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S T E N O G R A M A  

şedinţei Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de 

Ministerul Turismului pentru acţiunea de promovare a turismului şi 

a imaginii României  din ziua 

de 8 septembrie  2009 

 

Şedinţa a început la ora 13,45. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Ludovic Orban, 

preşedintele Comisiei de anchetă, asistat de domnii Nicolae Bănicioiu 

şi Vasile Bleotu, vicepreşedinţi ai Comisiei de anchetă.                

Domnul Ludovic Orban: 

Stimaţi colegi, 

Vă propun să începem lucrările. 

Sunt prezenţi practic toţi membrii comisiei. Trebuie să vă fac 

precizarea că este prezentă doamna deputat Diana Tuşa, care ţine locul 

domnului secretar Claudiu Ţaga. Ca atare, suntem în cvorum de 9. 

Ceea ce vă propun e ca pe perioada în care doamna deputat 

Diana Tuşa îl va înlocui pe domnul Ţaga, tot doamna Diana Tuşa să 

deţină funcţia de secretar al Comisiei de anchetă. 

Cine este pentru?  

E cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? Mulţumesc.  

Avem pentru ziua de astăzi, v-am înaintat propunerea de 

ordine de zi, punctul 1, dezbateri în plenul comisiei; punctul 2, 
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audierea doamnei Mihaela Botnaru, directorul Direcţiei de 

monitorizare a C.N.A. în vederea unei discuţii privind monitorizarea 

difuzării spoturilor T.V. în cadrul campaniei de promovarea 

turismului; la punctul 3, avem audierea reprezentantului delegat al 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

şi la punctul 4, concluzii. 

Dacă aveţi propuneri legate de ordinea de zi. Dacă nu aveţi, 

v-o supun aprobării. 

Cine este pentru? 

 E cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

S-a aprobat. 

Doamna deputat Vasile, am înţeles că P.D.-ul continuă să îşi 

continue demersurile de a încerca să împiedice prezentarea raportului 

final al comisiei. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Deci, nu pot să spun că Partidul Democrat-Liberal, ci 

doamna ministru s-a adresat din nou Biroului Permanent cu un 

material care a fost amânat pentru şedinţa Biroului Permanent de 

miercuri. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am înţeles. 

Da, spuneţi domnule deputat Nicolae Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vreau să fac o completare la ceea ce a spus doamna deputat 
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Aura Vasile în legătură cu sesizarea doamnei Udrea, că bănuiesc că e 

în calitate proprie, deci e în calitate de parlamentar. Într-adevăr, a fost 

transmisă Biroului Permanent, va fi discutată în şedinţa de miercuri. 

Ceea ce doresc să informez comisia este că doamna Udrea în 

continuare ne atrage atenţia asupra vacantării unor posturi, situaţie pe 

care, repet încă o dată, dacă citeşte Regulamentul Camerei Deputaţilor 

n-o poate remedia decât Grupul parlamentar P.D.-L. 

Deci, încă o dată sugerez un dialog între doamna Udrea şi 

domnul Mircea Toader, care este liderul Grupului parlamentar al P.D.-

L.  

Au auzit şi o replică publică pe un canal cum că noi, P.S.D.- 

ul sau P.N.L.-ul sau UDMR am putea completa cu parlamentari de la 

noi. Este fals. Nu este regulamentar. Deci, noi am putea să facem acest 

lucru, dar am încălca legea, ceea ce nu ne permitem. 

Deci, bănuiesc că acele recomandări pe care le-a făcut 

doamna Udrea în anumite apariţii publice probabil că nu aveau un 

fundament juridic şi probabil că de-asta le-a făcut. 

Repet, să nu ne mai trimită sesizări referitoare la vacantarea 

posturilor pentru că nu sunt adresate cui trebuie. Repet, domnul 

Mircea Toader este liderul Grupului parlamentar al P.D.-L. 

Un alt punct din acea sesizare era referitor la lipsa 

regulamentului comisiei. De asemenea, o informez şi pe această cale 

pe doamna Udrea că se contrazice sau pur şi simplu nu are informaţii 

de la membrii P.D.-L. din Biroul Permanent. Deci, regulamentul a fost 

adoptat de Biroul Permanent, este în vigoare. 

Eventual, poate să intre în posesia regulamentului printr-o 
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adresă către Secretariatul General al Camerei şi îl poate şi parcurge în 

caz că doreşte. 

De asemenea, recomand consultarea membrilor P.D.-L. din 

Biroul Permanent care-i puteau spune despre existenţa şi votul dat 

pentru regulament în şedinţa de săptămâna trecută din Biroul 

Permanent şi atunci nu mai era în această situaţie destul de complicată 

prin care ne cere să rezolvăm anumite chestiuni pe care nu le putem 

rezolva noi, ci unele sunt rezolvate iar altele ţin de Grupul parlamentar 

al P.D.-L. 

O să vă ţin la curent cu discuţia din Biroul Permanent de 

miercuri, aşa cum este prevăzută pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban: 

 Mulţumesc, domnule Bănicioiu. 

Aş vrea să ştiu din partea experţilor legat de materialele care 

ne-au fost trimise în week-end. Domnule Chiper, dacă puteţi să ne 

spuneţi...legate de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, indicatori 

tehnico-economici. Mă interesează, vă pun întrebările: aţi primit vreun 

document în acele documente prin care să se stabilească criterii şi 

procedură de stabilirea cuantumului sumelor alocate către autorităţile 

locale? 

Domnul Cătălin Chiper: 

Din toate documentele care au fost transmise comisiei şi pe 

care le-am parcurs, nu s-a primit nici-un astfel de document. Sunt în 

marea lor majoritate proiecte tehnice, hărţi, devize, absolut materiale 
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cu caracter tehnic, în nici un caz documente din cele pe care le-aţi 

solicitat. 

Domnul Ludovic Orban: 

 A doua întrebare: valoarea unei proiecţii este stabilită prin 

hotărâre de consiliu local, respectiv de consiliul judeţean, hotărâre 

prin care trebuie să se adopte indicatorii tehnico-economici, în acea 

hotărâre fiind inclusă şi valoarea proiectului care ar putea să stea la 

baza unor criterii. Există în documentaţiile transmise de autorităţile 

locale hotărâri de consiliu local, respectiv consiliu judeţean privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici? 

Domnul Cătălin Chiper: 

Nu există. Există o singură hotărâre în cazul unei investiţii 

din Municipiul Constanţa. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Atât? 

Domnul Cătălin Chiper: 

Atât. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci pentru toate celelalte documentaţii care au fost 

transmise S.F., proiecte tehnice, nu există practic hotărâri de consiliu 

local sau judeţean pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici? 

Domnul Chiper: 

Nu există. 
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Domnul Ludovic Orban: 

 Există cereri, adrese oficiale din partea autorităţilor locale 

care să prevadă anumite date standard care să fi fost cerute de 

Ministerul Turismului? Adică există un format standard de cerere pe 

care s-o depună o autoritate locală care vrea să se adreseze în vederea 

transferului de fonduri?  

Domnul Cătălin Chiper: 

Nu. Nu există. 

Vă repet, toate documentele care au fost trimise comisiei se 

referă la aspecte de ordin tehnic, studii de fezabilitate, unele dintre ele 

incomplete, şi cea mai mare parte a documentelor se referă la hărţi şi 

devize de lucrări, memorii tehnice şi aşa mai departe. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am înţeles. 

Domnul deputat Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Domnule preşedinte, 

Şi eu m-am uitat pe documentele primite. Într-adevăr, pot să 

confirm ce a spus colegul nostru, însă ştiţi că am făcut şi eu cerere pe 

care domnul Ţaga a trimis-o către Primăria Petroşani şi Consiliul local 

Petroşani, am primit ulterior şi un răspuns. Eu chiar mă încăpăţânez să 

aflu şi cred că ar mai trebui să revenim cu o solicitare oficială din 

partea comisiei, pentru că şi eu cred că acele hotărâri ale Consiliului 

local Petroşani trebuie să fie fundamentate până la urmă. Eu ştiu cel 

puţin şi din declaraţiile publice ale primarului Ridzi, ştiu că a fost 
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făcut un studiu de fezabilitate care deja a fost plătit. Deci, a fost 

efectuată o plată. 

Vom vedea dacă plata a fost mare sau mică, poate că studiul 

este foarte util, dar cred că ni-l poate pune la dispoziţie având în 

vedere că face obiectul cercetărilor acestei comisii.  

Doi. Eu până în ziua de astăzi nu sunt lămurit în legătură cu 

sursele de finanţare pentru acel proiect de la Petroşani. Deci, 

Ministerul Turismului înţeleg că finanţa o parte din acel proiect. Deci, 

am înţeles că o parte. Iniţial, înţelesesem că tot. 

Domnul Ludovic Orban: 

 În cele patru anexe la Hotărârea de Guvern nr.426 a apărut şi 

Petroşani. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 A apărut finanţarea investiţiei din Petroşani, apare şi o sumă 

cu care ministerul contribuie. Suma nu prea cade pe declaraţiile 

publice ale primarului. 

Evident că pot fi necorelări între declaraţiile publice şi ceea 

ce apare în actele oficiale. Dar cred că trebuie să avem o lămurire, 

cred că trebuie să facem şi o corelare cu studiul de fezabilitate făcut 

acolo şi să vedem dacă într-adevăr se ajunge la 86 de milioane de 

euro. Pentru că dacă se ajunge la 86 de milioane de euro cât am văzut 

eu în anunţul de pe SAP, pentru că eu vorbesc de anunţul publicat pe 

SAP, ceea ce este cât se poate de oficial. Nu cred că putem pune în 

discuţie nota oficială a SEAP-ului. 
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Domnul Ludovic Orban: 

 Ăla e anunţul de participare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Anunţul de participare. Acolo apar 86 de milioane de euro. 

Trebuie să ştim cine contribuie, cât contribuie Ministerul Turismului, 

cât contribuie  consiliul local, că bănuiesc că şi ei sunt parte din 

această finanţare şi cred că domnul primar al Petroşaniului ar trebui să 

ne pună la dispoziţie aceste explicaţii. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci, propuneţi o solicitare de revenire către Primăria 

Petroşani? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Da. Care să includă şi cererea studiului de fezabilitate. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Din ce ţineţi minte, domnule Cătălin Chiper, la Petroşani, 

avem de-a face cu o hotărâre de consiliu municipal prin care se aprobă 

indicatorii tehnico-economici prin care se stabileşte valoarea 

proiectului? 

Domnul Cătălin Chiper: 

Nu. Nici la Petroşani. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Bun. Deci reţinem că... 

