu Vişan: 

Am înţeles. Instituirea Legii Naţionale a Tineretului. 

Eu aş vrea să vă informez, pentru că aici a fost o mică 

confuzie şi dumneavoastră aţi răspuns în continuare pe această 

confuzie, neştiind despre ce este vorba. Noi am avut multe audieri de 

când a început această comisie şi una dintre audieri a fost a domnului 

director de achiziţii, a domnului Toia – constatăm că vorbesc doar cu 

dumneavoastră, dar asta nu-i o problemă – mi-am propus să vorbesc 

foarte puţin şi clar. 
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Domnul Toia spunea, răspunzând întrebării comisiei, la 

momentul respectiv că, cele două societăţi, care au fost selectate, au 

fost selectate dintr-un portofoliu (nefolosind termenul portofoliu), la o 

întrebare, dacă sunt societăţi fantomă (pentru că ele sunt denumite în 

tot felul la televizor: fantomă, firme de apartament, neexistente, 

înfiinţate, desfiinţate) domnul Toia – vreau doar să vă fac această 

informare – a informat comisia foarte clar, conform stenogramei, care 

este publică şi este pe site-ul Camerei Deputaţilor, că existau 

prezentări lăsate la sediul ministerului şi de cele două societăţi,      

dintr-un număr mai mare, şi aşa au fost selectate. 

V-am făcut această informare pentru că dumneavoastră aţi 

spus că nu ştiţi cum s-a făcut această selecţie şi v-am informat, în 

urma stenogramelor publicate pe site-ul Camerei Deputaţilor. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

O secundă. O să vă rog, domnule deputat, să respectăm 

înscrierea la cuvânt. 

Domnul deputat Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

Doamnă preşedinte, îmi pare rău că iar vă necăjesc un pic, ca 

să revin la prima problemă şi îmi pare rău să spun că am dreptate. 

Dumneavoastră aţi spus mai înainte că nu vi s-a pus la 

dispoziţie programul de achiziţii de către minister, acela pe care vi     

l-am arătat eu. Este adevărat? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Am dosarul care n-a fost pus la dispoziţie, a privit aceste trei 

proceduri, aşa cum am spus, ele nu privesc... toate documentele sunt 

cele la care ne-am raportat şi nu acel document la care faceţi trimitere 

dumneavoastră şi pe care nu-l cunosc. 

Domnul Lakatos Petru: 

Ştiţi de ce spun acest lucru? Pentru că, în adresa 

dumneavoastră către Ministerul Tineretului şi Sportului, pe care acum 

ne-aţi dat-o, că n-am putut mai repede să vă arăt propria 

dumneavoastră adresă, scrie clar: „Autoritatea contractantă va pune la 

dispoziţia echipei de control copii de pe documentele aferente 

dosarelor achiziţiilor publice în cauză, conform art.213 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 modificată prin 

...ş.a.m.d., programul anual de achiziţii şi orice alt document 

considerat relevant.” 

Deci dumneavoastră aţi cerut acest lucru de la minister. Cum 

puteţi să susţineţi că nu vi l-a dat? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, în documentele pe care le avem noi pe 

această procedură, nu a fost necesar acest document. 

Domnul Lakatos Petru: 

L-aţi cerut dumneavoastră, cum nu a fost necesar? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Deci eu vă spun ce există în momentul de faţă în dosarul 
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meu. 

Domnul Lakatos Petru: 

De la dumneavoastră l-am primit, Direcţia Generală 

Supraveghere, Monitorizare, Evaluare, director general Radu 

Antonescu. Mă rog. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Negoiţă şi urmează domnul deputat Chiriţă. 

La rând, vă rog. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Te rog, domnule coleg. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc, Robert. 

Revin un pic la problema legii care a stat la baza organizării 

acestor evenimente. 

Aţi invocat faptul că ministerul a organizat acest eveniment 

în baza Legii tineretului. V-aţi uitat cumva şi în hotărârea de guvern 

prin care sunt stabilite competenţele Ministerului Tineretului şi 

Sportului, să vedeţi dacă avea dreptul să organizeze ca minister, ca 

instituţie publică, ca autoritate contractantă? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Deci noi nu verificăm acest lucru. Noi verificăm dacă 

instituţia respectivă este sau nu autoritate contractantă şi se aplică 

Ordonanţa nr.34/2006. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Adică nu verificaţi dacă este autoritate contractantă 

ministerul. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Verificăm dacă este autoritate contractantă. Atât. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aţi verificat? În cazul acesta, este autoritate contractantă, 

potrivit legii? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Este evident că este o autoritate contractantă. În orice situaţie, 

Ministerul Tineretului şi Sportului este autoritate contractantă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Pentru cazul acesta am spus, nu în orice situaţie. Pentru 

activităţile care fac obiectul acestui... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Noi nu verificăm activităţile pe care le face Ministerul 

Tineretului şi Sportului, noi verificăm dacă este autoritate 

contractantă, conform Ordonanţei nr.34. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Cred că înţelegeţi foarte exact ce vă întreb. Ministerul 

Tineretului şi Sportului a organizat o procedură de achiziţie publică 

pentru un anumit lucru. Şi v-am întrebat foarte clar. Avea dreptul să 

facă acest lucru? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Conform Hotărârii de Guvern de înfiinţare a ministerului, da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Numai o secundă. Deci s-a afirmat că da. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aţi analizat acest lucru sau... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu intră în atribuţiile noastre să analizăm aceste aspecte, vă 

rog. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Staţi un pic. Dumneavoastră aţi afirmat că da şi acum spuneţi 

că nu era în atribuţia dumneavoastră. Şi vă mai întreb încă o dată: 

Ştiaţi că are dreptul sau că nu are dreptul să încheie un contract de 

acest tip sau contracte de acest tip? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da. În urma verificărilor noastre da, dar, repet, nu intră în 

atribuţiile autorităţii de a verifica acest lucru. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Există un text scris la nivelul autorităţii dumneavoastră în 

care se precizează faptul că avea dreptul să încheie aceste contracte şi 

în baza cărei reglementări? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Nu înţeleg la ce vă referiţi. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aţi făcut afirmaţia acum că avea dreptul să organizeze aceste 

licitaţii. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da. Fiind autoritate contractantă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, eu n-am desfiinţat statutul de autoritate contractantă. 

Spuneam dacă pe această speţă avea dreptul. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Aşa cum am spus, da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

În baza cărui act normativ? Aţi spus în baza Hotărârii de 

Guvern de înfiinţare. Vă menţineţi această afirmaţie? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, sigur. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Din păcate, cea iniţială, care a fost adoptată şi publicată la 

începutul anului 2009, adoptată la sfârşitul anului 2008, această 

activitate nu era prevăzută ca atribuţii la nivelul Ministerului 

Tineretului şi Sportului. Aceasta a intervenit în baza unei hotărâri de 

guvern ulterioare, care a fost publicată în 7 mai, deci după organizarea 
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efectivă a evenimentului. Bănuiesc că, până atunci, s-au încheiat 

contractele. Şi dumneavoastră aţi spus că, în baza hotărârii de guvern, 

putea să deruleze acest tip de procedură şi să încheie anumite 

contracte cu acest specific. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Deci, repet, acest eveniment a fost organizat conform notei de 

fundamentare în baza acelei legi. Hotărârea de Guvern de înfiinţare 

priveşte atribuţiile Ministerului Tineretului şi Sportului şi sunt 

prevăzute la alte activităţi acest lucru. Atâta vreme cât se încadrează în 

această normă legală, din punctul nostru de vedere nu ne putem 

pronunţa mai mult decât este cazul. Poate Curtea de Conturi. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Închei intervenţia mea, spunându-vă că, la data când aţi 

început controlul, puteaţi constata faptul că nu avea această 

competenţă la momentul în care s-a declanşat procedură şi s-au 

încheiat contractele respective. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Îmi cer scuze, noi considerăm că s-a desfăşurat în mod legal 

şi ne menţinem acest punct de vedere. 

Domnul Gelu Vişan: 

Stimate coleg, am fost şi foarte atent la logica 

dumneavoastră. Am şi eu în faţă Legea privind instituirea Zilei 

Naţionale a Tineretului şi Hotărârea Guvernului publicată în 

13.01.2009, în baza căruia ministerul susţine că a făcut această acţiune 
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şi, cu tot regretul pe care-l am, nu vreau să intrăm într-o dezbatere în 

acest moment pe teme legislative, poate să ne lămurească absolut 

oricine, inclusiv Comisia juridică sau nu ştiu cine poate să ne 

lămurească, aceste două documente, Legea privind instituirea Zilei 

Naţionale a Tineretului, coroborat cu Hotărârea Guvernului din 

13.01.2009, permite organizarea acestui tip de evenimente.  

Dacă vreţi, ne apucăm, le studiem, mergem împreună undeva, 

ne lămurim, ca să nu ţinem toată comisia aici. 

Eu nu vreau decât să citesc două articole:  

„Organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi 

internaţional, asigurându-se, în acest fel, participarea directă şi pe bază 

de reciprocitate la manifestări similare peste hotare.  

Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte orice alte 

atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind 

politicile în domeniul tineretului şi sportului cu prilejul Zilei Naţionale 

a Tineretului se organizează activităţi sociale, culturale, artistice şi 

sportive şi se difuzează prin mijloace de informare în masă....” 

