
 

 

 

S T E N O G R A M A  

 

şedinţei Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor 

cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare 

a turismului şi a imaginii României 

din ziua  de 4 august 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 11,30. 

 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

Deschidem lucrările primei reuniuni a Comisiei de 

anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul 

Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a 

imaginii României.  

Proiectul ordinii de zi a primei reuniuni a Comisiei 

noastre este următorul:  

- la punctul 1: adoptarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Comisiei;  

- la punctul 2: stabilirea programului de lucru al 
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Comisiei;  

- la punctul 3: stabilirea necesarului de experţi din 

diferite domenii, care să susţină activitatea Comisiei; 

- la punctul 4: nominalizarea persoanelor care urmează 

a fi audiate de către comisia de anchetă; 

- la punctul 5: stabilirea documentelor care urmează a fi 

solicitate de către Comisie, Ministerului Turismului, altor 

instituţii, operatorilor economici, reprezentanţilor societăţilor 

civile şi altor partide; 

- la punctul 6: diverse. 

Vă propun să trecem la primul punct al proiectului 

ordinii de zi şi să discutăm adoptarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al comisiei. 

Doamna deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, am rugămintea de a ni se acorda 

un timp de un sfert de oră pentru studierea materialelor 

prezentate, timp după care să reîncepem lucrările comisiei 

noastre.  

(Membrii comisiei au fost de acord cu acordarea unui 

timp de 15 minute.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamnelor şi domnilor, vom relua şedinţa noastră după 

un sfert de oră. 
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* 

Lucrările şedinţei  au  fost reluate  la ora  11,45.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

Vă invit  să reluăm lucrările şedinţei noastre.  

 În privinţa mas-media,  există solicitarea ca dezbaterile 

şedinţei noastre să fie publice. 

Supun la vot această propunere, ca dezbaterile şedinţei 

noastre să fie publice. Cine este pentru? Este cineva  împotrivă? 

Dacă  se  abţine cineva? Vă mulţumesc.  

Trecem la ordinea de zi pentru prima reuniune a 

comisiei. 

Dacă aveţi propuneri faţă de proiectul ordinii de zi, pe 

care vi l-am prezentat?  

Doamna deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte,  

La pct.4, am rugămintea să fie redactat în următorul 

mod: „nominalizarea persoanelor care urmează a fi audiate de 

către Comisia de anchetă se stabilesc pe parcursul derulării 

activităţii comisiei”.  

La pct.5: „stabilirea documentelor care vor fi solicitate 

de către comisie Ministerului Turismului, alte intituţii, operatori 

economici, societate civilă etc.”  
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Domnul Ludovic Orban: 

Deci: „… de către comisie Ministerului Turismului …  

Doamna Aurelia Vasile: 

… alte instituţii, operatori economici, societate civilă 

etc.” 

Domnul Ludovic Orban: 

Iar la pct.4, dumneavoastră solicitaţi ca nominalizarea 

persoanelor, trebuie să stabilim astăzi prima parte, urmând ca la 

fiecare şedinţă ulterioară, să fie stabilite alte persoane,  în 

funcţie de cum evoluează. Asta o s-o includem în regulament. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Da, o s-o includem şi în regulament. Dar cred eu că este 

bine să o scriem aşa, pentru că este posibil ca mâine-dimineaţă 

sau în altă concluzie să … 

Domnul Ludovic Orban: 

… să apară necesar … 

Doamna Aurelia Vasile: 

… necesar chiar pe lista pe care o stabilim astăzi; pe 

parcursul derulării activităţii comisiei.  

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. Supun la vot amendamentul de la pct.4. 

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine 

cineva?  
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Supun la vot amendamentul de la pct.5. Deci: 

„stabilirea documentelor care vor fi solicitate de către comisie 

Ministerului Turismului, altor instituţii, societăţilor comerciale, 

reprezentanţilor societăţii civile etc. 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Dacă mai aveţi amendamente la ordinea de zi? 

Dacă nu mai aveţi propuneri pentru ordinea de zi, vă 

supun la vot ordinea de zi pentru reuniunea de astăzi.  

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Vă mulţumesc.  

Ca atare, trecem la primul punct: adoptarea 

regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei.  

Aveţi proiectul. Dacă aveţi propuneri de amendamente 

la proiectul pe care vi l-am prezentat astăzi? 