Doamna deputat Aura Vasile. 
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Doamna Aurelia Vasile: 

 Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

Îmi exprim din nou dezamăgirea că la fiecare întâlnire a 

comisiei trebuie să facem revenirea revenirii. Am propus şi în 

penultima şedinţă a comisiei, propun şi acum, doresc, domnule 

preşedinte, să ne planificăm închiderea raportului cu materialele pe 

care le avem la dispoziţie făcând indicaţia în raportul final că aceste 

lucruri pe care nu le-am putut noi verifica să fie verificate de 

instituţiile statului, cele care sunt abilitate să facă astfel de verificări. 

În condiţiile în care tot cerem, tot nu vin, tot primim tot felul 

de epistole, n-o să mai finalizăm niciodată, iar aceste probleme cred eu 

că trebuie să se apropie de final. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Joi, doamna deputat, am luat decizia să începem elaborarea 

raportului final. Deja s-au împărţit pe anumite capitole unor deputaţi. 

La rubrica de concluzii eventual să ne şi stabilim un termen prim 

pentru prezentarea fiecărei părţi din raport de către deputaţii 

responsabili. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 De aceea, propun să nu mai pierdem timpul, şi să nu mai 

cheltuim banii pe timbre pentru a face o altă adresare către primăria 

condusă de domnul primar Ridzi, ci teoretic o să prindem în raport 

chiar organele care trebuie să verifice, să verifice. În condiţiile în care 

a trebuit să urmărim aproape un metru şi jumătate cub de hârtii care 
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teoretic au venit pentru impresia artistică şi nicidecum pentru 

elucidarea unor probleme, cred, domnule preşedinte, că putem să 

prindem în raport şi această situaţie cu banii care sunt planificaţi 

pentru a fi transferaţi când? În trimestrul III şi IV către administraţiile 

publice locale, cunoscând toată lumea foarte bine legea, nu ştiu când 

mai au timp administraţiile publice locale să poată să parcurgă toate 

procedurile conform Ordonanţei 34 cu toate modificările care au fost 

făcute la ea, în aşa fel ca la 31 decembrie lucrările să fie finalizate şi 

facturile plătite pentru a nu fi luaţi înapoi la bugetul de stat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Dacă-mi mai permiteţi... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Da. Vă mai permit, domnule deputat Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Şi eu sunt de acord cu ce spunea doamna Aura Vasile în 

legătură cu finalizarea proiectelor practic publicate sau anunţate de 

Ministerul Turismului şi care din punctul meu de vedere nici eu nu 

cred că vor mai putea fi reale, cel puţin în acest an. 

Din câte am văzut noi, aproape 90% din buget este reportat 

pentru ultimul trimestru al acestui an. Evident că ridică mari semne de 

întrebare, evident că nu mai e timp ca acele investiţii să devină un fapt 

şi să fie realizate până la urmă, şi evident că datoria noastră indiferent 

de ce spun cei de la Ministerul Turismului sau indiferent de ce spun 

anumiţi comentatori, este să aflăm şi oportunitatea acestor cheltuieli, 

să vedem şi de ce au fost aprobate aşa şi de ce a fost repartizat bugetul 
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la modul acesta pentru că, scuzaţi-mă, dar avem o problemă foarte 

gravă în momentul de faţă, sunt concedieri, sunt reduceri de cheltuieli 

pe tot tronsonul bugetar, în toate agenţiile sunt disponibilizări anunţate 

şi în momentul noi ne chinuim, sau statul se chinuieşte să facă 

economii din toate sursele bugetare şi vedem că la Ministerul 

Turismului avem concentrate mari sume de bani pe ultimul semestru. 

Deci, e evident că ar trebui să existe şi o justificare a acestei 

planificări. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Haideţi să vă mai citesc o dată ce răspunde Primăria 

Petroşani la adresa noastră în care am solicitat să ne spună...spune că 

au fost eliberate documentaţiile tehnice pentru proiectul „Dezvoltarea 

domeniului schiat în zona turistică Parâng” cuprins în programul Schi 

în România, în care se spune că nu există o repartiţie a finanţării 

acestui proiect, întrucât programul naţional de dezvoltarea turismului 

Schi în România, aprobat prin Legea 526/2003 cu modificările şi 

completările ulterioare, nu prevede o repartizare a finanţării. 

Adică domnul primar de la Petroşani ne spune că nu s-a 

adoptat Hotărârea de Guvern în care s-a stabilit cuantumul de alocare 

de la bugetul Ministerul Turismului, adică Ministerul Turismului 

stabileşte cuantumul alocat de la bugetul Ministerul Turismului  în 

vederea repartizării cuantumului sumei, şi primarul ne spune că în 

lege nu se prevede o repartizare a finanţării. adică... 

 Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Tocmai asta spuneam şi eu că din această adresă nu mai ştii 



 

 

12

ce să înţelegi până la urmă. Anunţul ăla pe SEAP există, l-am văzut cu 

toţii, a fost public, hotărârea de Guvern respectivă există, acuma nu 

mai ştiu, cine are dreptate? Domnul Ridzi sau cei de la Ministerul 

Turismului, până la urmă? 

Ne confruntăm cu o situaţie destul de, cum să zic, confuză. 

N-am mai întâlnit asemenea inadvertenţe de comunicare între două 

autorităţi ale statului român. Că, până la urmă, şi consiliul local 

Petroşani şi Ministerul Turismului sunt autorităţi publice ale statului 

român care bănuiesc că în momentul în care vor să facă un proiect 

împreună, bănuiesc că au avut discuţii, înţelegeri şi totuşi avem de-a 

face cu o hotărâre de Guvern care există. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Domnule deputat,  

Eu în principiu nu am nimic împotrivă să mai cerem orice 

scrisoare de clarificări, dar dacă nu ne vine un alt răspuns până la 

finalizarea raportului, vă propun să ne întemeiem punctele de vedere 

pe ceea ce avem până astăzi, da? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 De acord. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Ca atare, o să trimitem o revenire, să le mai dăm o şansă să 

încerce să răspundă corect. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Scuzaţi-mă că intervin. Este şi o datorie faţă de locuitorii din 
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Petroşani, pentru că eu atunci stau să mă întreb: dacă aceste surse 

practic nu sunt prevăzute în buget, nu există cu alte cuvinte, şi dacă... 

Domnul Ludovic Orban: 

 N-avea voie să lanseze licitaţia. Şi Ministerul Turismului n-

avea voie să prevadă co-finanţare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Păi nu, ministerul a prevăzut cofinanţarea, licitaţia a fost 

lansată şi întrebarea atunci foarte fermă către primăria din Petroşani 

este: nu cumva ne ducem la împrumuturi? Facem alte împrumuturi?  

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci întrebarea clară pe care noi trebuie s-o adresăm 

consiliului local este dacă a prevăzut în bugetul Municipiului 

Petroşani pentru anul în curs sume de bani pentru finanţarea acestui 

proiect. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Exact. Şi provenienţa acestor sume. Pentru că ştim că suntem 

cu toţii în criză. Practic, aceşti bani nu există. Poate îi ia din altă parte. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am înţeles. Le mai trimiteţi o scrisoare, dacă nu ne 

răspunde, asta e, ţinem cont. 

Dacă aveţi alte luări de cuvânt, intervenţii la dezbateri. Dacă 

nu, vă propun să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi , la care este 

prevăzută audierea doamnei director Mihaela Botnaru, directorul 

Direcţiei de monitorizare a Consiliului Naţional al Audiovizualului. 
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Înainte de a începe audierea, în conformitate cu art.76 alin.6, 

în calitate de preşedinte al comisiei, vă atrag atenţia că trebuie să 

spuneţi adevărul, că nu trebuie să ascundeţi nici o informaţie pe care o 

cunoaşteţi legat de întrebările care vi se pun, pentru că în caz contrar 

sunteţi pasibilă de răspunderea penală. Asta este obligaţia mea ca 

preşedinte. 

După ce mi-am îndeplinit această obligaţie, vă mulţumim că 

aţi răspuns invitaţiei noastre pentru a fi audiată de comisie. Practic, în 

cadrul acestei audieri încercăm să ne clarificăm asupra modului în 

care s-a efectuat mediatizarea, promovarea prin contracte de 

publicitate pe diverse televiziuni şi măsura în care pe această 

mediatizare banii publici au fost folosiţi pentru interesele turismului 

sau pentru interesele personale ale doamnei ministru Udrea sau ale 

altor lideri sau conducători politici. 

Vă invit să ne spuneţi câteva cuvinte legate de activitatea 

direcţiei pe care o conduceţi şi eventual câteva cuvinte despre ceea ce 

ne-aţi înaintat în scris ca raport de monitorizare, după care vă rugăm 

să fiţi amabilă să răspundeţi întrebărilor membrilor comisiei. 

Vă dau cuvântul, doamnă director. 

Am rugămintea să apăsaţi pe butonul microfonului şi 

apropiaţi microfonul pentru ca să se audă ceea ce spuneţi. 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Mulţumesc.  

Mă numesc Mihaela Botnaru, sunt director de monitorizare la 

Direcţia de monitorizare a Consiliului Naţional al Audiovizualului şi 

am mandat din partea consiliului să vă prezint rezultatul monitorizării 
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generat de adresa pe care ne-a trimis-o comisia în legătură cu 

realizarea unei monitorizări oficiale referitoare la apariţia spoturilor 

t.v.r realizate şi difuzate în cadrul campaniei de promovarea turismului 

„Romania, Land of Choice”, precum şi apariţiilor în media a 

diferitelor persoane publice cu ocazia organizării evenimentelor din 

cadrul proiectelor „Lumină la malul mării” şi „De Paşte în Bucovina”. 

Mă bucur şi vă mulţumesc că mi-aţi permis să spun câteva 

cuvinte despre activitatea colectivului nostru. Este...să nu începe cu 

dimensiunile, este un colectiv totuşi relativ mic, se ocupă de 

monitorizare de televiziune şi monitorizare radio, răspunde tuturor 

solicitărilor pe care le primim în cadrul instituţiei noastre, fie din 

partea unor persoane publice, din partea unor organizaţii, din partea 

unor instituţii, autosesizările membrilor consiliului, autosesizările 

noastre, ale colegilor mei, astfel încât să punem la dispoziţia 

Consiliului datele obiective pe baza cărora pot lua decizii şi aprecia şi 

evalua dacă o producţie audiovizuală, o emisiune de orice tip ar fi ea, 

încalcă sau nu reglementările audiovizuale. 