Nu vreau să mă substitui celui care trebuie să dea răspunsul, 

Doamne fereşte, dar, avându-se în vedere că aţi făcut afirmaţie 

categorică dumneavoastră, că nu avea dreptul, vreau să se ştie de la 

această masă, cel puţin, că există şi o altă părere, coroborând legislaţia 

în domeniu. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule Vişan. Doamna Aura Vasile. 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Domnul Chiriţă a spus foarte bine ceea ce a spus şi domnul 

Vişan a spus corect ceea ce a spus. Într-adevăr, şi domnul Chiriţă a 

spus şi vă şi explic de ce. Pentru că vorbiţi de două lucruri deosebite. 

Dumneavoastră aţi făcut referire la atribuţiile Ministerului 

Tineretului şi Sportului corect. 

Aţi făcut referire la legea care stabileşte că 2 mai este Ziua 

Tineretului în România, iar domnul Chiriţă, făcând trimiteri la acte şi 

punând una sub alta, a sesizat că forma pe care a găsit-o ministerul 

pentru a realiza contractul de achiziţii nu era cuprinsă în lege. Şi de 

aceea legiuitorul, de aceea a venit şi s-a dat această Hotărâre nr. 478, 

care este din 7 mai, exact pentru a acoperi 34 2b: „Organizează 

evenimente în vederea promovării programelor de tineret.” şi cu un alt 

aliniat: „Organizează evenimente în vederea promovării programelor 

de sport.” Aceasta este toată treaba. 

Şi dumneavoastră aveţi dreptate prin ceea ce aţi spus, dar şi 

domnul Chiriţă are dreptate, că, neaşezându-se legile una sub alta, la 

momentul respectiv, ministerul nu avea calitatea să folosească 

procedura 34 2b; asta este clar. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cinci secunde, că dezbaterea este interesantă şi de multe ori... 

dacă vreţi să închideri microfonul, că iarăşi se aude... Este de multe 

ori, de multe zile pe televiziuni această abordare şi în opinia publică, 

vreau ca dumneavoastră, ca vechi parlamentar, dacă puteţi să-mi 

spuneţi, doamna Aura Vasile dacă o clarificare a unei legi generale pe 

specificitate anulează legea generală, cadrul general al legii sau este o 



 

 

150

clarificare, pur şi simplu. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Am să vă rog să studiaţi Legea nr.24, care este de tot ce este 

pe procedură legislativă şi o să vă lămuriţi. Deci eu nu iau decât ceea 

ce este în faţa mea. 

Şi eu o apăr pe Monica, dar, în acelaşi timp, este o obligaţie a 

mea să vin şi să văd ce a dus la greşeli. Şi am declarat-o de la acest 

microfon de mai multe ori. Dar încerc să ajut să vedem ce s-a 

întâmplat într-o formă civilizată şi elegantă, cu legea în mână. Nu în 

felul în care unii colegi din jurul mesei încearcă să ne intimideze. 

Iar noi încercăm să punem întrebări celor pe care i-am invitat 

pentru a ne putea lămuri. 

Dacă primeam, conform procedurilor, toate materialele, 

probabil că le citeam şi nu mai aveam întrebările. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cu drept la replică. Doamna Aura, cunosc aşa de bine 

discursul dumneavoastră parlamentar. Vreau să vă spun următorul 

lucru, aţi zis „Şi eu o apăr pe Monica.”, făcând referire probabil la alte 

persoane. Eu vreau să vă spun că totuşi există o dezbatere publică, 

vreau să clarific eu, că eu ştiu mai bine ce vreau să fac, eu fac vreau să 

fac parte din categoria imparţialilor, având în vedere împărţirile 

respective. 

Mulţumesc frumos. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule Gelu Vişan. Vă rog, domnul deputat 
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Sever Voinescu, domnul Chiriţă, în ordinea pe care o doriţi, vă rog. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Vroiam să intervin fiindcă, cum s-ar spune în filmele 

americane: Here we go again! 

Vreau doar să spun atât, că apreciez intervenţia solomonică a 

colegei noastre, doamna Aura Vasile, într-adevăr, şi unul şi celălalt au 

dreptate. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Chiriţă, vă rog. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aş vrea să revin un pic la intervenţia domnului deputat, prin 

care făcea trimitere la Legea tineretului. Eu n-am spus că nu există o 

asemenea lege... (Comentarii între membrii comisiei.) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Rugămintea mea este următoarea: să-l lăsăm pe domnul 

deputat să termine şi pe urmă să îi mai punem doamnei preşedinte 

întrebări. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

...care lege a fost invocată atunci când s-a întocmit nota de 

oportunitate, aşa am înţeles, eu n-am văzut acea notă de oportunitate, 

poate când vom primi dosarul cauzei vom vedea toate elementele care 

stau la baza... Poftim? Deci, din punctul acesta de vedere, dacă se 

invocă Legea tineretului, în opinia mea, nu este în regulă. 
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Şi, în aceste contracte, Ministerul Tineretului şi Sportului nu 

avea dreptul să fie parte.  

În acest caz, Ministerul Tineretului şi Sportului nu avea 

competenţă să declanşeze procedura de atribuire şi de încheiere a 

contractelor respective. 

Asta este opinia pe care am formulat-o în raport de cele două 

hotărâri ale Guvernului, care, v-am precizat, spun ceea ce spun şi 

explicitează, mai ales ultima hotărâre că din data de 7 mai avea dreptul 

să organizeze acest tip de evenimente şi nu anterior acestei date. 

Aceasta este o realitate, asupra căreia putem discuta, dezbate. 

Şi cred că, în această chestiune, un rol important ar trebui să-l 

aibă şi Curtea de Conturi, pentru că este instituţia abilitată care 

verifică utilizarea banului public şi, din punctul acesta de vedere, dacă 

este posibil, nu ştiu cum este procedura la nivelul comisiei, cred că şi 

Curtea de Conturi ar trebui să fie sesizată să vadă că este singura 

instituţie abilitată să încheie polemica dintre noi, dacă avea sau nu 

dreptul să încheie aceste contracte. 

Domnul Gelu Vişan: 

Drept la replică. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc. Lăsaţi-mă să am şi eu un drept la replică, totuşi. 

Mulţumesc domnului deputat. 

Rugămintea mea este următoarea: sunt foarte mulţi înscrişi la 

cuvânt, nu cred că are sens să o mai ţinem pe doamna preşedinte 

polemizând noi aici. Dezbaterile noastre vor avea loc la sfârşit. Aşa s-
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a discutat şi am votat o procedură, aşa că o să rog colegii deputaţi să-i 

pună doamnei preşedinte întrebări, dacă mai au. 

Domnule Lakatos, dumneavoastră aveaţi o întrebare, vă rog. 

Domnul Lakatos Petru: 

Sigur că da şi eu nu polemizez cu colegii. Dar, din păcate pun 

întrebări poate incomode, poate nu, pentru nimeni, absolut. Şi eu eram 

ferm convins de treaba aceasta şi nu fac nicio apreciere cu privire la 

calitatea actului de control, doar întreb: 

Aveţi dumneavoastră abilitarea ca să spuneţi într-un act de 

control că citez (referindu-vă la servicii de recreere, culturale şi 

sportive): „Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta numai 

prevederile art. 35, 38 şi art. 56 din Ordonanţa nr.34. Pe de o parte nu 

cred că este aşa, deci sintagma „numai”, numai acele articole. 

Însă vreau să vă învederez faptul că, tot în cursul lunii martie 

2009, a apărut Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19, care, la art. 

58, şi ordonanţa se referă şi la modificarea Ordonanţei nr.34 prin legea 

ş.a.m.d. – scrie aşa: „În cazul atribuirii contractelor de publicitate 

media cu o valoare anuală cumulată fără t.v.a., estimată ca fiind mai 

mare decât echivalentul în lei a 20 de mii de euro, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un 

anunţ de atribuire în sistemul informatic de utilitate publică, disponibil 

pe internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de 

internet.” 

Deci, nici acest articol, după opinia dumneavoastră nu 

creează o obligativitate ministerului sau nu v-aţi gândit la acest 

aspect? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Mulţumesc. Dacă-mi permiteţi, o să răspund la prima 

întrebare, respectiv la precizarea pe care noi am făcut-o în raport nu 

reprezintă altceva decât o sintagmă din art.16, prevăzut de Ordonanţa 

nr.34/2006 şi anume spune că: „Autoritatea contractantă se limitează 

are obligaţia de a se limita la a respecta numai prevederile art. 35, 38 

şi art. 56.” 

Deci, nu facem altceva decât să luăm textul de lege şi să 

facem trimitere la acel text de lege. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, 

repetăm, serviciile achiziţionate de către Ministerul Tineretului şi 

Sportului sunt cele de recreere. Prin urmare, sunt cele care sunt 

prevăzute în Anexa 2B şi nu cele de publicitate. 

Domnul Lakatos Petru: 

Doamna preşedinte, în contracte găsiţi, în Caietele de sarcini 

au fost cerute. 

Dumneavoastră aţi verificat... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi... 

Domnul Lakatos Petru:  

Da. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Repet: s-a făcut aplicarea art. 16 alin.(1) şi alin.(2), aşa cum 

vi l-am citit anterior, şi obiectul contractului îl reprezintă acela în 
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funcţie de care valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât cea 

prevăzută la Anexa 2A. 