Doamna deputat Aura Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă mulţumesc.  

La pagina 3, pct.2, lit.f): „invită specialişti sau 

reprezentanţi ai autorităţilor publice, structuri sindicale, 

organizaţii neguvernamentale, mass-media, precum şi alte 

persoane care deţin date relevante pentru comisie”; deci, şi 

mass-media şi structuri patronale.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Deci: invită specialişti sau reprezentanţi ai: autorităţilor 

publice … 

Doamna Aurelia Vasile: 

… structuri sindicale, patronale … 

Domnul Ludovic Orban: 

… patronale … 

Doamna Aurelia Vasile: 

… organizaţii neguvernamentale … 

Domnul Ludovic Orban: 

… organizaţii neguvernamentale … 

Doamna Aurelia Vasile: 

… reprezentanţi ai mass-media … şi textul curge.  

Domnul Ludovic Orban: 

Supun la vot acest amendament.  

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Vă mulţumesc.  

Dacă mai aveţi amendamente? 

Doamna deputat Aura Vasile.  
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Doamna Aurelia Vasile: 

La pagina 4, Capitolul III, punctul 6.2, vă propun: 

„stabilirea persoanelor ce vor fi invitate la audieri, în 

conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor şi a Hotărârii de înfiinţare a Comisiei, liste care se 

completează zilnic, la finalul audierilor.” 

Domnul Ludovic Orban: 

… liste care se completează, nu „zilnic”; la fiecare 

reuniune a comisiei. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, este posibil ca o listă pe care o 

stabilim astăzi să nu fie finalizată. De aceea, spun că lista care 

nu a fost finalizată o completăm cu alte persoane.  

Domnul Ludovic Orban: 

... lista care se completează zilnic cu ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

O să vedem cum apare formularea, ca să … 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, am înţeles, dar ideea este ca o comisie, când apar 

informaţii noi, să poată să stabilească, să invite pe alte persoane 

la audieri.  

Doamna Aurelia Vasile: 

La finalul şedinţei zilei … 
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Domnul Ludovic Orban: 

Da, la finalul şedinţei, care poate fi zilnică, sau nu. 

Bine. De acord cu ideea. 

Supun la vot.  

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Vă mulţumesc.  

Deci, se completează articolul 6.2.  

Sunteţi atent, domnule secretar, da? 

Doamna Aurelia Vasile: 

La punctul 6.3: „stabilirea documentelor de către 

comisie are nevoie pentru lămurirea … stabilirea documentelor 

de către comisie ... 

Domnul Ludovic Orban: 

… de care comisia are nevoie pentru lămurirea … 

Doamna Aurelia Vasile: 

Aceste documente ..., la fel, va fi completată pe 

perioada desfăşurării activităţii comisiei.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, ca formulare, completarea acestor documente, pe 

parcursul … 
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Doamna Aurelia Vasile: 

… desfăşurării activităţii … 

Domnul Ludovic Orban: 

… desfăşurării activităţii comisiei. Da? Aceasta este 

ideea şi o formulăm.  

Cine este de acord cu această propunere de 

amendament?  

Este cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Vă mulţumesc.  

Doamna deputat.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Am, la punctul 6.4, din nou un amendament: „... fixarea 

datei pentru şedinţa următoare a comisiei, precum şi a 

programului de lucru al comisiei pe perioada vacanţei 

parlamentare. Pe ordinea de zi a desfăşurării activităţii comisiei 

va fi un punct distinct care să apară ca şi concluzii de activitate 

pe ziua respectivă şi programarea pentru ziua următoare”. 

Înţelegând aici să stabilim pentru ziua următoare şi program, şi 

ordine de zi şi completarea listei şi solicitarea altor documente. 

O să vedem cum o formulăm.  

Domnul Ludovic Orban: 

Ideea este următoarea, ca să înţeleg: la finalul fiecărei 

şedinţe, pentru reuniunea următoare, se propune: ordinea de zi, 
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persoanele care ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, pe ordinea de zi, există punct, punct distinct, pe 

care  putem să-l numim concluzii ale zilei şi pregătirea zilei 

următoare.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles.  

Bun. Cine este de acord cu acest amendament? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

Dacă mai aveţi amendamente? 

Doamna Aurelia Vasile: 

Da. La pagina 6, articolul 9, punctul 2, anume: „pentru 

a se prelungi perioada de activitate a Comisiei de anchetă, în 

conformitate cu articolul 77 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor”.  