Toată activitatea noastră se bazează pe Legea 

Audiovizualului nr.504 din 2002 şi Codul audiovizual, care e de fapt 

decizia 187 din 2006. 

În linii mari, extrem de mari, deci aceasta ar fi activitatea 

noastră. Pentru şedinţele care sunt bisăptămânale furnizăm  

răspunsurile la toate reclamaţiile, petiţiile care ne vin, evident dacă 

sunt urgenţe le dăm curs acestora şi, de asemenea, vreau să vă spun că 

mai rar în ultimul timp dar intens în anii trecuţi, am coordonat 

cercetări, studii de piaţă, studii sociologice care pe vremea aceea încă 
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mai existau fonduri PHARE, pe baza cărora am obţinut materiale 

extrem de valoroase care au constituit baza unor decizii pe care le-a 

luat apoi consiliul privind violenţa, în general, pentru că am avut un 

studiu extrem de interesant realizat de Centrul de studii media al 

Facultăţii de Sociologie, centrul este condus de profesorul Drăgan, în 

care pe o tipologie absolut ştiinţifică, dacă pot să zic aşa, a analizat 

violenţa care se manifestă în programele de televiziune la zece posturi 

de televiziune româneşti. 

Şi apoi am avut studii de marketing, de piaţă privind 

comportamentul de consum al telespectatorilor. Am avut, de 

asemenea, un alt studiu extrem de interesant privind comportamentul 

copiilor în faţa televizorului. Deci, studii foarte, foarte interesante care 

ne-au dat vectorii pentru activitatea viitoare.  

Şi constat că, în ultimul timp, s-a intensificat ritmul şi 

cantitatea de petiţii care ne sosesc. Din păcate, asta arată, pe de o 

parte, că publicul este foarte receptiv şi atent la ceea ce li se oferă. Pe 

de altă parte, că, într-adevăr, calitatea programelor de foarte multe ori 

este discutabilă, ce, dealtfel, se vede şi în valorile de audienţă pe care 

noi le primim şi pe care le cunoaştem. Deci, valori de audienţă 

măsurate absolut ştiinţific şi furnizate de instituţia de profil GFK. 

Şi, acum, să mă refer la monitorizările pe care le-am realizat 

în cele două zile pe care le-am avut la dispoziţie, ca răspuns la 

solicitarea comisiei.  

Am identificat 6 posturi de televiziune, 6 canale, mai   exact, 

de televiziune, unde s-au difuzat fie spoturi, fie au fost apariţii, aşa 

cum se vorbeşte în această adresă, a diferitelor persoane publice, 
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legate de cele trei spoturi. Şi am să spun de la început că acest spot – 

Romania- Land of Choice – se difuzează pe Eurosport şi Euronews. 

Aceste două posturi sunt licenţiate în afara ţării, deci nu sunt licenţiate  

în România. Ca atare, nu se supun jurisdicţiei audiovizuale româneşti. 

Ca atare, nu sunt monitorizate.  

Dar, pot să spun despre acest spot, deci acest spot nu s-a 

difuzat. Noi nu l-am găsit, nu s-a difuzat în ţara noastră, dar au fost 

preluate câteva imagini în ştiri, şi anume: au fost nişte ştiri în care s-a 

prezentat debutul acestei campanii la TVR.1, la Prima, la PROTV, la 

Antena 3, Antena 1, Realitatea – 6 posturi.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna directoare, v-aş pune o întrebare.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Vă rog! 

Domnul Ludovic Orban: 

Ne-aţi putea pune la dispoziţie înregistrarea spotului iniţial … 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Le am la mine … 

Domnul Ludovic Orban: 

… din datele respective, aşa cum au fost difuzate atunci? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Avem înregistrarea din 5.06. Deci, aşa cum … 
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Domnul Ludovic Orban: 

Exact.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

… aşa cum a fost utilizată de radiodifuzor, deci TVR.1. 

Domnul Ludovic Orban: 

Exact. Înregistrarea, la care … că ştiu că pe 5 iunie … 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Da, 5.06; în iunie.  

Domnul Ludovic Orban: 

În 5.06 au fost difuzate spoturile şi ne-ar trebui  spoturile aşa 

cum au fost ele când au fost difuzate pe 5.06. 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Le am la mine, pe zi, voiam să vi le prezint, dar … 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mulţumesc. Vă mulţumesc.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

… dar … Bun.  

Ce se întâmplă? Am uitat să menţionez un fapt important, şi 

anume că monitorizarea noastră s-a realizat pe 6 posturi de televiziune 

româneşti, unde noi am găsit aceste …, fie unele spoturi, fie ştiri  

despre … şi anume: Televiziunea Română  TVR.1, Prima, Antena 1, 

PROTV, Antena 3, Realitatea.  

Despre acest spot, totuşi, pot să vă spun că în imaginile care 
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au apărut în comentariile de la ştiri nu au fost probleme, în sensul că, 

nefiind difuzate în calitate de spot, deci nu puteau fi asimilate cu 

publicitatea politică.  

Mai departe, celelalte două spoturi – Lumină la malul mării şi 

De Paşte în Bucovina – nu au fost difuzate pe TVR.1, nici pe Prima, 

nici pe Antena 1. Au fost difuzate la PROTV, la Antena 3 şi la 

Realitatea.  

În schimb, am identificat ştiri despre acest eveniment care era 

prezentat în aceste spoturi.  

La posturile unde s-au difuzat aceste spoturi, adică la 

PROTV, la Antena 3 şi la Realitatea, am constatat următorul fapt: se 

poate urmări; în raportul, de pildă, de la PROTV, avem şi transcrierea 

textului ambelor spoturi – şi Lumină la malul mării, şi  celălalt, Paşte 

în Bucovina -, reiese că în ele nu apar persoane politice, sunt numai 

peisaje, imagini. Sunt realizate, aşa, într-o manieră lirică, poetică. În 

cel de la Paşte la malul mării apare şi Bregovici, pentru că urma să 

susţină un concert.  

Deci, aceasta ar fi în legătură cu spoturile.   

Evident, noi apreciem să  evaluăm aceste spoturi din punctul 

de vedere al conţinutului şi al prezenţei unor persoane. În aceste două 

spoturi care s-au difuzat pe cele trei canale româneşti, despre care 

spuneam: PROTV, Antena 3 şi Realitatea, nu încalcă codul, nu este 

publicitate politică, pentru că nu apar, pur şi simplu, niciun fel de 

persoane politice. În primul rând, pentru că nu apar şi, oricum, 

publicitatea politică este interzisă, este permisă doar în campanie.  

Acum, despre ştiri. Deci, ştirile inspirate sau care au 
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dezvoltat acest subiect – Lumină la malul mării, de exemplu. La 

TVR.1 a fost o ştire pe 18, deci în ajunul Paştelui, care era intitulată 

Paşte pe litoral şi în care s-au prezentat toate activităţile care urmau să 

se desfăşoare în ziua respectivă pe litoral, târgul de produse culinare, 

târgurile de produse meşteşugăreşti, programul care urma să se 

desfăşoare, slujba de Înviere pe malul mării şi, pentru a doua zi, 

concertul lui Goran Bregovici.  

Pentru programul Paşte în Bucovina s-au difuzat câteva ştiri 

în perioada premergătoare Paştelui şi noi  am  identificat trei zile cu  

trei ştiri – în 10, 12 şi 18 aprilie, în care a fost prezentat acest program. 

Pe 10 – Sărbătorile de Paşte în Bucovina, de către ministrul 

turismului; pe 12, ştirea s-a numit Cadou inedit, pentru că se refereau 

la cele două care cu ouă care veneau din Bucovina şi care erau 

destinate Guvernului şi Preşedinţiei; pe 18, ştirea este intitulată 

Vacanţă în Bucovina. Nu am avut un sincron acolo, nu a existat deci o 

intervenţie directă.  

O altă ştire a fost Înviere la Moldoviţa, unde sunt prezentate 

vizitele pe care le-a făcut Preşedintele la mănăstiri.  

La Prima; la Prima TV, nu s-a difuzat  deloc Land of Choice, 

nici ştiri despre el, nici celelalte două spoturi. Mă refer la ştiri. A fost 

o ştire pe data de 18, referitoare la programul acesta, Lumină la malul 

mării, în care s-au prezentat, de asemenea, toate activităţile propuse 

pentru ziua de 18 şi în ceea ce priveşte celălalt program – Paşte în 

Bucovina – au fost două ştiri, una pe 10, una pe 18. În cea de 10, titlul 

ştirii era Elena Udrea a deschis la Suceava programul Paşte în 

Bucovina şi în 18 a fost titrat Preşedintele în pelerinaj, fără intervenţii 
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directe, deci fără sincron.  

La Antena 1, apropo de ştiri. Despre Paştele la malul mării a 

fost o ştire în ziua de 17, titrată Mamaia e a lui Bregovici. Nu au fost 

intervenţii directe. Şi în 18 – Învierea pe plată – unde sunt toate 

programele despre care am vorbit, inclusiv doamna Udrea, cu 

bicicleta, cu furca de tors şi vorbind despre ceea ce urmează să se 

întâmple şi a doua zi, cu concertul lui Bregovici.  

Despre celălalt spot, sau program, mai bine zis, Paşte în 

Bucovina, au fost la Antena 1 două ştiri – una pe    12 … 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna directoare, mulţumim.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Restul sunt detalii … 

Domnul Ludovic Orban: 

Am văzut. Toate detaliile din raport. 

Vă propun, stimaţi colegi, să începem întrebările.  

Domnul deputat Bănicioiu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu, în primul rând, îi mulţumesc doamnei directoare pentru 

prezenţă şi pentru modul foarte profesionist în care ne-a alcătuit acest 

raport, pe care-l avem în faţă şi de aceea spuneam că nu mai este 

nevoie de prezentare, pentru că le avem foarte bine sintetizate.  

Evident, ca neprofesionist întreb, şi aici cer părerea 

dumneavoastră ca profesionist, nu neapărat … nu ştiu dacă a făcut 
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obiectul C.N.A.-ului, dar poate ne daţi o părere de profesionist.  

Remarc că cele mai multe ştiri au fost pe posturile unde au 

fost contracte de publicitate pe care au şi rulat spoturile campaniilor de 

la Ministerul Turismului.  

Prima întrebare ar fi: credeţi că este o legătură între 

abundenţa de ştiri şi contractele de publicitate? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Vă mulţumesc pentru aprecieri.  