Domnul Lakatos Petru:  

Da, dar atunci cum aţi făcut cu bugetul, pentru că era capitol 

separat. Deci, numai atunci este mai mare, dacă punem şi promovare 

instituţie, reclamă şi activităţi tineret. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă noi nu verificăm bugetul instituţiei. Este o atribuţie 

în mod expres a Curţii de Conturi. 

Domnul Lakatos Petru:  

Dumneavoastră aţi cerut aici în dispoziţia pe care aţi dat-o la 

începerea controlului, achiziţiile publice. Şi acolo apar textual. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Bugetul este una şi Legea finanţelor publice şi cea la care se 

face trimitere la buget este un lucru şi alta reprezintă programul de 

achiziţii. 

Domnul Lakatos Petru:  

Sunt membru al Comisiei de buget, finanţe, bănci şi Legea 

bugetului obligă la publicarea planului de achiziţii. 

Deci, dumneavoastră când aţi cerut, cel care a cerut foarte 

bine a ştiut că trebuie, că dumneavoastră acum vreţi să eludaţi şi să nu 

spuneţi că v-aţi uitat sau că nu v-aţi uitat, este o altă treabă, aici nu vă 

pot obliga, eu numai pentru a fi menţionat în stenogramă şi să rămână 

în urmă: Legea bugetului prevede... 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Sunt de acord cu dumneavoastră. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc domnului deputat. Dacă vreunul dintre colegii 

noştri mai are întrebări către doamna preşedinte? Nu. Doamna 

preşedinte, vă mulţumesc foarte mult pentru prezenţa dumneavoastră 

astăzi aici şi vă rog ... Ni le-a pus la dispoziţie. Nu sunt toate? O să vă 

rog să ne ajutaţi dumneavoastră cu materialele pe care colegii mei le-

au cerut şi să le trimiteţi...  

Vă rog, domnule Lakatos, să reanunţaţi documentele pe care 

doamna preşedinte trebuie să ni le prezinte. 

Domnul Lakatos Petru:  

Dosarul conform, să caut repede ordonanţa de urgenţă. 

Ordinul şi ordonanţa de urgenţă, că acesta se referă la obligaţiile... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule deputat, până ne lămurim, doamna preşedinte să 

aştepte două minute şi o să ni le comunice mâine la Secretariatul 

General al Camerei Deputaţilor, o rugăm frumos. 

Mulţumim, doamna preşedinte. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Mulţumesc şi eu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Înţeleg că mai este cineva. 

Îl rugăm să se prezinte, să ne spună cine este... 
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Domnul Lakatos Petru:  

Am şi găsit. Dacă vreţi şi citesc... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna preşedinte, poate veniţi mai aproape... 

Domnul Lakatos Petru:  

Ştie şi dânsa. Conform art. 12: opisul documentelor de 

control, sesizarea, nota de informare, documentele aferente fiecărei 

etape din cadrul procedurii de supraveghere, notele explicative, 

raportul de control, proces-verbal de constatare a contravenţiei am 

înţeles că nu, că acolo nu este, documente care atestă utilizarea 

oricăror mijloace de prevenire, stopare sau remediere a efectelor 

produse de încălcarea, eludarea prevederilor legale, orice alte 

informaţii relevante pentru verificarea modului de atribuire. Deci, 

Caietul de sarcini, metodologia şi nota de oportunitate. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Stimaţi colegi, mai este o persoană de audiat astăzi. O să ne 

spună domnia sa în ce calitate este astăzi aici, pentru că nu am avut 

bucuria să aflu. O să vă rog, după ce-mi spuneţi care este calitate, de 

fapt am să vă spun de acum, că bănuiesc că n-aţi venit degeaba, 

reprezentaţi, înţeleg, cele două firme Artisan şi Mark SRL. Da?  

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Da, doamna preşedinte. Numele meu este Dănuţ Bucnariu şi 

cu delegaţie avocaţială am un mandat limitat pentru a reprezenta cu 

privire la anumite aspecte cele două firme în faţa comisiei 
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dumneavoastră. Vă pot pune la dispoziţie delegaţiile avocaţiale... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc. O să le iau după ce răspundeţi la întrebări, să le 

punem la dosar. Pentru a lămuri problema de la început, o să vă spun 

şi ştiţi foarte bine, în calitate de avocat, că sunteţi aici în calitate de 

reprezentant al firmelor la audieri. Aveţi obligaţia să spuneţi adevărul 

şi în condiţiile în care nu veţi spune întocmai adevărul sunteţi 

susceptibil de sancţiuni penale. 

Mai am rugămintea să informaţi membri comisiei care este 

exact mandatul, că înţeleg că este un mandat limitat, să ne spuneţi 

exact ce aveţi dreptul să ne spuneţi şi în legătură cu ce activităţi puteţi 

să vă pronunţaţi. 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Sigur că da, doamna preşedinte. 

Mandatul meu este limitat în felul următor: sunt două aspecte 

pe care trebuie să le lămuresc prima dată, prealabile. 

1. Că noi considerăm că aceste două firme au calitatea de 

invitat în faţa comisiei. Este o Decizie a Curţii Constituţionale nr. 

45/2004. Nu ne sunt obligatorii reglementările Camerei Deputaţilor ca 

persoane private, însă înţelegem să avem această calitate de invitat. 

În al doilea rând, al doilea aspect, am venit să învederez 

comisiei că există o anchetă DNA care vizează aceleaşi aspecte ca şi 

cele învederate de comisie. 

În acest sens, pot să vă depun şi o serie de documente, care 

atestă atât numărul dosarului de la DNA, cât şi solicitările şi predările 
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de documente către DNA de către cele două firme. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna Aura Vasile pe procedură. Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Domnule avocat, în ideea că firmele pe care le reprezentaţi, 

cunosc foarte bine Regulamentul de funcţionare al Camerei 

Deputaţilor, din acele scrisori pe care ni le-au înaintat şi care nu 

făceau atributul domniilor lor, vrea să vă spun că art. 76 alin. 3 din 

Regulamentul nostru spune că: „La cererea Comisiei de anchetă 

parlamentară orice persoană care cunoaşte fapte sau împrejurări în 

legătură cu obiectul cercetării ori care deţine un mijloc de probă este 

obligată să le aducă la cunoştinţă, să înştiinţeze în termenele stabilite. 

Instituţiile şi organizaţiile sunt obligate, în condiţiile legii, să răspundă 

la solicitările Comisiei de anchetă parlamentară”. 

De aceea am făcut invitaţia celor două firme pe care le 

reprezentaţi astăzi, cu obligaţiile respective. 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Doamnă preşedinte, dacă-mi permiteţi să răspund, că  s-a 

formulat şi ca o formă de întrebare. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog. 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Stimată doamnă deputat, aşa este. Este vorba despre 
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prevederile art. 76. Iniţial acesta, în Regulamentul iniţial al Camerei 

Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea nr.8/1994 erau prevederile art.71. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr.45/2004 art.71 a fost declarat 

neconstituţional, arătându-se în mod expresis verbis că prevederile 

Regulamentului Camerei Deputaţilor sunt constituţionale în măsura în 

care privesc numai organizarea internă şi funcţionarea Camerei 

Deputaţilor. Am citat textual. 

În ceea ce priveşte celelalte persoane, se spune: „Din moment 

ce Regulamentul Camerei Deputaţilor este o hotărâre care 

reglementează organizarea internă şi proprie a Camerei Deputaţilor, 

prevederile sale nu pot stabili drepturi şi obligaţii decât pentru 

deputaţi, precum şi pentru autorităţile, demnitarii şi funcţionarii 

publici, în funcţie de raporturile constituţionale pe care le au cu 

Camera”. 

Ca atare, prin Regulamentul Camerei Deputaţilor nu se pot 

stabili drepturi şi mai ales obligaţii, în sarcina unor subiecte de drept 

din afara Camerei Deputaţilor, subiecte de drept care nu se încadrează 

în circumstanţele mai înainte. Asemenea prevederi pot cuprinde numai 

legile, în accepţiunea de acte juridice ale Parlamentului. 

Acel art.71 a fost iniţial scos din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, a fost înlocuit cu un articol care specifica termenul „a 

invita”, după care a fost reintrodus sub forma art.76, care a avut 

diferite numerotări, dar cu acelaşi conţinut. 

Aceasta este opinia noastră, că aceste reglementări nu ne sunt 

opozabile, sunt neconstituţionale. Noi nu putem invoca 

neconstituţionalitatea lor, tocmai pentru că nu au caracter de lege. 
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Numai deputaţii o pot face sau anumite grupuri parlamentare. 

Dar, principiile care rezultă din această Decizie a Curţii 

Constituţionale, precum şi Decizia nr. 602/2005 care reafirmă aceleaşi 

principii, arată că aceste reglementări nu sunt opozabile persoanelor 

de drept privat. 

Depun şi aceste două decizii. Am dorit să lămuresc că poziţia 

noastră este că suntem invitat în această comisie şi atât. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul deputat Bogdan Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc, doamna preşedinte. 