Domnul Ludovic Orban: 

Aţi spus: articolul 77 din Regulamentul Camerei.  

Cine este de acord cu introducerea acestui 

amendament? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 
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S-a introdus.  

Dacă mai aveţi amendamente? 

Doamna Aurelia Vasile: 

Da, mai am, la punctul 6, pentru că aşa este o cutumă şi 

aşa s-a desfăşurat ... 

Domnul Ludovic Orban: 

9 cu 6? 

Doamna Aurelia Vasile: 

Da, deci tot la pagina 6. 

Domnul Ludovic Orban: 

Articolul 9? 

Doamna Aurelia Vasile: 

Articolul 9, punctul 6: „raportul Comisiei parlamentare 

de anchetă se va supune dezbaterii plenului Camerei 

Deputaţilor, într-o şedinţă specială, programată a se desfăşura 

după depunerea ...” 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, introducerea „într-o şedinţă specială”. 

Doamna Aurelia Vasile: 

„într-o şedinţă specială”.  

Domnul Ludovic Orban: 

De acord.  
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Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

Dacă mai aveţi amendamente la Regulamentul 

Comisiei? 

Nu mai sunt.  

Ca atare, supun la vot, cu amendamentele aprobate, la 

propunerea doamnei deputat Aura Vasile, supun regulamentul, 

în integralitatea lui.  

Cine este pentru adoptarea Regulamentului? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

Deci, în momentul de faţă, Comisia are un regulament 

de organizare şi funcţionare.  

Vă propun să trecem, în continuare, la punctul 2: 

stabilirea programului de lucru al Comisiei. 

Dacă aveţi comentarii? 

Am înţeles că aveţi o propunere legată de programul de 

lucru.  

Domnul Petru Lakatos: 

Da, domnule preşedinte. Eu propuneam ca programul 

să se desfăşoare, pe cât posibil, la început de săptămînă, să 

zicem luni-miercuri. Astăzi cerem documentele şi prograbil 
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trebuie să lăsăm două-trei zile, până ce aceste documente ne 

parvin. Deci, următoarea întrunire a noastră va fi luni.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna deputat Aura Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, înainte de a însuşi ceea ce a spus 

domnul deputat Lakatos, vreau să fac o mică recomandare: 

Partidul Social Democrat şi Partidul Conservator, în momentul 

în care au acceptat să participe la această comisie, am acceptat 

să participăm plecând de la ideea normală a nevinovăţiei, în 

condiţiile în care, pentru fapte care au fost sesizate, este 

obligaţia Parlamentului de a face aceste verificări.  

Este normal, cred, ceea ce Presa a spus că este o 

comisie politică, sau alţi participanţi la dezbateri, dar 

Parlamentul este o structură politică şi mi se pare normal să 

spunem că fiecare de aici reprezentăm o structură politică.  

De aceea, vă solicit, venind în întâmpinare la ceea ce a 

spus domnul Petru, ca astăzi să ne stabilim foarte bine lista 

documentelor pe care le solicităm, să lăsăm câteva zile pentru a 

se putea ..., celor cărora le soliticăm să poată le adune şi să ni le 

trimită şi să nu fie înghesuiţi şi, de asemenea, să lăsăm largheţea 

participării, listei de invitaţi.  

V-aş propune, domnule preşedinte, ca astăzi să facem 

numai lista de documentele pe care le solicităm. Pe urmă să 
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putem să facem lista de invitaţi, în condiţiile în care, în acest 

moment, poate, ştiu eu, să putem să stabilim invitaţii media, 

invitaţi ai societăţii civile, cei care au fost primii care au tras 

clopoţelul asupra unor presupuse neconcordanţe între unele 

fapte.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles punctul de vedere, doamna deputat.  

Vom propune ca această comisie să-şi desfăşoare 

activitatea marţi şi joi. Luni este o zi mai complicată, domnule 

deputat, pentru că avem foarte multe reuniuni politice. Marţi şi 

joi, dimineaţă, ca program de lucru, două zile pe săptămână, cu 

excepţia acestei zile de joi, pentru că necesarul de documente pe 

care-l avem, pentru că avem nouă puncte de analizat în 

Hotărârea Camerei, reclamă foarte multe documente care 

urmează a ne fi solicitate, vă propun ca următoarea şedinţă să 

fie marţi. Iar, începând de marţea viitoare, reuniunea Comisiei 

să fie în fiecare marţi, miercuri şi joi, începând de la orele 

10,00-11,00; ora 11,00. Urmând ca noi să prezentăm Biroului 

Permanent programul de activitate al Comisiei.  