Nu ştiu dacă vă va  satisface răspunsul meu. Noi nu avem, 

din păcate, niciun fel de legătură cu contractele. Deci, noi nu ştim ce 

contracte au fost. Adică, lucrurile astea sunt dincolo de competenţele 

C.N.A. Deci, noi ne rezumăm la cod.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu ne puteţi … 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Exact.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Pot să vă spun un lucru, totuşi. Într-adevăr, există, am 

constatat, evident, că sunt ceva mai multe ştiri, dar exact ca 

profesionist pot să vă spun că acelea sunt totuşi posturi de ştiri, canale 

de ştiri. Că e vorba de Realitatea şi este vorba de Antena 1 şi, în mod 

natural, pot să aibă mai multe ştiri decât alte posturi, care au puţine 
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ediţii de ştiri, de exemplu. Realitatea   are … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi Antena 1 şi PROTV-ul …  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Vreo 16  ediţii de ştiri pe zi, aşa că vă daţi seama … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiu, ştiu, ştiu. Nu, dar remarcam aceeaşi frecvenţă a ştirilor 

şi la Antena 1 şi la PROTV, care nu mai sunt de ştiri.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Da, asta pot să vă spun. Deci, neavând contracte, nu pot să vă 

… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am  înţeles.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Nici să  afirm, nici să  confirm, nici să infirm. Nu ştiu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi, acum, tot din raportul pe care ni l-aţi prezentat 

dumneavoastră, văd că preponderenţa apariţiilor la ştiri este doamna 

Udrea, care apare în majoritatea ştirilor, în marea majoritate a ştirilor, 

domnul Băsescu şi văd De Paşte în Bucovina … 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Domnul Flutur … 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

… apare foarte mult domnul Flutur.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Care se identifică cu imaginea turismului românesc în 

Bucovina. Cel puţin aşa reiese din aceste ştiri.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Pot să vă răspund următorul lucru: că apariţia în ştiri a unor 

persoane politice nu este reglementată de cod.  Faptul că o ştire este 

ilustrată cu o persoană sau o alta, că aceasta este publică, este politică 

… mă rog, are o funcţie, sau este anonimă, lucrul  ăsta rămâne la 

latitudinea postului şi asta ţine de independenţa editorială a postului. 

Ce se poate face? Există un principiu al pluralismului politic, pe care 

noi îl urmărim, dar evident că nu avem resurse să analizăm permanent 

apariţiile oamenilor politici, deşi …, mă rog, în iunie am făcut un 

astfel de …  o astfel de monitorizare, în februarie … Acum 

continuăm.  

Deci, în acest principiu al pluralismului politic, se urmăreşte 

să se creeze un echilibru, mai ales la ştiri şi la dezbateri. La ştiri, un 

echilibru între reprezentanţii politici ai Puterii şi ai Opoziţiei. Şi ştiţi, 

probabil, foarte bine, că e stabilit de Parlament, că acest raport să fie 

60.40%. Acum vreo doi ani era după modelul C.S.A.-ului francez. 

Erau două treimi şi o treime, de doi ani de zile proporţia este 60.40.   

Şi sigur că aceste apariţii ale unor persoane, ale unora sau 
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altora, sunt contorizate la formaţiunea politică corespunzătoare şi 

atunci când se fac calculele, pentru a vedea acest echilibru dintre 

Putere şi Opoziţie, dacă se depăşeşte acest procent, postul respectiv 

este sancţionat. Asta vă pot spune, de pildă, din luna iunie, care a fost 

înainte de vacanţă, sau de vacanţe.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este foarte corect ceea ce spuneţi.  

Am înţeles din răspunsul dumneavoastră că nu există practic 

şi nu aveţi o autoritate asupra contractelor de publicitate … 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Nu, nu, nu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

… între minister şi posturile de televiziune, însă eu remarc că 

toate  televiziunile care au primit contracte de publicitate au o 

abundenţă de ştiri, în care chiar nu pot să nu remarc din acest raport că 

nu apar decât persoane dintr-un anumit spectru politic, dar, evident,  

bănuiesc că este o prezenţă justificată, deoarece doamna Udrea 

probabil că era imaginea turismului românesc. La fel şi domnul Flutur 

şi înţeleg că şi Preşedintele României.  

Bun. O să vedem dacă mai sunt alte întrebări, atunci.  

Domnul Ludovic Orban: 

Alte întrebări? 

În conformitate cu monitorizarea, am să vă pun o întrebare.  
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Doamna Mihaela Botnaru: 

Vă rog! 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, practic, s-au cheltuit bani publici pentru promovarea 

unor evenimente, respectiv Paşte în Bucovina şi Lumină la malul 

mării.  

În conformitate cu monitorizarea pe care o aveţi, a ştirilor de 

la evenimentele respective, Traian Băsescu a participat, sau nu a 

participat la acest   eveniment? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Este greu de făcut o legătură directă, prin care să faci o 

simplă afirmaţie că “da”. Nu aş putea să spun aşa. Dar, pe de altă parte 

… 

Domnul Ludovic Orban: 

Haideţi să vă citesc … 

Doamna Mihaela Botnaru: 

… este prezent … este prezent … 

Domnul Ludovic Orban: 

Haideţi să vă citesc. Că pe mine m-a frapat cel mai mult. 

Deci, vă citesc din ştirea PROTV, din 17.04: “Preşedintele şi prima 

doamnă se împart în două anul acesta, de Paşte. Astăzi şi mâine,   

respectiv pe 17-18, şeful statului va intra în atmosfera de sărbătoare în 

Bucovina, unde-i sunt socrii, alături de care va participa şi la slujba de 

Înviere. Duminică, însă, familia Băsescu se mută la rudele sale din 
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Constanţa, pentru ca apoi să asiste la concertul lui Goran Bregovici.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Corect.  

Domnul Ludovic Orban: 

După această ştire, domnul Traian Băsescu a fost prezent nu 

la rudele sale din Bucovina, şi nu la rudele sale din Constanţa, ci pur şi 

simplu a fost prezent la evenimentele promovate din bani publici şi 

organizate de Ministerul Turismului, în care au fost aduşi aflux de 

turişti, cum susţin Ministerul Turismului. Şi domnul Băsescu, pe 

mediatizări, pentru că apar şi mediatizările ulterioare, în care este 

adevărat că la o mediatizare, chiar dacă nu dă sincron, dar este filmat 

pe larg, ori este în mod evident prezent în treaba respectivă.  

Ştiu că nu aveţi căderea a vă pronunţa asupra corectitudinii 

inserării unui lider politic într-o ştire.  Dar, totuşi, vă pun întrebarea: 

vi se pare normal, din punct de vedere al C.N.A.-ului şi al echilibrului 

de forţe, ca banii care sunt plătiţi din taxe şi impozite, deci toţi 

cetăţenii României, indiferent de opţiunea lor politică, să fie folosiţi 

pentru promovarea unor evenimente, al căror unic beneficiar să fie 

reprezentantul unui singur partid? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Mă puneţi într-o mare încurcătură, pentru că, dacă în fraza 

asta intervin banii … 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu sunteţi obligată să răspundeţi la niciuna din întrebările 
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mele. 

Doamna Mihaela Botnaru: 

În tot ceea ce se referă la bani, depăşeşte competenţa noastră. 

Deci, nu mă pot pronunţa.  

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. Mai are domnul deputat Bănicioiu o  întrebare.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi mai am o întrebare, la care la fel, puteţi răspunde, sau nu. 

Însă, tot din raportul prezentat de dumneavoastră aici, văd că pe 

anumite posturi de televiziune evenimentul nu a fost reflectat atât de 

abundent în ştiri. Pe unele, cele care coincid cu contractele de 

publicitate, evident că este, aşa cum aţi prezentat şi dumneavoastră, o 

abundenţă de ştiri referitor la aceste programe şi la participanţii de la 

aceste programe, care, cum se şi vede din  acest raport de 

monitorizare, sunt numai persoane politice dintr-un anumit partid.  

Credeţi că este posibilă o anumită … cum să zic … nu aş 

putea să  spun cumpărarea bunăvoinţei editoriale a unor posturi, dar 

totuşi folosesc această expresie. Deci, credeţi că este posibilă 

cumpărarea  bunăvoinţei editoriale a unor posturi de televiziune 

pentru a fi mai darnice în ştiri cu personaje politice, în momentul în 

care se fac contracte de publicitate?  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Teoretic, pot să vă răspund că, din punct de vedere  

deontologic, nu poate fi vorba de aşa ceva şi, mai mult decât atât, nu 
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pot să spun. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar, cum vă explicaţi că doar anumite posturi au considerat 

că trebuie să reflecte abundent participările la aceste evenimente prin 

ştiri şi alte posturi au dat mai puţină atenţie evenimentelor? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

În mod normal, acest lucru este decis de independenţa 

editorială a postului, dacă … Deci, este decizia postului … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De acord. Dar, din experienţa …? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

…  dă, sau nu dă. Şi să vă mai spun ceva. Eu am înţeles 

foarte bine punctul dumneavoastră de vedere, dar, iarăşi, transcede 

codul şi competenţa noastră. Dar, tot trecându-mi prin mână atât de 

multe  rapoarte şi reclamaţii, constat următorul lucru: că sunt posturi 

mai comode, sau în anumite momente sunt mai comode, care se 

mulţumesc să facă o ştire dintr-o informaţie care apare pe Youtube, 

sau nu ştiu unde, pe un site şi o transformă într-o ştire de televiziune, 

ceea ce nu e … mă rog, nu e foarte deontologic, iar alţii care-şi trimit 

echipă pe teren, filmează. Pentru că televiziunea este imagine şi ştire. 

Ştirile de televiziune  trebuie să te informeze pe moment, să ofere 

noutate. Asta înseamnă ştire: noutate. Dacă nu-ţi dă o informaţie nouă 

şi ţi-o dă a doua zi sau a cincia zi, degeaba ţi-o mai dă.  

Şi, deci şi asta contează: că unele se mişcă mai uşor şi altele 
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sunt mai comode, sau nu au suficient echipament ca să detaşeze car 

sau echipă pe teren şi să-ţi dea de acolo ştiri şi îţi dă din studio o ştire 

oarecare.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta, într-adevăr, este o bună motivare. Este o bună motivaţie 

pentru cele care, într-adevăr, nu reflectă foarte bine un eveniment.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Iar chestiunea pe ştiri este … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu, după umila mea părere, ca şi telespectator, cred că şi 

atunci când există o înţelegere dublată şi de un contract de publicitate, 

cred că atunci, practic, acea comoditate dispare mai repede.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Din păcate, nu mă pot exprima, ca telespectator.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc. Rămâne pentru raportul de monitorizare.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da, da.  