Eu vreau să învederez deocamdată, domnule avocat aici de 

faţă, că aprecierile referitoare la constituţionalitatea şi aplicabilitatea 

Regulamentului le facem noi şi, sigur şi noi tragem şi măsurile şi 

consecinţele, în funcţie de cum apreciem noi, deocamdată şi nu 

dumneavoastră. Pentru că vă aflaţi în faţa comisie, salut acest lucru, 

nu mă interesează motivele şi nici nu sunt chemat să le judec. Vreau 

însă să vă spun de la început un lucru cât se poate de clar, domnule 

avocat. În urma dezbaterilor, audierilor şi documentelor depuse până 

în acest moment, vă atrag atenţia, din perspectiva mea, ca membru al 

comisiei, că este interesul Societăţilor Mark şi Artisan să-şi prezinte 

punctul de vedere. Comisia a primit suficiente materiale până în acest 

moment, care din punctul meu de vedere, repet, incriminează cele 

două societăţi, încât eu pot să vă spun de acum că dacă nu spuneţi 

ceva foarte interesant eu n-am nici o întrebare de pus. Dar cred că este 
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în interesul celor două societăţi să-şi prezinte cauza, în măsura în care 

au ceva de prezentat. Fără îndoială, în caz contrar, eu cel puţin, ca 

membru al comisiei, urmând să propun ca raportul final al comisiei să 

se facă propuneri şi referitor la situaţia juridică şi la activităţile şi la 

acţiunile celor două societăţi. 

De aceea, rugămintea mea, stimate domnule avocat, este să 

vă consideraţi în faţa unei autorităţi publice, să vă comportaţi ca atare 

şi să reprezentaţi interesele celor doi clienţi ai dumneavoastră, în 

interesul celor doi clienţi şi mai puţin poate în interesul unei dezbateri 

constituţionale la care nu sunteţi parte. 

Repet, din punctul meu de vedere, cred că în acest moment al 

anchetei este mai curând interesul celor două societăţi să-şi prezinte 

punctul de vedere, decât interesul meu ca membru al comisiei să pun 

întrebări. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

O să-i dau cuvântul domnului deputat Sever Voinescu, 

bănuiesc că tot pe procedură şi nu întrebări, dar până atunci eu 

consider că această discuţie trebuie depăşită, pentru că prezenţa 

dumneavoastră trebuie constatată de toţi membrii comisiei. Vă 

mulţumim pentru această prezenţă astăzi aici. Considerăm că ne veţi 

spune adevărul şi tot ce are legătură cu cauza, dar mie nu-mi este clar 

mandatul cu care aţi venit dumneavoastră aici, pentru că şi colegii 

noştri trebuie să ştie care este mandatul foarte limpede, pentru a şti în 

ce sferă se vor pune întrebările la adresa dumneavoastră. Vă 

mulţumesc.  
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Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Doamna preşedinte, aceasta am încercat să explic de la 

început, dar am încercat să şi răspund întrebărilor curente. 

O să explic tot ce am de făcut. Vreau să depun documentele 

de la DNA, care arată desfăşurarea anchetei şi să invoc şi aplicarea art. 

74, vreau, de asemenea, să depun contractele cu Ministerul Tineretului 

şi Sportului, ca să-mi rezum poziţia foarte pe scurt, să depun 

contractele şi procesele-verbale încheiate cu MTS, de către cele două 

companii Mark şi Artisan. Şi, în ceea ce priveşte societăţile, ca 

persoane juridice, eu consider tot ca avocat că procedura de drept 

comun, atâta timp cât nu este reglementată detaliat de Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, se completează cu prevederile Codului Civil. 

Solicitarea noastră în acest sens este, având în vedere că este 

vorba despre două persoane juridice, deci citaţiile, invitaţiile, de fapt, 

au fost adresate celor două persoane juridice, este ca audierea lor, de 

fapt întrebările care le sunt puse acestora să fie formulate în temeiul 

Codului de procedură civilă, în scris, aşa cum se formulează şi 

interogatoriul, de către instanţă, în Codul de procedură civilă. 

O să-mi rezum poziţia şi atunci o să fie mai uşor cred. Cred 

că este mai bine aşa.  

De asemenea, orice alte documente pe care comisia le 

consideră necesare, solicităm să ne fie înaintată o adresă scrisă, 

urmând să punem la dispoziţie, în funcţie de documentele pe care le 

avem, documentele pe care le putem pune la dispoziţie. 

2. Înţeleg că există un interes deosebit al comisiei pentru 

contractele încheiate cu subcontractanţii. Cele două societăţi au 
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numeroase contracte încheiate cu subcontractanţii, care prevăd clauze 

de confidenţialitate. 

Nu vrem să ne situăm pe o poziţie de rea-credinţă şi o să 

înţelegeţi imediat, din afirmaţiile pe care le fac în continuare. 

Ne-au ameninţat verbal o serie de subcontractanţi că dacă 

vom dezvălui contractele ne vor da în judecată, că sunt aspecte de 

confidenţialitate. 

Noi nu înţelegem să invocăm această confidenţialitate faţă de 

comisie şi de aceea am mandat să vă declar astăzi aici că în cazul în 

care subcontractanţii vă vor pune la dispoziţie acele contracte noi nu 

intenţionăm să invocăm şi nu vom invoca clauza de confidenţialitate. 

Cu atât mai mult, foarte bine, înseamnă că nu mai este 

necesar să ne mai punem şi noi la dispoziţie. 

Nu am vrut să facem acest lucru, pentru că riscam să fim 

chemaţi într-o serie de procese. Puteam să trimitem noi adresă către ei, 

dar această declaraţie cred că lămureşte totul. 

Vă pot depune documentele de la DNA, care arată solicitări 

de documente în dosar penal privind aceleaşi chestiuni, predările de 

documente către ei, precum şi un extras din registrul de control care 

arată controlul Gărzii financiare, la solicitarea tot a DNA-ului, dacă-

mi permiteţi, bineînţeles. 

Şi, de asemenea, vă pot pune la dispoziţie cele trei contracte 

şi cu procesele-verbale respective, cele care există care mi-au fost 

puse la dispoziţie de societate. 

Vă mulţumesc.  

În afară de aceste aspecte nu mai sunt mandatat să fac alte 



 

 

165

declaraţii sau să răspund la alte întrebări, dar poate că sunt întrebări la 

care aş putea să răspund, în virtutea acestui mandat limitat, dacă 

consideraţi că mai sunt. 

Nu pot să vă dau detalii despre desfăşurarea evenimentelor, 

despre documente financiar-contabile şi aşa mai departe. Nu am acest 

mandat. Reprezint cele două societăţi, reprezint administratorii lor, am 

întârziat astăzi şi-mi cer scuze, pentru că vin de la DNA, de la audieri. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumesc.  

Oricum, înţeleg că nu este cazul să pună nimeni întrebări, 

tocmai pentru că mandatul dumneavoastră este limitat la a depune 

nişte documente şi la a ne învedera care este situaţia... 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Poziţiile celor două societăţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Am înţeles. 

Domnul Sever Voinescu s-a înscris la cuvânt. Domnul Chiriţă 

şi domnul Vişan. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mulţumesc. 

Doamna preşedinte, voi fi foarte scurt. Sunt absolut de acord 

cu mai toate lucrurile pe care le-a spus domnul Bogdan Olteanu, mai 

puţin cu unul şi, de fapt, de aceasta simt nevoia să intervin. O spun 

răspicat, după părerea mea, problemele de constituţionalitate pot fi 
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discutate de absolut oricine, pentru că până la urmă Constituţia este un 

bun comun şi nu este numai un bun al unui grup de oameni care ocupă 

anumite funcţii şi, prin urmare, au exclusivitatea dezbaterii asupra 

constituţionalităţii unor legi, până una alta, în această ţară. 

Una este să discutăm şi să exprimăm dubii asupra 

constituţionalităţii unor texte, alta este procedura prin care chiar 

mergem în faţa Curţii Constituţionale, cu anumite contestaţii. 

Deci, consider şi eu că este în interesul celor două firme să fie 

prezente, este în interesul celor două firme să colaboreze cu această 

comisie de anchetă, nici eu nu sunt foarte fericit în faţa unei atitudini 

de acest tip. 

Pe de altă parte, trebuie încă o dată să vă spun că, totuşi, 

trebuie să respectăm legea şi dacă avem discuţii de constituţionalitate 

şi dacă avem dubii în legătură cu constituţionalitatea unor texte, în 

virtutea cărora noi ne-am strâns aici, trebuie să le exprimăm şi trebuie 

să discutăm pe marginea lor. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc.  

Aşa cum am discutat până acum, eu am să rog colegii să pună 

întrebări, deşi la cum ne-a prezentat domnul avocat mandatul, 

întrebările vor fi puse de pomană. Din acest punct de vedere, domnule 

avocat, şi eu îmi exprim îngrijorarea că cele două firme au înţeles să 

vă trimită pe dumneavoastră la audieri, în această comisie, cu acest 

mandat. Cred că era indicat să vină să ne răspundă la întrebări. Este, 

din punctul meu de vedere, şi am să mă consult cu colegii mei, de-a 
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dreptul inoportun şi neindicat ca această comisie să formuleze în scris 

un aşa-zis interogatoriu, aşa cum spuneţi dumneavoastră, pentru că 

aici au loc audieri, în urma cărora se pun întrebări. Noi nu pornim de 

la o situaţie de fapt pe care o ştim, ci pur şi simplu aceste două firme 

în jurul cărora s-a învârtit toată discuţia, dacă ar veni reprezentanţii 

domniilor lor aici sau dacă dumneavoastră aveaţi un mandat deplin, cu 

siguranţă că reuşeam să limpezim multe situaţii din acestea 

controversate. 