Ca atare, eu vă supun la vot ca programul de activitate 

al comisiei să fie, începând de săptămâna viitoare, marţi, 

miercuri şi joi, începând cu orele 11,00.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 
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Vă mulţumesc.  

Deci, practic, veţi considera că am stabilit programul de 

lucru.  

Vă propun să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, 

care este cel legat de ... 

După cum ştiţi, în conformitate cu Regulamentul 

Camerei şi cu Hotărârea de înfiinţare a Comisiei de anchetă, 

avem dreptul de a apela la experţi din diferite domenii, care să 

susţină activitatea Comisiei.  

Ca atare, eu am inclus şi acest punct pe ordinea de zi. 

Ce pot să vă spun, cu certitudine? Că eu consider necesar să 

beneficiem de asistenţa unor experţi în câteva domenii: 

domeniul achiziţiilor publice, domeniul marketingului turistic şi 

domeniul publicităţii.  

Deci, eu v-am propus ... Haideţi să notăm.  

Domnule secretar, notaţi lista: deci, expert în domeniul 

achiziţiilor publice, expert ... Este, de fapt, inclus în 

Regulament, dar este bine să-l şi stabilim ...  şi achiziţii. Foarte 

bine. 

Deci, atunci, rămâne pe structura specialiştilor care sunt 

... 

Da, spuneţi, domnule deputat.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Să adăugăm şi financiar-bugetar, pentru că ... 
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Domnul Ludovic Orban: 

În loc de ..., cum scrie acolo, consultanţi fiscali, 

financiari-contabili; experţi în domeniul financiar-contabil.  

Bun. Şi, atunci, practic, avem o categoriile de experţi pe 

care apelăm. Vom face o solicitare către Biroul Permanent. De 

asemenea, eu cred că, fiind nişte grupuri parlamentare, rămâne 

să discutăm şi la nivelul grupurilor parlamentare, în măsura în 

care grupurile parlamentare pot să furnizeze experţi în aceste 

domenii. Da? 

Supun la vot acest punct, cu necesarul de experţi.  

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc. 

Trecem la punctul 4, şi anume, nominalizarea 

persoanelor care urmează a fi audiate de către comisia de 

anchetă.  

Aici, v-aş face eu o propunere. Nu stabilim acum toate 

persoanele care urmează a fi audiate.  

Eu v-aş face, totuşi, o primă propunere, exact ce am 

discutat cu reprezentanţii grupurilor parlamentare, ca prima 

audiere, în prima audiere să invităm reprezentanţii media care 

au semnalat neregulile din activitatea Ministerului Turismului. 

Dealtfel, eu îmi aduc aminte că şi în cadrul Comisiei Ridzi a 

existat o primă audiere, în care ...  
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Ca atare, vă solicit să aprobăm invitarea, pentru 

următoarea reuniune de marţi, a reprezentanţilor publicaţiilor şi 

mass-media care au avut semnale, respectiv publicaţii, cum ar 

fi: Jurnalul Naţional, Gardianul, Cotidianul, „Antenele”, urmând 

să mă mandataţi pe mine  ca să stabilesc exact fiecare publicaţie 

ce persoană va desemna, ca reprezentant la audiere.  

Sunteţi de acord? 

Supun la vot.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

Urmând ca, la viitoarele reuniuni să stabilim foarte clar 

ce alte persoane urmează să audiem din aparatul Ministerului 

Turismului, dintre partenerii Ministerului Turismului, din partea 

autorităţilor locale care au beneficiat ... şi ce mai rezultă din 

documentele care ne sunt puse la dispoziţie.  

Dacă mai aveţi propuneri legate de persoanele care 

urmează a fi invitate? 

Dacă nu, aş considera închis punctul nr.4 şi trecem la 

punctul nr.5, şi anume: stabilirea documentelor care urmează a 

fi solicitate de către Comisie Ministerului Turismului, altor 

instituţii, operatorilor economici, reprezentanţilor societăţilor 

civile şi altor partide. 