Am o întrebare. Când faceţi analiza, practic, urmăriţi ştirile, 

indiferent dacă ele sunt pozitive sau negative? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Da. Toate ştirile, absolut toate ştirile, în care … deci, la 

pluralism, atunci când analizăm pluralismul politic, analizăm, practic, 
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intervenţiile directe după modelul francez, pentru că sunt ştiri fără 

sincroane. Şi acelea nu ne interesează, pentru că mergem pe modelul 

acesta. Deci, luăm ştirile cu intervenţii directe, adică … 

Domnul Ludovic Orban: 

Cu sincron.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

… cu sincron, unde apare şi spune o persoană politică, 

indiferent ce spune ea – de bine, de rău … Deci, în felul acesta, se 

contorizează apariţiile unor persoane politice şi apoi acestea, evident 

că sunt distribuite după formaţiunea politică. Şi, în final, rezultă: 

fiecare formaţiune pe atâtea prezenţe, sau cu atâta durată de timp. Sunt 

doi indicatori. Şi, în final, rezultă acest echilibru care uneori este 

dezechilibru, în raport cu proporţia stabilită – oficial 60.40.  

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. O iau din alt punct de vedere. Dacă v-am adresa 

solicitarea, aţi putea să ne puneţi la dispoziţie monitorizarea pe 

perioada similară a lunilor, să spun, ianuarie, februarie, martie, pentru 

a vedea dacă există o creştere a frecvenţei ştirilor în perioada 

respectivă, în raport cu celelalte perioade? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Da.  

Domnul Ludovic Orban: 

Pentru că face o evaluare … mă rog, poate fi subiectivă, dar 

este totuşi o evaluare. Deci, ne-ar interesa în perioada similară 
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monitorizării, că toată campania s-a derulat între perioada 3 aprilie-19 

aprilie, pentru care s-au alocat banii publici pentru difuzarea spoturilor 

respective, spoturilor publicitare.  

Poate ne-ar trebui să vedem statistic,  dacă … ca să nu fie o 

lună, aceeaşi perioadă a lunilor ianuarie, februarie şi martie aţi putea 

să ne puneţi la dispoziţie, dacă vă solicităm? Nu este un efort prea 

mare? 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Cu foarte multă plăcere, dar vă putem pune la dispoziţie 

monitorizările care există.  

Domnul Ludovic Orban: 

Cele care există şi ne interesează … 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Avem luna februarie şi iulie.  

Domnul Ludovic Orban: 

Februarie şi iulie. Ceea ce aţi făcut. Şi ne interesează, nu la 

toate posturile, ci ne interesează numai la cele trei posturi care au fost 

beneficiare, respectiv PROTV, Antena 3 şi Realitatea. V-am fi 

recunoscători dacă pe   aceste luni, în care aveţi monitorizarea, pe 

perioada echivalentă. Să vedem, să facem o analiză cantitativă şi 

calitativă a ştirilor.  

Dacă mai aveţi întrebări, stimaţi colegi? 

Doamna deputat Aura Vasile. 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Nu i-aş spune întrebare, aş spune că doresc să fac un 

comentariu la ceea ce s-a discutat în jurul acestei mese, pe tema dată.  

Aş putea să spun că în bucăţica de timp, perioada 

premergătoare Paştelui şi mai ales zilei de Paşte şi cu o seară înainte 

zilei de Paşte, teoretic, am fost invadaţi – dar, efectiv, invadaţi –, pe 

geamurile televizoarelor, cu imagini, cu spoturi, cu ştiri numai despre 

un singur partid, de membrii unui singur partid, cu tot felul de ştiri, cu 

tot felul de imagini care, într-un fel sau în altul, n-au făcut decât că au 

făcut publicitate … să spunem, prin bunăvoinţa televizoarelor 

respective, acestui partid şi acestor membri.  

Ca cetăţean, ca ortodoxă, în zilele acelea, poate că am fost 

necăjită şi, probabil ca mine, foarte mulţi cetăţeni ortodocşi ai acestei 

ţări, că evenimentul pascal, acest eveniment care aparţine Bisericii 

Ortodoxe Române şi Patriarhului care conduce Biserica Ortodoxă 

Română, într-un fel … a fost confiscat. Teoretic, sărbătoarea pascală a 

devenit o chestie de petrecere în familie, de o chestie care …, cum să 

spun, poate fi  tratată oricum. Din punctul meu de vedere, a fost un 

lucru care nu a fost bine pentru noi, ca popor, pentru noi, ca ortodocşi, 

în condiţiile în care să ajungem să confiscăm sărbătorile creştine 

numai de dragul publicităţii, numai de dragul de a apărea, numai de 

dragul de a atrage atenţia asupra unor persoane şi, bineînţeles, asupra 

unei anumite sigle de partid.  

Cred eu, doamnă, că, poate, ştiu eu, cu propunerile 

dumneavoastră şi cu ajutorul nostru, poate am putea, prin lege, să 

reglementăm anumite lucruri pe care le consider deplasate, efectiv 
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deplasate şi duse  într-un extrem al încercării de a obţine beneficiu 

care nu are nimic cu credinţa, care nu are nimic cu evenimentul. 

Sărbătorile pascale şi noaptea de Înviere este un moment de 

reculegere, este un moment în care să te îmbrăţişezi cu religia, şi 

nicidecum un lucru sau, ştiu eu, o cursă contra cronometru, cine aduce 

mai repede flacăra de la Ierusalim, cine o ia, cum o ia, cine are varza 

umplută, cine are ceapa umplută … A fost de un penibil care, vă rog 

să mă credeţi, nu a făcut bine şi, teoretic, a torpilat această sărbătoare 

a celor care nu au plecat nicăieri de acasă şi teoretic au urmărit geamul 

televizorului, rămânând cu familia.  

Nu am avut cum să mă protejez, pentru că, afară de posturile 

speciale, Discovery şi altele, nu am avut cum să mă protejez de … 

această emisiune, spun eu, în sărbătoarea religioasă, Sfintele Paşti, în 

condiţiile în care aveam imagini de la o mănăstire, aveam imagini de 

la Patriarhie şi, automat, eram condusă pe alte imagini, în condiţiile în 

care trebuia să văd trăistuţă, să văd ceapă, să văd pupături, rânjete …, 

felinarul minăresc, sau ştiu eu ce.  

Poate ne daţi o mână de ajutor, pentru a putea să corectăm 

aceste lucruri care sunt convinsă că nu au fost pe gustul foarte multor 

ortodocşi, şi nu numai din ţara noastră.  

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă mai aveţi  întrebări?  

Dacă nu, îi mulţumim doamnei directoare pentru prezenţa în 

faţa  comisiei şi v-am fi recunoscători, dacă aţi putea să ne trimiteţi … 

Pe iulie şi pe februarie aveţi monitorizări, nu?  
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Doamna Mihaela Botnaru: 

Pe o lună întreagă.  

Domnul Ludovic Orban: 

Daţi-ne pe o lună şi facem … 

Doamna Mihaela Botnaru: 

Da.  

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mulţumesc foarte mult, doamna directoare.  

Doamna Mihaela Botnaru: 

Cu multă plăcere.  

Domnul Ludovic Orban: 

Şi v-aş ruga să-i lăsaţi domnului secretar al comisiei, Diana 

Tuşa spoturile de la Land of Choice, spoturile difuzate pe 5 iunie.  

Din partea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi, este prezentă Excelenţa Sa. Îl audiem fără să facem pauză 

şi după aceea facem pauză, după ce finalizăm … 

V-aş invita, Excelenţa Voastră! 

Bună ziua! V-aş ruga să apăsaţi pe microfon şi să vă 

prezentaţi, pentru a putea consemna în procesul-verbal … 

Domnul Traian Duţia: 

Bună ziua!  

Mă numesc Duţia Traian. Sunt director al Direcţiei auditului 

de calitate din Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România.  
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Îmi exercit misiunile şi atribuţiile de serviciu în cadrul 

reglementărilor emise de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi, unde sunt în calitate de angajat.  

Sunt la dispoziţia dumneavoastră, pentru … 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mulţumim mult, domnule director Traian Duţia.  

Înainte de a începe audierea  propriu-zisă, în conformitate cu  

art.76 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, alin. (6), ca preşedinte 

al comisiei, sunt obligat să vă atrag atenţia că trebuie să spuneţi 

adevărul, să nu ascundeţi nicio informaţie pe care o cunoaşteţi, pentru 

că, în caz contrar, există răspunderea penală. 

După ce am îndeplinit această procedură legală, îi invit pe 

colegii mei să se adreseze domniei voastre.  

Domnul deputat Vasile Bleotu.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule director, aş vrea, pentru clarificarea colegilor şi, 

bineînţeles, şi pentru auditor, să ne răspundeţi la câteva întrebări 

privind exercitarea vizei de control financiar preventiv. 

Aş vrea să vă întreb, în primul rând,  dacă sunt obligatorii 

aceste vize de control financiar preventiv pentru toate instituţiile 

publice, deci inclusiv ministere, agenţii, primării, dacă vreţi, autorităţi 

publice locale şi centrale? 

În al doilea rând, aş vrea să ne răspundeţi cine exercită 

controlul financiar preventiv în ministere şi cine desemnează persoana 
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care să exercite acest control financiar preventiv, conform legii? 

În al treilea rând, aş vrea să ne răspundeţi dacă exercitarea 

controlului financiar preventiv este obligatorie pentru toate tipurile de 

achiziţii publice, de bunuri şi servicii, inclusiv pentru produse de 

promovare, de marketing, de publicitate şi reclamă şi când se exercită 

acest control  financiar preventiv: înainte, sau după încheierea 

contractelor de achiziţii publice?  

Şi o ultimă întrebare: dacă controlul financiar preventiv nu se 

exercită în mod corespunzător, care este vinovăţia ordonatorului 

principal de credite şi a celor care este desemnat prin lege să exercite 

controlul financiar preventiv şi ce consecinţe consideraţi 

dumneavoastră că are în planul cheltuirii banului public şi al 

transparenţei faţă de aceasta? 

Vă mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban: 

Domnule director! 

Domnul Traian Duţia: 

A patra întrebare, dacă sunteţi amabil, nu am reuşit s-o 

înregistrez.  

Domnul Vasile Bleotu: 

La a patra întrebare, v-am întrebat: cine consideraţi că este 

răspunzător pentru exercitarea defectuoasă a controlului financiar 

preventiv? Deci, cine răspunde în faţa legii? Şi dacă ordonatorul 

principal de credite are vreo răspundere în acest sens? Şi care sunt 

consecinţele în planul transparenţei cheltuirii banului public? Pentru 
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că acesta este scopul controlului financiar preventiv şi de prevenire a 

actelor de ilegalitate, de oportunitate, de necesitate a cheltuirii banului 

public.  