Dar, până una, alta, vă mulţumim, nu este vina 

dumneavoastră în nici un caz, respectaţi un mandat, ştim foarte bine 

ce înseamnă aceasta. 

Îi dau cuvântul domnului Vişan şi pe urmă dacă cineva mai 

are întrebări, vă rog să i le... 

Aveţi cuvântul, domnule Chiriţă, vă rog să mă scuzaţi şi 

domnul Vişan. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Doamna preşedinte,  

Domnule avocat, 

Am să mă refer la teme care, după părerea mea, sunt în cadrul 

mandatului pe care îl aveţi şi sunt convins că veţi încerca să furnizaţi 

răspunsurile, să faceţi precizările necesare la întrebările mele. 

În contractele încheiate între cele două societăţi cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, la art.19, subcontractanţi, se precizează faptul 

că prestatorul, adică cele două societăţi, are obligaţia, în cazul în care 

părţi din contract le sucontractează, de a încheia contracte cu 

subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
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contractul cu achizitorul.  

Apreciaţi că contractele dumneavoastră cu subcontractanţii 

trebuiau să aibă clauze de confidenţialitate care să vă împiedice pe 

dumneavoastră să puneţi la dispoziţie o serie de informaţii care sunt 

necesare unei comisii de anchetă? Aceasta ar fi prima întrebare. 

Şi a doua întrebare se referă la următorul aspect: am înţeles 

că sunteţi ţinuţi de acele clauze de confidenţialitate cu subcontractorii. 

Această clauză de confidenţialitate produce efecte şi în cazul în care 

una dintre societăţi subcontractează celeilalte o serie de activităţi şi 

dacă da atunci poate explicaţi de ce? 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Stimate domnule preşedinte,  

Stimate domnule deputat, 

V-am lăsat să vă terminaţi întrebările. Nu intră în conţinutul 

mandatului meu să răspund la astfel de întrebări. Din respect v-am 

ascultat până la sfârşit, nu v-am întrerupt, dar ar fi fost mai eficient să 

vă întrerup, dar era lipsit de politeţe. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Stimaţi colegi,  

Eu cred că este o pierdere de timp să punem în continuare 

întrebări. Domnul avocat, cu tot respectul, nu veţi fi în măsură să ne 

răspundeţi la aceste întrebări, din respect pentru colegii mei voi sista 

aceste... 

Domnul Gelu Vişan: 

Dar vreau şi eu! 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

O să vă răspundă că nu este în mandatul domniei sale. 

Era domnul Vişan înscris. 

Domnul Gelu Vişan: 

Nici nu am înţeles ce s-a întâmplat înainte. Vreau să pun 

întrebări, cu rugămintea de a răspunde. De unde aţi zis că aţi venit la 

noi? 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Stimate domnule deputat, de la audierile care se desfăşoară 

de către Direcţia Naţională Anticorupţie în Dosarul nr.147/P/2009. 

Domnul Gelu Vişan: 

Mulţumesc. 

Aţi predat documente la Ministerul Public, la Direcţia 

Naţională Anticorupţie sau undeva? 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Stimate domnule deputat, reprezentanţii celor două societăţi 

au predat către Direcţia Naţională Anticorupţie documente. 

Unul dintre procesele-verbale care dovedeşte acest lucru l-am 

depus chiar astăzi. Este şi solicitarea şi procesul-verbal prin care s-au 

ridicat respectivele documente. 

Domnul Gelu Vişan: 

Dumneavoastră aţi invocat, din acest motiv, în adresa pe care 

ne-aţi trimis-o, aţi invocat art.74 alin.(2). 

Vreau să vă întreb dacă în opinia dumneavoastră, în acest 
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caz, faptul că aţi fost chemat la DNA, faptul că predaţi documente, 

faptul că vi se cer documente, arată, în opinia dumneavoastră, dacă 

sunt îndeplinite condiţiile unor proceduri judiciare începute de 

organele statului sau de o anchetă judiciară. 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Stimate domnule deputat, în opinia mea, sunt îndeplinite 

aceste condiţii, deoarece există un număr de dosar penal, există o serie 

de întrebări care se pun, deci o anchetă în adevăratul sens al 

cuvântului, s-au solicitat şi s-au predat documente în acest sens. 

Toate condiţiile unei proceduri judiciare sunt îndeplinite. 

Domnul Gelu Vişan: 

 Având în vedere că eu îmi rezerv comentariul pentru la 

sfârşit, vreau ca documentele pe care dumneavoastră le-aţi înaintat 

comisiei, solicit doamnei preşedinte să fie prezentate mâine, sau când 

va fi şedinţa de Birou. 

Din punctul meu de vedere, şi cu asta am încheiat, doamna 

preşedinte, în acest moment suntem într-o situaţie destul de delicată, 

dar eu îmi închei această dezbatere, că nu vreau s-o luăm de la capăt. 

Noi, în acest moment, funcţionăm în afara Regulamentului, a legilor 

ţării, suntem în ilegalitate şi nu îmi asum răspunderea pentru acest 

lucru, decât în faţa opiniei publice, faţă de care... Dar, îmi este foarte 

teamă că oricine poate să se sesizeze în acest moment, şi Comisia de 

disciplină şi Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Suntem într-o 

mare ilegalitate. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Sever Voinescu, apoi doamna Aura Vasile. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Am o singură observaţie. Pentru că domnul avocat a 

menţionat faptul că Artisan are clauze de confidenţialitate în contracte, 

unul dintre cei pe care i-am audiat înainte, care a reprezentat firma SC 

Mobile Event SRL, ne-a prezentat contractul şi nu văd nicio clauză de 

confidenţialitate aici. 

Deci, am impresia că există contracte fără clauze de... Am 

dovada că există contracte fără o asemenea clauză, şi vă rog să 

învederaţi celor pe care îi reprezentaţi că iau act cu stupoare de faptul 

că susţin că toate contractele, sau contractele lui Artisan, au aceste 

clauze. Mulţumesc. 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Dacă-mi permiteţi un răspuns? Nu am afirmat aici că absolut 

toate contractele au clauză de confidenţialitate. Nu am afirmat acest 

lucru. 

Există o serie de contracte, se poate verifica înregistrarea 

şedinţei, în care există această clauză de confidenţialitate. 

Reprezentanţii societăţii ne-au comunicat că, în marea majoritate a 

contractelor, nu s-a invocat acest lucru. 

Noi am făcut un act de bună-credinţă şi am renunţat la 

această confidenţialitate din partea noastră. Dacă le aduc 

subcontractorii, nu este nicio problemă. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Acum, vă întreb eu: dacă nu există clauze, sau contractele în 

care nu există clauze de confidenţialitate, sunteţi de acord să ni le 

trimiteţi. 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Va trebui să mă consult cu reprezentanţii celor două societăţi, 

pentru că, vă remenţionez, şi în cazul unor contracte în care nu există 

clauze de confidenţialitate, s-a invocat de către subcontractant acest 

aspect. 

Suntem sub ancheta DNA; suntem sub investigaţia Gărzii 

Financiare; sunt câteva zile în care am predat o serie de documente şi 

am dat o multitudine de declaraţii. Nu putem să analizăm şi aspectele 

de legalitate ale clauzelor de confidenţialitate cu subcontractanţii, să 

ne expunem riscului unei avalanşe de procese judiciare. 

Am făcut o declaraţie aici, că renunţăm, din punctul nostru de 

vedere, nu putem face şi în numele subcontractanţilor, la orice clauză 

de confidenţialitate. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Menţionez că, chiar şi atunci când nu exista. Mulţumesc. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Domnişoara preşedinte, 

Să nu înţeleagă cineva că suntem chiar fraieri aici, în comisia 

aceasta. Dacă nu există clauze de confidenţialitate în contract, acele 

ameninţări verbale n-au niciun fel de valoare, şi domnul avocat ştie. 

Să nu se mai ascundă în spatele unor copaci inexistenţi. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Am înţeles cu toţii, domnule Negoiţă, că asta este realitatea, 

şi că acele contracte nu ne-au fost puse la dispoziţie. Asta ştim, chiar 

dacă nu era această clauză de confidenţialitate. 

Doamna Aura Vasile era înscrisă la cuvânt. 

Urmează apoi domnul Gondor. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Mulţumesc. 

Foarte scurt: revin la prima teză cu care am început dialogul 

cu dumneavoastră, domnule avocat, pe această Decizie a Curţii 

nr.45/1994. Şi, dacă vreţi, revin şi la cea din 2005. Întâi, cu o singură 

apreciere că, dacă actualul Regulament al Camerei îl contesta cineva şi 

era declarat neconstituţional, probabil că – nu probabil, ci sigur – 

conform legislaţiei, în termen de 45 de zile noi trebuia să-l aducem în 

legalitate. 

Atât timp cât forma aceasta, a acestui Regulament, nu a fost 

modificată, ea este legală. 

Legat de aceste hotărâri ale Curţii Constituţionale, aţi spus 

foarte bine: „de asemenea, citarea unui cetăţean în faţa unei comisii 

parlamentare, ca martori sau în orice altă calitate, contravine 

dispoziţiilor constituţionale privind libertăţile cetăţeneşti şi justiţia”, şi 

punct. Continuăm – de data asta subliniat cu galben – „Desigur, nimic 

nu împiedică comisiile parlamentare să invite anumite persoane pentru 

a lua relaţii în legătură cu obiectul anchetei”. 

Domnule avocat, vorbim de bani publici, iar sarcina noastră – 

probabil că, dacă erau bani privaţi, nu am fi avut plăcerea să vă 
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cunoaştem noi pe dumneavoastră, şi dumneavoastră pe noi. Dar, 

discutăm despre bani publici. 

Fiind vorba de bani publici, este datoria noastră, a 

parlamentarilor, în baza legislaţiei care există, să punem aceste 

întrebări, şi nu trebuie să ne supărăm. Şi, am vrut să vă spun, că şi la 

ceea ce dumneavoastră aţi făcut remarca, există totuşi posibilitatea să 

facem invitaţii, iar noi o facem pentru că discutăm de bani publici. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Domnul deputat Gondor, apoi domnul deputat Negoiţă. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Vă mulţumesc. 

Aş vrea să-mi exprim şi eu părerea de rău cu privire la poziţia 

celor două firme, pe care dumneavoastră le reprezentaţi. Sigur, 

dumneavoastră nu aveţi niciun fel de vină. Sunteţi doar aici o zonă 

tampon şi nu vă aducem – sau cel puţin eu – nu vă aduc niciun fel de 

acuză. 

Însă, şi de fapt nu vreau să vă pun niciun fel de întrebare... 

Ba, vă pun şi eu o întrebare dar, în acelaşi timp, doamna preşedinte, 

este şi o propunere pe care v-aş ruga s-o luaţi în considerare pentru 

discuţiile finale. 

Dacă acele contracte, sau dacă contractele care au o clauză de 

confidenţialitate nu pot fi aduse (am înţeles motivele pe care 

dumneavoastră le aduceţi în discuţie), eu v-aş ruga să ne puneţi la 

dispoziţie atunci lista tuturor subcontractorilor cu aceste contracte, ca 
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să putem să facem, într-adevăr, ceea ce dumneavoastră ne sugeraţi mai 

devreme. 

Dacă puteţi să faceţi acest lucru?, aceasta este întrebarea. Şi, 

în acelaşi timp, este şi propunerea către domnişoara preşedinte.  

Mulţumesc. 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Îmi permiteţi să dau un răspuns: mărturisesc, sincer, că       

mi-am pus şi eu această problemă, de a vă furniza lista 

subcontractorilor. Dar, în cazul contractelor, ca să ne limităm la 

aspectul unde suntem de acord,  la contractele unde avem clauză de 

confidenţialitate, chiar însăşi relaţia contractuală este confidenţială. 

Simpla existenţă a dezvăluirii contractului este un pas spre dezvăluirea 

contractului. Există acest risc. 

Am înţeles din comisie, că subcontractorii v-au pus la 

dispoziţie contractele, şi atunci nu înţeleg cum... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Unii dintre ei, şi asta înseamnă că în acele contracte nu a fost 

această clauză pe care o invocaţi. 

Dar, eu am înţeles, domnule avocat. Poziţia dumneavoastră 

este mai mult decât limpede, cred, pentru toată lumea. 

Vă mulţumim. 

Mai aveţi o întrebare, domnule Negoiţă? Cu toată plăcerea, 

dar domnul avocat nu vă va răspunde. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Domnişoara preşedinte, 
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Vă rog, măcar să fie menţionat în stenogramă. Chiar şi 

numărul subcontractorilor este o chestiune confidenţială? Măcar să ne 

spună şi nouă, care este numărul subcontractorilor? Pentru că, 

probabil, avem surpriza că acele contracte, mă scuzaţi, vă rog, e 

posibil să avem surpriza că doar acele contracte pe care le cunoaştem 

şi, eventual, între cele două firme. Şi asta este confidenţial, domnule 

avocat? 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Nu am analizat această posibilitate, dar voi comunica 

societăţilor această solicitare, domnule deputat. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Şi o altă chestiune, domnişoara preşedinte: v-aş ruga, să nu 

mai facem o adresă către acele firme, să ne trimită reprezentant, ci eu 

aş vrea să facem o cerere către persoanele care au semnat acele 

contracte, să se prezinte aici, pentru că, altfel, suntem puşi în situaţii 

jenante, de acest fel. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule avocat, cu tot respectul, vă mulţumesc. 

Vă rog, doamna deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule avocat, am citit materialul pe care ni l-aţi prezentat 

privind procesele-verbale de ridicare (?) la o serie de documente şi, 

cum v-am spus, în lipsă de alte surse de informare, funcţie de ce 
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materiale mai citim, adresăm şi noi întrebări. Citesc aici aşa: „Cu 

această ocazie, după ce ne-am legitimat, am luat legătura cu domnul 

Georgescu Marian, asociat şi administrator al societăţilor menţionate, 

căruia i-am prezentat adresele, numărul ...” ş.a.m.d., acestea fiind 

Direcţia Naţională. 

Acest domn, Georgescu Marian, este administrator la 

amândouă firmele? 

Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Vă pot da un răspuns exhaustiv: am de la Registrul 

Comerţului situaţia asociaţiilor şi administratorilor la ambele firme. 

Nu-i un fapt confidenţial, este public. Vă pot da: este la ambele. Şi la 

Artisan – să mai verific o dată, să nu... Doamna deputat, îmi cer scuze, 

domnul este asociat la Compania de publicitate Mark, chiar şi 

administrator la Compania de Publicitate Mark. Iar în ceea ce priveşte 

Artisan, este asociat la Artisan, şi este şi administrator, într-adevăr. 

(Hohote de râs.) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi colegi,  

Mai avem de formulat întrebări către domnul avocat? 

Domnule avocat, vă mulţumesc pentru prezenţa 

dumneavoastră astăzi aici. Am luat act de mandatul dumneavoastră 

limitat. Nu ne rămâne decât să folosim informaţiile pe care 

dumneavoastră le-aţi transmis în lămurirea problemelor celor două 

firme. 
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Domnul Dănuţ Bucnariu: 

Stimată doamna preşedinte, vă mulţumesc şi eu. 

Stimate doamne şi domni deputaţi, vă urez o zi bună. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi colegi,  

Înainte de a închide această şedinţă, vreau să tragem nişte 

concluzii şi să dăm un vot pe ce am stabilit de-a lungul dezbaterilor. 

În speţă, vă enumăr actele la care a reieşit din dezbateri că ar 

fi necesar să le mai solicităm. Vorbesc despre desfăşurătorul 

evenimentului de la Costineşti, de la Media Pro Pictures, pentru a 

vedea dacă acest desfăşurător corespunde cu datele din procesul verbal 

de recepţie: ofertele celor trei firme depuse la minister, raportul de 

oportunitate de la Ministerul Tineretului şi Sportului privitor la cele 

trei contracte; o adresă la ANRMAT, pentru a putea obţine 

documentele pe care domnul Lakatos le-a enumerat. 

Domnul Lakatos Petru: 

Doamna preşedinte, iertaţi-mă, şi la minister, ca nu cumva să 

zică că n-am făcut-o. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Bun, şi la minister. Vreau să vă mai spun un lucru: de la 

minister avem o grămadă de documente, care nu ne-au parvenit, 

deocamdată. Aşa că, o să face revenire şi la acelea, iar în privinţa 

firmelor (a persoanelor)... 

Numai o secundă, vă rog frumos! Lăsaţi-mă, vă rog frumos, 

să le menţionez pe toate şi pe urmă faceţi completările. 



 

 

179

Revin, în privinţa persoanelor pe care urmează să le invităm 

pentru ziua de mâine, în plus, ar fi: parcă domnul Sever Voinescu 

propunea Curtea de Conturi, sau cine a propus un reprezentant al 

Curţii de Conturi.  

Discutăm separat pe documente? Bun. Haideţi să discutăm pe 

documente, atunci. Cine mai are documente suplimentare de propus? 

Acum, domnule Negoiţă, dacă aveţi propuneri, aveţi cuvântul. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu aş fi fost foarte interesat, să facem un inventar cu 

documentele cerute, cu cele primite şi cele care nu s-au primit, astfel 

încât să ştim în mod foarte clar, ce anume nu s-a primit. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

O să încerc să le centralizez şi vi-l prezint mâine. 

Da, domnule Sever Voinescu, aveţi cuvântul. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte, 

Mă gândesc la următorul lucru: este limpede că am ajuns în 

situaţia în care trebuie să refacem din fel de fel de piese disparate pe 

această tablă, ca un pazzo, să vedem imaginea generală, pentru că, 

până la urmă, ne interesează suma cheltuită, unde s-au dus banii, cu ce 

efect ş.a.m.d. 

Eu v-aş ruga pe dumneavoastră şi pe colegii mei, să 

reflecteze până mâine la o idee pe care o am: în temeiul 

Regulamentului, s-ar putea, nu, avem sigur voie să solicităm la un 

moment dat o expertiză. Cred că s-ar putea justifica la un  moment dat 
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convocarea sau angajarea unui expert care să ne detalieze exact, să 

meargă la Ministerul Tineretului şi Sportului şi să ne detalieze exact 

felul în care s-au făcut plăţile, către cine, cu ce întârziere, cu ce temei 

legal, cum au fost recepţionate ş.a.m.d., pentru că avem deja un 

material foarte stufos şi vor mai veni documente. Cred că avem nevoie 

de aşa ceva. 