Domnul Traian Duţia: 

Am să încerc să formulez răspunsuri la întrebările care mi-au 

fost puse.  

Din capul locului, aş vrea să vă rog să fiu înţeles că 

răspunsurile pe care voi încerca să vi le prezint au ca referinţă 

reglementările în vigoare, şi anume: Legea finanţelor publice nr.500 

din 2002, bineînţeles, cu modificările şi  completările ulterioare, 

Ordonanţa Guvernului nr.119 din 2003 – idem, cu modificările şi 

completările ulterioare -, precum şi Normele metodologice, al căror 

temei este dat prin Ordonanţa Guvernului de emitere, emise de 

Ministerul Finanţelor Publice, în aplicarea acelei Ordonanţe nr.522, 

dacă nu mă înşel, din 2003, de asemenea, modificate şi completate 

ulterior. Acestea au fost reglementările principale, din care derivă. 

La prima întrebare: toate operaţiunile pe care le efectuează o 

entitate publică, respectiv o instituţie publică, în cazul localizării 

întrebărilor dumneavoastră, obligatoriu, sunt supuse înainte de 

efectuarea lor, deci în fază de proiect, putem să ne exprimăm aşa, vizei 

de control financiar preventiv.  

Această obligaţie este dată în sarcina, în atribuţiile şi 

răspunderile ordonatorului principal de credite, prin Legea finanţelor 

publice şi prin ordonanţa la care m-am referit.  

Aceste operaţiuni sunt operaţiunile care  afectează fondurile 

publice şi patrimoniul public. Deci, toate sunt supuse vizei de control 
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financiar preventiv. Fără excepţie, nu este nicio excepţie de la aceste 

prevederi legale.  

Reglementările la care m-am  referit, inclusiv Normele 

metodologice de aplicare a acestor reglementări,  grupează aceste 

operaţiuni, începând cu angajamentele legale şi angajamentele 

bugetare, continuând cu deschiderile de credite, cu repartizările şi 

modificările trimestriale, ordonanţarea cheltuielilor care se fac din 

fondurile publice, continuând cu concesiuni, închirieri ale bunurilor 

din patrimoniul public şi alte operaţiuni bugetare.  

Aceste operaţiuni, care sunt obligatoriu supuse vizei de 

control financiar preventiv, sunt detaliate printr-un cadru care 

constituie anexă la Normele metodologice de aplicare a acestor 

reglementări, unde sunt prevăzute în detaliu operaţiunile pe tipuri, pe 

tipurile mari care am încercat să vi le prezint, documentele care 

trebuie prezentate, întocmite şi prezentate de către iniţiatorii 

operaţiunile respective, reglementările care stau la baza acelor 

operaţiuni.  

Acest cadru de operaţiuni, reglementările la care m-am 

referit, obligă ordonatorii principali de credite să-l adapteze, să-l 

detalieze şi   să-l adopte cu ocazia numirii persoanelor care vor 

exercita controlul financiar preventiv, astfel încât persoanele care vor 

exercita …, persoanele însărcinate cu exercitarea controlului financiar 

preventiv, să cunoască precis ce documente li se prezintă, ce 

reglementări trebuie să verifice, dacă se încadrează în ele, sau nu, şi 

să-şi poată exercita în bune condiţii atribuţiile.  

La întrebarea doi: controlul financiar preventiv este 
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reglementat a fi exercitat, în ministere, de către persoane de 

specialitate, pentru competenţele cărora şi calităţile cărora sunt 

stabilite prin aceste  reglementări.  

Condiţiile ca persoanele respective să poată trimite în această 

funcţie, în această misiune, sunt stabilite prin aceste reglementări, 

inclusiv incompatibilităţile când aceste persoane nu ar putea să 

exercite acest control. Cărora, deci, le este interzis să ocupe astfel de 

funcţii.  

Numirea acestor persoane, mai întâi vreau să vă rog, acest 

control financiar preventiv se exercită la ministere în două forme: 

control financiar preventiv propriu, care se exercită şi este o atribuţie, 

o obligaţie a ordonatorului principal de credite, organizarea şi 

exercitarea lui, cu toate detaliile  derivând din reglementările 

respective, şi controlul  financiar preventiv delegat, care se exercită 

prin delegaţi numiţi de ministrul finanţelor, prin ordin al ministrului 

finanţelor.  

Pentru controlul financiar preventiv propriu, actul de numire 

este decizia sau ordinul ministrului,  în care obligatoriu trebuie 

specificat operaţiunile asupra cărora exercită control financiar 

preventiv, termenul când acesta trebuie exercitat. Şi, bineînţeles, la 

numirea persoanelor respective, propunerile care se fac ordonatorului 

principal pentru persoanele care urmează să exercite control financiar 

propriu, trebuie ataşate condiţiile şi evaluarea corespunzătoare, prin 

prisma acestor reglementări  de îndeplinit de către persoanele 

respective.  

Persoanele însărcinate cu control financiar preventiv propriu  
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sunt avizate  de către Ministerul Finanţelor, cu acordul Ministerului 

Finanţelor.  

Nu au dreptul, potrivit reglementărilor, să exercite control 

financiar preventiv propriu persoane care iniţiază sau sunt implicate în 

efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv.  

De asemenea, nu au dreptul să exercite acest control financiar 

preventiv persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de compatibilitate 

şi alte condiţii stabilite de aceste reglementări. Este un articol în 

Ordonanţa Guvernului nr. 119 care stabileşte toate aceste condiţii.  

Controlul financiar preventiv delegat este statuat prin 

reglementările pe care am încercat să vi le amintim, ca un control 

financiar preventiv independent. Este numit aşa în reglementare.  

Însă, numirea respectivă este făcută, potrivit legii, prin 

ordinul ministrului finanţelor.  

El este considerat independent, e numit cu un control 

financiar preventiv independent. Dar, faptic, este numit de către 

ministrul finanţelor. Controlul financiar preventiv e delegat. Se 

numesc la ministere, legea permite unul sau mai mulţi controlori 

financiari delegaţi care sunt subordonaţi unui corp al controlorilor 

financiari din Ministerul Finanţelor Publice în Direcţia de control 

intern şi control financiar preventiv. Denumirea exactă a direcţiei nu o 

cunosc, dar sunt pe aproape. 

Acest control financiar preventiv delegat, o dată instituit, 

numit prin ordinul ministrului finanţelor, de asemenea în ordin 

ministrul finanţelor, sunt stabilite operaţiunile asupra cărora acest 

control, controlorul, da, exercită controlul respectiv şi limitele, de 
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regulă, operaţiunile de valori mari. Nu lipsesc angajamentele legale şi 

angajamentele bugetare. Pentru că acest controlor financiar are şi  

obligaţia, delegat, are obligaţia să supravegheze, în cadrul 

ministerului, evidenţa şi monitorizarea angajamentelor legale şi 

angajamentelor bugetare. 

În afară de faptul că acest control se exercită, control delegat, 

se exercită la sediul ministerului, la sediul instituţiei unde a fost 

delegat. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv delegat, 

controlorii aceştia, de asemenea sunt stabilite, prin reglementări, 

criteriile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a putea îndeplini 

astfel de misiuni, astfel de funcţii. Exercitarea controlului financiar 

preventiv, delegat, în baza reglementărilor amintite, cât şi exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu, este finalizat, se finalizează 

prin rapoarte de activitate, să le numim, privind desfăşurarea 

controlului, rapoarte de activitate ale controlului financiar preventiv 

delegat care se transmit la Ministerul Finanţelor Publice, prin acel 

corp de controlor financiar preventiv. 

În legătură cu persoanele desemnate să exercite acest control 

preventiv, poate că ar mai fi de adăugat că ele beneficiază, în 

exercitarea funcţiei lor, de un cod de conduită, stabilit prin acele 

reglementări, iar ca obiective, atât controlorii financiari sau persoanele 

care exercită controlul financiar propriu, cât şi controlul financiar 

executat preventiv, exercitat de către aceşti delegaţi, au următoarele 

obiective: 1.  legalitatea operaţiunilor; 2.  regularitatea operaţiunilor, 

adică încadrarea sau nu a operaţiunii respective în metodologia, în 

normele metodologice, în procedurile stabilite pentru operaţiunile 
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respective ca, de pildă, achiziţiile. Şi, a treia condiţie, este încadrarea 

în creditele bugetare, în limitele de credite bugetare şi în creditele de 

angajament stabilite ordonatorului respectiv. Acestea sunt cele trei 

mari obiective ale controlului, ale persoanelor care exercită control 

financiar preventiv. 

Persoanele care exercită controlul financiar preventiv delegat, 

pe lângă aceste atribuţii au şi atribuţiile, de regulă, privesc şi actele 

normative care se promovează, se elaborează de către ministerele 

respective şi, cu deosebire, care trebuiesc angajamente, credite de 

angajament şi credit bugetar. 

La a treia întrebare, am încercat şi cred că deja am răspuns, în 

sensul că toate operaţiile care privesc fondurile publice şi patrimoniul 

public, deci inclusiv achiziţiile publice, asupra tuturor acestor 

operaţiuni se exercită control financiar preventiv înainte de efectuarea 

lor. Este text legal.  

Aceasta înseamnă că  la controlul financiar preventiv, potrivit 

acestor reglementări, trebuie prezentate documentele, note de 

fundamentare, acte care să justifice efectuarea operaţiunilor 

respective, să fundamenteze efectuarea operaţiunilor respective la viză 

acestor persoane, controlului persoanelor exercitate cu control 

financiar preventiv propriu. 

Controlorii, aceste persoane, verifică dacă o primă verificare 

este aşa numită verificare formală. Formală, dar cu tentă de fond, cu 

implicaţii de fond. Şi anume, dacă aceste documente întrunesc 

condiţiile legale, dacă sunt complete, dacă sunt toate fundamentările 

legale pentru efectuarea operaţiunii.  
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Dacă nu întrunesc aceste condiţii, după această verificare, 

persoana însărcinată cu controlul financiar preventiv este obligată, 

potrivit legii, să formuleze în scris ordonatorului principal de credite 

obiecţiunile sale sau motivele pentru care operaţiunea respectivă nu ar 

putea fi efectuată, motivată. Există chiar tipizat un model de o 

asemenea intervenţie, să spunem aşa, a persoanei însărcinate cu 

controlul financiar preventiv, faţă de ordonatorul principal de credite. 

Dacă ordonatorul principal de credite consideră că totuşi 

operaţiunea poate fi efectuată are obligaţia, potrivit legii, să 

retransmită în scris acestei persoane însărcinate cu controlul financiar 

preventiv motivele pentru care consideră că operaţiunea poate fi 

efectuată.  

În aceste condiţii, persoane însărcinată cu controlul financiar 

preventiv are două posibilităţi. Să accepte şi să acorde viza sau să 

refuze efectuarea operaţiunii. Refuzurile de a viza, cât şi toate 

operaţiunile de control financiar preventiv prezentate, documentele  

prezentate la controlul financiar preventiv, persoana însărcinată  cu 

acest control, cât şi persoanele însărcinate cu controlul financiar 

preventiv delegat au obligaţia să conducă un registru de evidenţă al 

modului de derulare, să spunem aşa, a operaţiunilor privind controlul 

financiar preventiv, în care găsim: documentele care i  s-au prezentat 

la controlul financiar preventiv şi cum au evoluat aceste documente, 

dacă au fost refuzate, dacă au fost avizate sau nu. Deci, acele registre 

sunt obligatorii, există şi formular tipizat ca o anexă la acele norme 

metodologice, este condus atât de către persoana însărcinată cu 

controlul financiar preventiv propriu, cât şi de delegat, de acel delegat. 
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Vreau să menţionez, cu amabilitatea dumneavoastră, că, 

controlul financiar preventiv al persoanei delegate, al delegatului 

Ministerului Finanţelor, obligatoriu se exercită asupra documentelor 

pentru care a fost numit, asupra operaţiunilor pentru care a fost numit, 

dar şi acelea sunt avizate de către controlorul financiar propriu. Deci, e 

peste.  

Operaţiunile care au fost refuzate de la controlul financiar 

propriu nu mai se prezintă la controlul financiar delegat, preventiv 

delegat. 

Legea prevede că,  trecând la a patra întrebare, răspunderea 

pentru organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv revine 

ordonatorului principal de credite. Deci el are această responsabilitate.  

În ceea ce priveşte legalitatea, realitatea, economicitatea, 

eficienţa operaţiunilor, iniţiate şi, eventual, avizate la controlul 

financiar preventiv, răspunderea revine celor care au iniţiat 

operaţiunea, celor care au certificat documentele de efectuare a 

operaţiunilor respective. Chiar dacă au fost avizate de către persoana 

însărcinată cu controlul financiar propriu nu exonerează de răspundere 

persoanele care au întocmit şi au iniţiat operaţiunile.  

Refuzul de  viză, dacă este dat de către persoanele care au 

primit această misiune, legea autoriză ordonatorul principal de credite 

să efectueze operaţiunea, chiar dacă a primit refuz de viză. Cu o 

singură excepţie, încadrarea în creditele bugetare şi în creditele de 

angajament. Pentru aceste operaţiuni, dacă refuzul de viză a fost dat că 

nu se încadrează, nu are dreptul ordonatorul de credite să efectueze 

operaţiunea pe răspunderea sa. Deci, pentru restul operaţiunilor are 
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dreptul să efectueze totuşi operaţiunea pe răspunderea lui, chiar dacă a 

primit refuz de viză. În aceste condiţii, există stabilit de către aceste 

reglementări, iarăşi, anumite obligaţii. În primul rând, acest refuz de 

vize trebuie adus la cunoştinţa Ministerului Finanţelor Publice. 

În legătură cu controlul financiar preventiv delegat, la 

origine, este fostul control al Curţii de Conturi care a fost transferat la  

Ministerul Finanţelor Publice. El se desfăşoară, de fapt, potrivit  cam 

aceloraşi reguli. Spunând prin prisma reglementărilor cine poartă 

răspunderea asupra operaţiunilor efectuate, fie cu aviz din partea 

controlului financiar preventiv, fie fără aviz din partea controlului 

financiar preventiv, am răspuns la întrebarea că pentru efectuarea unor 

operaţiuni nelegale, că pentru aceasta ar fi primit refuz de viză sau 

pentru efectuarea unor operaţiuni neconforme cu reglementările de 

procedură şi metodologice de achiziţie, concret, da, răspunderea 

revine ordonatorului principal de credite.  

Toate operaţiunile de control financiar preventiv, asupra 

cărora se exercită controlul financiar preventiv, le distingem că s-a 

exercitat prin faptul că persoana însărcinată cu această misiune îşi 

pune viza, „vizat pentru controlul financiar”, numărul de sigiliu care îi 

este atribuit prin decizia de  numire şi semnătura. Distingem aceste 

operaţiuni că au fost supuse controlului financiar preventiv şi prin 

acea evidenţă obligatorie pe care trebuie să o conducă aceste persoane, 

concretizată în acel registru de evidenţă a controlului financiar 

preventiv la entitatea la care se desfăşoară.  

În aceste condiţii, sigur că, şi legea prevede acest lucru, 

persoanele însărcinate cu controlul financiar preventiv nu sunt nici ele, 
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dacă se dovedeşte că din culpă, din culpă, a avizat operaţiunea, o 

operaţiune nelegală, răspund şi sunt atrase în răspundere, potrivit legii, 

şi aceste persoane. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule director, noi suntem confruntaţi cu o situaţie, pe 

care din acest motiv am decis să invităm un expert neutru care să 

reprezinte organizaţia profesională autorizată în domeniu.  

Am să vă aduc două contracte, după care o să vă... este vorba 

de semnarea a două contracte în urma unor proceduri de achiziţii.  

Imediat vă explic. (Domnul Ludovic Orban, preşedintele 

comisiei, merge cu două dosare şi le arată domnului director.)  

Deci este vorba de două contracte de publicitate, încheiate 

între Ministerul Turismului şi nişte companii. Două companii.  

Ce ne-a frapat, în cadrul contractelor respective, în afara 

absenţei vizei de legalitate, ne-a frapat următorul fapt. Contractele 

sunt înregistrate şi produc efecte, şi produc efecte, atenţie,  începând 

cu data de 2 aprilie 2009, nu, 2 aprilie 2009, iar în momentul în care 

ne-am uitat la vize, viza de control financiar preventiv este pusă pe 

data de 3, iar viza controlorului delegat este pusă pe data de 7 aprilie 

2009. 

Vă mai dau un element care este, cum să spun, important. 

Aceste contracte încep să producă efectele pe data de 2, pentru că de 

pe data de 2, într-un contract, şi de pe data de 3, începe difuzarea 

clipurilor care trebuie plătite în cadrul obiectului acestor contracte. Şi, 

voiam să le comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere referitor la  

situaţia respectivă. Putea fi semnat contractul, fără viză de control 
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financiar preventiv şi fără viza controlorului delegat şi, în ce situaţie 

ne găsim, datorită faptului că vizele respective au fost puse ulterior 

semnării contractelor şi ulterior intrării în vigoare a contractelor 

respective. 

Poftiţi, vă rog, domnule director. 

Domnul Traian Duţia: 

Cu permisiunea dumneavoastră, am să repet textul legal care 

derivă din Ordonanţa 119 din 2003 că toate operaţiunile, toate, care 

vizează fondurile publice sau patrimoniul public se supun vizei 

controlului financiar preventiv, înainte de efectuarea lor, în fază de 

proiect. În cazul în speţă, înseamnă un contract de servicii care 

antrenează, bănuiesc, fondurile publice şi care trebuia, potrivit 

reglementărilor, prezentat la viză  - control financiar preventiv – în 

fază de proiect sau înainte de a fi încheiat.  

Termenele stabilite sunt nişte termene stabilite prin aceste 

reglementări, 3 zile pentru controlul, acordarea vizei sau refuzul vizei 

a controlului financiar preventiv de către persoanele interne, proprii 

ale ministerului sau a entităţii respective şi 5 zile de către controlorul 

delegat. Deci, părerea mea este că în aceste condiţii, văzând negru pe 

alb, viza imprimată pe acest contract, în copie... pentru că, nu? 

Domnul Ludovic Orban: 

 Aia e copie conformă cu originalul. 

Domnul Traian Duţia: 

Am înţeles.  

Deci, din acest punct de vedere nu se încadrează în 
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reglementările amintite. Eu vreau să vă rog frumos, indiferent că e caz 

concret, în cazul respectiv pe care dumneavoastră ni l-aţi pus în 

evidenţă, eu nu am altceva în faţă decât reglementarea. Eu vorbesc cu 

dumneavoastră vizavi de aceste reglementări. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am înţeles. Exact asta v-am întrebat. Deci, trebuia să fie 

anterioară semnării contractului. Asta este în conformitate cu 

reglementările Ordonanţei 119 şi normelor metodologice de aplicarea 

ordonanţei. 

Domnul Traian Duţia: 

 Concluziile le trageţi dumneavoastră. 

Domnul Ludovic Orban: 

 A doua întrebare pe care vroiam să v-o pun: aţi întâlnit în 

experienţă situaţii în care directorul Direcţiei economice să exercite şi 

controlul financiar preventiv? Pentru că în cursul audierilor, directorul 

Direcţiei economice ne-a comunicat că are printre atribuţii şi 

exercitarea controlului financiar-preventiv. 

Domnul Traian Duţia: 

 Exercitarea controlului financiar-preventiv, de regulă, se face 

în compartimentul de contabilitate, de către persoane din 

compartimentul de contabilitate. 

Controlul financiar-preventiv poate fi exercitat de către 

directorul economic în măsura în care directorul economic, de fapt el 

nu participă la efectuarea, la iniţierea operaţiunilor. La operaţiunile la 
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care el participă e... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci poate să exercite viza de control financiar-preventiv cu 

singura condiţie să nu fie implicată în iniţierea şi derularea 

operaţiunilor respective care vizează cheltuielile publice şi 

patrimoniul. Am înţeles. 

Mai am o întrebare? După opinia dumneavoastră, planul de 

achiziţii trebuie să fie vizat de controlul financiar-preventiv?  

Domnul Traian Duţia: 

 Planul ca atare cred că nu este un document care angajează 

fonduri în faza de plată. El devine angajator de fonduri în faza de 

execuţie. Poate fi privit şi aşa. Adică, nu putem motiva, de exemplu, o 

cheltuială, faptul că am prins-o în plan. Pornind de aici. Nu poţi să 

motivezi o cheltuială că am prins-o în plan. Şi dacă am prins-o în plan 

nelegal, înseamnă că trebuie s-o vizez de către controlul financiar-

preventiv ca să fie legal, s-o prind acolo. Nu. Eu o prind atunci când 

îmi vine la ordonanţare. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am înţeles. 