Repet: nu vă solicit să punem la vot acum, poate mâine – 

poimâine voi reveni, dar vă sugerez să vă gândiţi, dumneavoastră, 

majoritatea politică din această comisie şi să reflectaţi la acest lucru. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Auzindu-l pe domnul Sever Voinescu, mi-a revenit o idee pe 

care doream să v-o propun: să solicităm de la Ministerul Tineretului şi 

Sportului, inclusiv raportul de audit, care înţeleg că este elaborat deja, 

motiv pentru care aş completa lista şi cu acest raport. 

Doamna Gavrilescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Doamna preşedinte, 

Vă rog mult de tot, să mai facem o dată o referire, să mai 

cerem o dată ministerului caietul de sarcini, care a stat la baza acestei 

achiziţii. Deci, neapărat, că în acel documentar stă şi contractul, şi 

dacă l-am cerut şi nu ni s-a dat, ce să facem? Mai cerem o dată, 

bineînţeles că da. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Lakatos. 
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Domnul Lakatos Petru: 

Acum, nici aşa, nu ne înregistrează, bănuiesc, la niciun post 

de televiziune, de aceea, rog pe domnul Sever Voinescu să-şi 

reconsidere un pic afirmaţia.  

Aici nu cred să fie o majoritate politică în comisie. Eu, cel 

puţin, nu mă consider în majoritate politică... 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Nu, dar fiind la punctul de vedere al domnului Voinescu... 

Domnul Lakatos Petru: 

Aia este altceva, dar nu-i o majoritate politică. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu, nu mai suntem o majoritate, suntem unanimitate. 

Domnul Lakatos Petru: 

La politică m-am referit. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Aşa deschidem obişnuita noastră şedinţă de „terapie 

colectivă” de la sfârşit. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

 Domnule Negoiţă, vă rog. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Luând la cunoştinţă, mă rog, faptul că aceste ne 

obstrucţionează în mod vădit şi faptul că avem totuşi informaţie că 

Garda Financiară a făcut un control acolo, n-ar trebui să sesizăm şi noi 
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garda financiară, să vină ei şi să ne spună ce-au controlat acolo, şi să 

ne răspundă ei la întrebările la care nu vrea firma să ne răspundă? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Ba, da. Aveam propunerea aceasta pe lista de persoane. Aş 

vrea, în schimb, să finalizăm lista de documente şi să dăm un vot pe 

lista de documente pe care le solicităm. Mâine, vă prezentăm 

inventarul documentelor, şi trecem şi la votul pe liste de persoane. 

Vă rog, domnul Sever Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mai am o idee: alături de chestiunea cu expertiza, la care vă 

solicit să vă gândiţi, aş vrea să verificăm dacă legalmente este posibil 

ca noi să solicităm Curţii de Conturi să facă un control pe aceste 

aspecte şi să ne dea, eventual, un raport, până în august, când ne 

reîntâlnim. 

Nu ştiu, aş vrea să verificăm un pic în lege şi, dacă este 

posibil, cred că ar fi util. Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Eu, din câte ştiu, dar probabil domnul Olteanu o să 

completeze, se poate face o sesizare, prin concluziile raportului. Se 

poate face o sesizare a oricărei autorităţi publice şi Curtea de Conturi. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Promit să-l completez cu tot ceea ce mi se cere. Dar, sigur, în 

concluzii, dacă tot am fost întrebat, răspund: în concluzii putem să 

solicităm, inclusiv, un control, în momentul în care vom ajunge la 
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concluzii. 

Pe de altă parte, stimaţi colegi, este clar că patimile 

detectivistice ne-au cuprins pe toţi; pe de altă parte, vă sugerez să fim 

cât se poate de atenţi cu competenţele acestei comisii. Competenţele 

acestei comisii sunt oarecum limitate, prin hotărârea Camerei 

Deputaţilor, la modul în care au fost cheltuiţi banii de către minister şi 

sub semnătura doamnei ministru. 

Nu vă ascund, că şi mie mi se pare că sunt foarte multe teme 

de investigaţie care apar, foarte multe şi care diverg de la tema iniţială, 

pe care noi am primit-o din PC. Şi aici avem două variante posibile: 

una este, să încercăm să extindem aceste investigaţii, în măsura în care 

vom avea, vom considera că avem competenţa să le facem doar întâi 

în paşii iniţiali şi apoi să transmitem organelor competente sesizări. 

Cea de a doua zi să ne rezumăm la competenţa regulamentară 

pe care o avem; eventual, să întocmim un raport, iar la reîntrunirea 

Camerei, fie să propunem înfiinţarea unei alte comisii, cu o 

competenţă mai largă, fie să solicităm noi competenţe. 

Dar altfel, vreau să vă spun că eu încep să simt aici o 

tendinţă, ca pentru a nu mai ancheta lucrurile pe care le avem de 

anchetat, să începem să anchetăm tot felul de lucruri foarte 

interesante, dar care nu ţin de obiectul de competenţă al acestei 

comisii. 

Şi, vreau să vă propun ca, în zilele următoare, probabil, după 

ce terminăm audierile, o să începem şi dezbateri, să fim extrem de 

grijulii, pentru că raportul nostru trebuie să se limiteze la obiectul de 

competenţă, la atribuţiile pe care le-am primit ca şi comisie. 
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În caz contrar, bineînţeles, orice scriem acolo va fi 

contestabil, va putea să fie supus dezbaterii, respingerii, de principiu, 

ca inadmisibil, în plen, sau de către cei vizaţi, ulterior. 

De aceea, sigur, aşa cum spunea mai devreme un 

antevorbitor, cred că acesta este un subiect de meditaţie, nu cred că 

trebuie să luăm o decizie acum. Cred că trebuie să mai trecem cu toţii 

prin Hotărârea Camerei, şi să vedem exact, care ne sunt prerogativele 

şi competenţele, şi să încercăm să cernem ce putem să investigăm din 

toate lucrările pe care le-am aflat; sunt în mod evident lucruri 

interesante pe care le-am aflat, dar care nu ţin direct de competenţa 

noastră. De exemplu, modul de organizare a ministerului; împărţirea 

competenţelor ş.a.m.d., poate şi altele. 

Şi, atunci când vom începe discuţiile, să restrângem la acel 

domeniu care ţine de competenţele noastre. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

O singură completare pentru domnul Sever Voinescu: cutuma 

şi, dacă o să fiţi de acord cu mine, eu sunt şi în Comisia Nicolina şi, 

dacă vă aduceţi aminte, comisia a cerut, dar prin Biroul permanent şi 

pe baza hotărârii Camerei Deputaţilor. 

Deci, noi nu putem cere direct Curţii de Conturi. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Bineînţeles. 
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Domnul Lakatos Petru: 

De aceea, eu zic că direct nu merge. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Recitesc lista de documente pentru care vă cer votul, pentru a 

putea să le solicităm: desfăşurător eveniment Costineşti, de la Media 

Pro Pictures; ofertele celor trei firme depuse la minister; raportul de 

oportunitate pentru încheierea celor trei contracte; dosarul de 

documente de la ANRMAT, cât şi de la Ministerul Tineretului şi 

Sportului; raportul de audit de la Ministerul Tineretului şi Sportului, în 

măsura în care a fost finalizat; caietul de sarcini. Revenim la caietul de 

sarcini şi lista subcontractanţilor. 

A, nu ne poate da ministerul lista subcontractanţilor. A spus 

avocatul că se consultă cu ... Bine o trecem, dar nu ne vor comunica. 

Cine este pentru? 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Legat, dacă-mi permiteţi, doamna preşedinte, să spun de  

cvasirelaţia noastră cu aceste două firme. Acum, sunt două variante: 

după ceea ce ne-a spus domnul avocat, am putea pur şi simplu renunţa 

şi vom trece în raportul nostru cum s-a întâmplat; sau, dimpotrivă, să 

continuăm să insistăm cu invitaţii şi cu solicitări de documente, nu 

ştiu. Aici, chiar nu ştiu cum ar fi mai bine. Dar, trebuie să ne gândim 

la asta, pentru că, noi dacă renunţăm, totuşi aceste două firme mie mi 

se par că sunt absolut centrale în toată povestea. Şi, dacă noi renunţăm 

la audierea lor, evident că vom avea răspunsuri parţiale şi nu ştiu ... 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Din punctul meu de vedere, nu noi renunţăm; noi putem să le 

trimitem aceste invitaţii zi de zi. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Am un comentariu: în condiţiile în care firme private 

subcontractante, faţă de care eu pot să spun că aceste firme nu au 

cheltuit banul public, da, de la o firmă privată a primit bani, nu se 

poate ca cei care sunt prima mână, e vorba de banul public. Deci, 

trebuie să înţeleagă că, aşa cum a fost de acord şi avocatul, până la 

urmă, să vină şi să prezinte ceea ce noi solicităm. 

Spun încă o dată: nu suntem şi nu ne substituim altor instituţii 

ale statului, dar într-o situaţie dată trebuie să vină să ne spună ce au 

făcut cu banii publici. Este poate singura formă prin care poate 

ministrul să iasă din această situaţie încâlcită. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Mulţumesc foarte mult, doamna preşedinte. 