Deci, practic nu este obligatorie pentru că oricum controlul 

financiar-preventiv va fi exercitat pe parcursul derulării fiecărei 

proceduri din planul de achiziţii. 

Domnul Traian Duţia: 

 De fapt, dacă m-aş uita mai atent la operaţiunile supuse 
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controlului financiar-preventiv şi documentele care le prezentăm cu 

această ocazie care sunt obligate compartimentele de resort să mi le 

prezinte mie controlul financiar-preventiv cu această ocazie, nu am 

găsit plan. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Bun. Am înţeles.  

Dar, ulterior...în derularea planului de achiziţii, toţi paşii care 

duc la angajarea de credite bugetare, mde cheltuieli publice, practic, 

trebuie să fie supuse controlul financiar-preventiv. 

Domnul Traian Duţia: 

 Pornind şi de la ideea că nu pot motiva legalitatea unei cereri 

de credite prin faptul că am prins-o în plan. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am înţeles. De ce v-am pus întrebarea asta? Pentru că acolo 

în planul de achiziţii sunt stabilite şi de unde sunt suportate 

cheltuielile, sursele de finanţarea fiecărui tip de achiziţie care urmează 

a se derula. Nu spune din bugetul de stat, spune din articolul cutare, 

din clasificaţia bugetară. De-aia am pus întrebarea. Dar, oricum am 

înţeles ideea. Ideea este că dacă se întâmplă ca în instituţiile pe care 

le-am condus, de obicei, planul de achiziţii era vizat pentru că 

presupunea să vezi încadrarea cheltuielilor, din ce bani, din ce surse se 

finanţează, conform clasificaţiei bugetare. 

Dar oricum dacă nu se avizează de către controlul financiar-

preventiv, în mod obligatoriu, toate operaţiunile ulterioare pentru 

realizarea achiziţiilor publice, trebuie supuse controlului financiar-
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preventiv. Asta este concluzia pe care o înţeleg. 

Domnul Traian Duţia: 

 Dacă îmi permiteţi. În timp ce un contract, chiar dacă este un 

contract scris tot pe hârtie, dintr-un contract de libere angajamente, 

dintr-un plan, mai greu de spus. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Da. Am înţeles. 

Domnul deputat Dumitru Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

  Mulţumesc, domnule preşedinte. 

 Domnule director, aţi afirmat mai devreme că vizele de 

controlul financiar-preventiv şi cele ale controlorului delegat trebuiesc 

date anterior încheierii unui contract. Puteţi să ne spuneţi ce se 

întâmplă din punct de vedere juridic, care sunt consecinţele dacă 

aceste vize au fost acordate ulterior? 

Aţi citat din ordonanţe, din legi, ce se întâmplă dacă se 

încheie un contract fără aceste vize şi intră efectiv în aplicare? 

Domnul Traian Duţia: 

 Îşi urmează cursul cu răspunderile şi cu clauzele sale, 

indiferent că viza respectivă a fost pusă ulterior sau înainte. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Deci putem vorbi despre un contract legal încheiat? 

Domnul Traian Duţia: 

 Da, contract legal încheiat. Probabil că n-am înţeles. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Repet încă o dată: aţi spus că vizele respective trebuiesc date 

anterior încheierii contractului, e obligaţie. Dacă se încalcă această 

obligaţie există o sancţiune prevăzută de lege? Care este aceea? Vă 

rog să precizaţi dacă există o răspundere clară, nu o răspundere în 

general. Care sunt consecinţele juridice vizavi de existenţa acelui 

contract fără vize? 

Domnul Traian Duţia: 

 E o întrebare de natură juridică la care nu pot să răspund pe 

loc, dar dacă mă uit atent la lege, cred că o să pot, chiar dacă în 

atribuţiile mele şi în competenţele mele nu intră încadrarea juridică a 

faptelor, să spunem aşa, derivate din acordarea sau neacordarea vizei 

de controlul financiar-preventiv. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Da. Am înţeles. Nu aveţi calitatea de a acorda o interpretare 

din punct de vedere juridic unor încălcări ale unor obligaţii legale şi 

dumneavoastră ştiţi foarte clar care sunt obligaţiile legale. 

Domnul Traian Duţia: 

 Exact. 

Şi vizavi, încă o dată repet, vizavi de lege. Acum, încălcarea 

lor sau neîncălcarea lor, dacă este sau nu, asta de resortul 

jurisprudenţei. 

Domnul Ludovic Orban: 

 De a stabili care sunt sancţiunile pentru încălcarea unor 
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obligaţii legale. Pentru că eu vă spun foarte clar: noi suntem acum în 

faţa unei evidente încălcări a legii, pentru că exista obligaţia din partea 

ordonatorului principal de credite ca, anterior semnării contractului, să 

obţină toate vizele şi semnăturile necesare din punct de vedere legal. 

Or, contractul a fost încheiat şi înregistrat şi a produs efecte 

înainte de a avea viza controlului financiar-preventiv intern înainte de 

a avea viza controlului financiar al controlorului delegat de către 

Ministerul Finanţelor şi de asemenea, a fost încheiat fără să aibă viză 

de legalitate din partea unui consilier juridic. 

Da, domnule deputat Chiriţă, spuneţi! 

Da, să lăsăm pe domnul director să se uite în legislaţie, după 

care vă dau cuvântul. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Domnule director, aş veni cu o întrebare ajutătoare sau cu o 

situaţie: dumneavoastră ca auditoriu, în momentul în care aţi face o 

verificare şi aţi constata acest lucru, bineînţeles că-l treceţi la situaţii 

neconforme cu legea, nu? 

Domnul Traian Duţia: 

 Legea finanţelor, art.24: „Angajarea şi ordonanţarea 

cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de controlul 

financiar-preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale”. 

Mergem la finele legii finanţelor din 2002, cu modificările şi 

completările ulterioare: „Infracţiuni şi pedepse”. „Nerespectarea 

prevederilor art.4, 2 şi 3 constituie infracţiune, constituie contravenţie 

nerespectarea articolelor...” cutare... 
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Repet, cu n-aş mai continua, pentru că nu intră în 

competenţele şi atribuţiile şi nici în misiunea pentru care am fost 

invitat la aceste discuţii. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă mulţumim, domnule director, pentru acest răspuns. Cu 

siguranţă, vom urmări şi vom cere şi punctul de vedere al unui expert. 

Domnul deputat Chiriţă, mai aveţi vreo întrebare? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Nu ştiu dacă poate fi vorba despre o întrebare sau un 

comentariu. Domnule director, nu e nevoie să răspundeţi, dar mă 

întrebam dacă eu, în calitate de ordonator de credite, pentru că aşa vor 

muşchii mei, semnez un contract şi nici nu mă interesează viza 

dumneavoastră sau părerea dumneavoastră, îl derulez, fac plăţi, chiar 

nu mi se întâmplă nimic din punct de vedere juridic sau fiind tare în 

muşchi e suficient? Pentru că până la urmă, rolul controlorului 

financiar-preventiv şi al controlorului delegat, practic, e unul pur 

formal dacă eu fac ce vreau, fără a avea opiniile exprimate de către 

cele două instanţe pe care eu le apreciez ca fiind foarte importante. 

Apreciaţi că ăsta este sensul existenţei celor două vize? Unul 

formal? Iar eu fac ce vreau? Pentru că e ţara mea, patria mea, 

republica mea? Şi tot aşa. 

Efectiv, din ce am înţeles până acum, inexistenţa unor 

sancţiuni în asemenea cazuri, practic, mă face să cred că avem legi 

care n-au valoare juridică, legi de organizare şi funcţionarea 

controlului financiar-preventiv? 
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Domnul Ludovic Orban: 

 Domnule deputat... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Daţi-mi voie să-mi exprim o opinie. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Nu asta a spus. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Am spus, mă face să cred, e o opinie pe care o exprim în 

raport de ceea ce am auzit până în momentul de faţă, sigur că o să 

încerc să mă documentez mai în detaliu, să văd dacă chiar pot să fac 

ceea ce vor muşchii mei în ţara asta şi mai e nevoie şi de viza 

dumneavoastră, dacă nu e nevoie chiar asta o să şi fac. 

Pentru că ne aflăm într-o situaţie ridicolă. Există obligaţia 

fără a avea sancţiuni vizavi de încălcarea acestei obligaţii. Dacă există 

sancţiuni, atunci sunt binevenite pentru că, într-adevăr, nu trebuie să 

facem fiecare dintre noi, în calitate de ordonator de credite ceea ce vor 

muşchii noştri. Trebuie să facem ceea ce trebuie potrivit legii. 

De aceea, insistam asupra acestui aspect al valabilităţii 

existenţei vizei care, în opinia mea, ar trebui să determine în cazul în 

care viza nu există să pună sub semnul întrebării valabilitatea 

contractului. Pentru că începe să faci plăţi, derulezi evenimente, 

practic, angajezi fonduri publice. 

Cred că şi dumneavoastră, ca reprezentant al acestui corp 

profesional foarte important să nu lăsaţi ca aceste lucruri să treacă pur 

şi simplu, aveţi o aplecare vizavi de încălcările respective. Dacă ele 
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există, bineînţeles, nu numai în acest caz pe care îl analizăm noi. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Domnule director, vă rog. 

Domnul Traian Duţia: 

 Dacă-mi permiteţi.  

Domnul deputat, mă invită la o discuţie care, repet, e undeva 

peste competenţele misiunii pentru care am venit la dumneavoastră. 

Dar, totuşi, pentru că mă ocup ceva mai de mult timp cu astfel de 

probleme, repet textul legal: „Răspunderea pentru efectuarea unor 

operaţiuni nelegale, neeficiente, neeconomice, în afara legii, revine 

celui care a iniţiat şi efectuat operaţiunea.” Fie că a fost avizată de 

controlul financiar-preventiv, fie că nu a fost avizată.  

Deci, cu asta cred că am spus totul. Că pentru dovedirea unei 

fapte în afara legii, unei fapte sancţionabile, civil sau penal, nu 

contează cum, în funcţie de gravitatea faptei, trebuie dovedită 

nelegalitatea, neeficienţa, neeconomicitatea, nerealitatea operaţiunii. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă mulţumim mult, domnule director. 

Punem punct audierii. Ne-aţi fost un real folos şi vă 

mulţumim pentru expertiza pe care ne-aţi furnizat-o. 

Facem o pauză de un sfert de oră, după care reluăm lucrările 

comisiei cu punctul 4: concluzii. 

(La  ultimul punct de pe ordinea de zi nu a mai fost nevoie de 

stenogramă) 
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Şedinţa s-a încheiat la ora 15,45. 

 

   

  

  

  

 

 

 