Aici o să fiu în divergenţă de opinii cu doamna deputat Aura 

Vasile. Aşa cum am spus şi în cursul audierii domnului avocat. 

Punctul meu de vedere, în urma desfăşurării lucrărilor, este că din 

acest stadiu este interesul strict al celor două firme să vină să-şi 

prezinte punctul de vedere, pentru că, practic, toate celelalte părţi 

audiate au transferat responsabilitate – nu vreau să folosesc 

deocamdată alt cuvânt, asupra acestor două firme. Tergiversarea de 
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către aceste două firme şi a prezentării la comisie şi a transmiterii de 

documente, nu a făcut decât să le încarce, practic, cu o seamă de 

responsabilităţi, care pot fi în interesul acestor firme să le înlăture, 

aducând argumente şi, în primul rând, prezentându-se în faţa comisiei. 

Bineînţeles, cum bine se ştie, nimeni nu-şi poate invoca 

propria vină. Nu pot aceste firme să invoce faptul că, eventual, 

concluziile comisiei le vor învinovăţi de fapte pe care aceste firme au 

refuzat să vină să le discute. 

Nu putem porni de la o prezumţie de vinovăţie, dar în acelaşi 

timp refuzul de a te prezenta, refuzul de a-ţi susţine cauza, nu poate 

să-ţi ofere o prezumţie certă de nevinovăţie. Şi, în aceste condiţii, 

punctul meu de vedere este că aceste firme au fost convocate de două 

ori, au venit o dată şi au prezentat un punct de vedere; noi am 

învederat domnului avocat, în prezenţă, că este interesul acestor 

companii de a-şi susţine punctul de vedere aşa cum consideră 

respectivele companii. 

Cred că, de acum încolo, a insista noi ca aceste companii să 

fie prezente, trece oarecum dincolo de limitele unei normale 

funcţionări. Companiile sunt în cunoştinţă, li s-a transmis în 

cunoştinţă care este situaţia, li s-a transmis în cunoştinţă şi au 

participat la şedinţa acestei comisii.  

De acum încolo, cred că dânşii pot judeca, iar în cazul în care 

hotărăsc că nu se prezintă în continuare, sau nu transmit documente 

sau informaţii în continuare, sigur, concluziile comisiei vor fi în 

funcţie de părerea pe care noi ne-o vom forma, în funcţie de audieri şi 

documente. 
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Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Socaciu. 

Domnul Victor Socaciu: 

Doamna preşedinte,  

Vreau să spun doar atât, că nu numai în interesul firmelor, în 

interesul nostru, al comisiei, pentru că aceste subcontractări sunt 

esenţiale pentru devoalarea întregii acţiuni. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu sunt! 

Domnul Victor Socaciu: 

Cum adică nu sunt? Sunt contracte sumedenie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Doamna preşedinte, eu o spun cât se poate de deschis, la 

modul la care aceste firme s-au prezentat până în acest moment, eu 

pornesc de la premisa că nu mai există niciun alt subcontractor pe 

lângă cei pe care-i cunoaştem, pentru că toate operaţiunile legate de 

trupe, scene ş.a.m.d. sunt acoperite. 

De asta am întrebat cât se poate de explicit trupele care au 

fost prezente dacă au mai cântat în altă parte sau, am întrebat dacă au 

fost mai multe scene sau nu. Până una alta, ceea ce s-a desfăşurat 

acolo, este acoperit prin subcontractanţii care au fost deja prezenţi. 
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Că ni se spune că ar mai exista şi alţi subcontractanţi, dar nu 

ni se poate vorbi despre câţi sunt, cine sunt şi de ce? Asta, fără 

îndoială, că poate să fie o glumă, dar nu este o susţinere serioasă în 

faţa comisiei. 

De asta spun că este interesul celor două firme să vină să 

dovedească dacă au mai cheltuit alţi bani. Până în acest moment, eu 

văd că una dintre firme, din 300 de mii de euro a cheltuit vreo 28 de 

mii şi cealaltă vreo 15 mii. 

Dacă dânşii vor să justifice şi alţi bani pe care i-au cheltuit, 

sunt invitaţi. Au fost invitaţi, deja, de două ori şi pot să participe şi să 

vină şi să justifice, dar nu cred că noi suntem cei care trebuie acum să 

inventăm, noi, subcontractanţi, pentru activităţi care deja sunt 

acoperite, cel puţin, din punct de vedere al participanţilor la aceste 

activităţi cu prestaţii săvârşite. De asta vreau să subliniez faptul că este 

interesul firmelor respective să arate că au mai existat alte prestaţii 

care le acoperă banii încasaţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Domnul Victor Socaciu: 

Mă refeream la faptul că există, probabil contracte de 

publicitate şi difuzare de publicitate şi doi organizarea de concursuri 

de tot felul. Dacă aţi văzut, sunt două pagini cu concursuri. S-ar putea 

să fie, de asemenea, purtătoare de cheltuieli. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Daţi-mi voie să fac şi eu o propunere. Am şi eu, totuşi, un 
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cuvânt de luat aici. Vă mulţumesc. 

Aş vrea să vă propun următorul lucru. Eu sunt de acord că, 

din nevoia de aflat cât mai multe, nu cred că avem vreo problemă să 

retrimitem aceste adrese. Deja, domnul Barbu o să mă angajeze la 

Secretariatul general după această comisie, pentru că am trimis absolut 

toate adresele nu mulţumită domniei sale. 

Eu aş propune să le retrimitem, să supunem la vot această 

propunere. Într-adevăr, ne vor ignora ca şi până acum, nu este niciun 

fel de problemă, dar eu cred că este o minimă obligaţie să aflăm cât 

mai multe. 

Dacă ni le vor pune la dispoziţie şi vor veni, bun. Dacă nu, 

nu-i niciun fel de problemă, noi ne-am obişnuit să fim ignoraţi de cele 

două firme. 

Supun la vot această... 

Domnul Victor Socaciu: 

Faceţi invitaţia pentru domnul Georgescu, care este 

administrator la ambele firme, este un om cheie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Am făcut-o prin reprezentant. Nu pot să le impun o anumită 

firmă. 

Domnul Sever Voinescu şi domnul Vişan. 

Dar aş vrea să trecem şi la propunerile la vot. 

Deci pe lista de documente. Domnul Vişan, aveţi propuneri în 

plus? 
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Domnul Gelu Vişan: 

Eu aş vrea să facem, în primul rând, să nu uităm că trebuie să 

facem o scrisoare către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, 

dumneavoastră să faceţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

S-a votat. 

Domnul Gelu Vişan: 

S-a votat dimineaţă, cu nouă voturi pentru. 

Vreau să vă spun că, între altele, eu, spre deosebire de 

domnul Bogdan Olteanu şi l-am ascultat cu toţii cu foarte mare 

atenţie, am o părere puţin diferită. Şi anume aceea că, indiferent de 

ceea ce s-a spus la această masă, eu sunt foarte curios cine a achitat 

plasmele de pe scenă. Nu am primit răspunsul la această întrebare. 

Voci din sală: 

Ba, l-am primit. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Să trecem la vot, vă rog eu. 

Domnul Gelu Vişan: 

Numai puţin, doamnă, nu mă întrerupeţi... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Am întrerupt pe toată lumea. 

Stimaţi colegi, fac un apel la dumneavoastră. Mi se pare că 

facem o discuţie care este de dezbateri şi nu de punctul acesta de 

ordinea de zi şi toţi colegii au aceeaşi nerăbdare să votăm lista de 
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documente, pentru că ne pierdem în detalii. 

Lista de documente este cea pe care am enunţat-o, cu invitaţia 

către cele două firme şi, de asemenea, aş mai nota propunerea 

dumneavoastră, ca, dacă există la Garda Financiară un raport, să 

facem adresă, să ne comunice acest raport. 

Domnul Gelu Vişan: 

Mai am o propunere de vot. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Da. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cu adresa de la firma respectivă, să prezentăm în... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vorbim despre altceva acum, vorbim despre lista de 

documente. 

Cine este pentru? 

Împotrivă? 

Abţineri? Domnul Vişan se abţine. 

Documentele acestea sunt. 

Pentru mâine mai există o propunere de convocare, de fapt, 

revenirea cu invitaţiile Mark şi Artisan. 

Mâine avem CNA, avem reprezentanţii celor două 

televiziuni, mai avem comisiile de selecţie de recepţie şi directorul 

Direcţiei Generale a Politicii de Tineret. 
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Domnul Lakatos Petru: 

Dacă se poate, de la CNA, să vină preşedintele. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

A confirmat că vine domnul Mititelu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

O să avem o problemă aici. Vă spun de acum. Preşedintele 

este în concediu. 

Voce din sală: 

Cine este preşedintele? 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Răsvan Popescu. 

După lege, vicepreşedintele nu se numeşte Mititelu, spre 

supărarea dumneavoastră, se cheamă altfel şi aş vrea să ne asigurăm 

că, dacă vine cineva de la CNA, chiar vine persoana care reprezintă 

legal CNA. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Aş vrea să aşteptăm până mâine, să vedem care este situaţia. 

Bănuiesc că va avea un mandat din partea instituţiei. 

Mulţumesc. 

Declar şedinţa închisă. Ne reîntâlnim mâine, ora 12,00. 

 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,25. 