Doamna deputat Aura Vasile.  
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Doamna Aurelia Vasile: 

Vă mulţumesc.  

Sunt de acord cu ceea ce este propus de Secretariatul 

Comisiei, dar la care aş vrea să adăugăm, deci, după punctul 

nr.2, care spune: planul anual de achiziţii al Ministerului 

Turismului, să solicităm şi bugetul anual şi planul de investiţii 

aprobat ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Aprobat şi efectuat. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Aprobat, deocamdată; aprobat.  

De asemenea, referatele de necesitate întocmite de 

departamentul de resort pentru cheltuielile efectuate, care vine 

imediat după punctul 2; deci ar veni punctul 2, 2′ ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Punctul 2′: referatele de necesitate ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, este odată: bugetul anual şi planul de investiţii 

aprobat ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Da ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

... după care: referatele de necesitate întocmite de 
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departamentele de resort pentru cheltuielile efectuate şi mai 

apoi, o solicitare să se completeze – nu mă interesează unde – 

organigrama ministerului, statul de funcţiuni al ministerului, 

aprobat. 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, la punctul nr.8, înainte de fişele de post ale 

persoanelor din minister implicate în derularea şi implementarea 

programelor, deci, înainte, organigrama ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

... şi statul de funcţiune al ministerului, aprobat ... 

Domnul Ludovic Orban: 

... organigrama şi statul de funcţiune al ministerului, 

aprobat. 

De acord? Imediat, domnule  deputat Lakatos.  

Poftiţi, domnule deputat.  

Domnul Petru Lakatos: 

Două propuneri aş avea la punctul nr.2: planul anual de 

achiziţii al Ministerului Turismului, data şi locul publicării ... 

Trebuie să se facă o precizare a ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, paranteză, cu precizarea datei şi locului publicării. 

Domnul Petru Lakatos: 

... publicării.  
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Şi completare la ceea ce a propus doamna Aura Vasile: 

execuţia pe semestrul I a bugetului.  

Domnul Ludovic Orban: 

Aici trebuie un punct distinct. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Da.  

Domnul Ludovic Orban: 

Să spunem punctul 2.2, că avem 2.1 ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

2, 2′, 2″, 2′″.  

Domnul Ludovic Orban: 

... 2′″. Deci, 2.3, practic, execuţia bugetară pe primul 

semestru.  

Domnul Petru Lakatos: 

Pe primul semestru. 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, da, sigur, atunci: execuţia bugetară pe primul 

semestru.  

Domnul Petru Lakatos: 

Iar la punctul nr.9 – deci, un punct nou – adresă către 

A.N.R.M.A.P., din care ... Adică, punem următoarea întrebare: 

câte controale s-au executat în acest an la Ministerul Turismului 
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şi dacă au făcut conform legii copia dosarelor de supraveghere, 

întocmite cu această ocazie. Dosar complet, pentru că la 

Comisia Ridzi am avut surpriza şi am învăţat, măcar de acolo, 

cum reuşesc să tragă de timp. Acum, cerem dosarul complet.  

Domnul Ludovic Orban: 

Dosarul de supraveghere, da? 

Domnul Petru Lakatos: 

Da, pentru că legea aşa prevede.  

Domnul Ludovic Orban: 

Aşa prevede, da.  

Staţi numai puţin, că s-au adunat până acum şi aş 

prefera să supun la vot propunerile doamnei deputat Aura Vasile 

şi după aceea ale domnului deputat şi continuăm ... 

Domnul Petru Lakatos: 

Da.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Domnule preşedinte, tot în legătură cu subiectul acesta.  

Eu cred că nu numai A.N.R.M.A.P.-ul, ci, eventual, 

procese-verbale referitoare la orice control care a fost făcut în 

cadrul ministerului: Curte de Conturi, structură de control a 

Guvernului ... Orice control care a avut loc la minister, eventual, 

să avem şi noi o copie după procesul-verbal de control.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Deci, propunerea dumneavoastră, domnule Negoiţă, ca 

să înţeleg: deci, un punct 10 ... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Deci, pe lângă A.N.R.M.A.P., care a fost solicitat de 

către domnul Lakatos, să vedem şi noi procesele-verbale, 

eventuale controale ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Le solicităm ..., cui cerem? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Ministerului; ministerului cerem.  

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă a mai fost ... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dacă a mai fost supus unor controale din partea altor 

autorităţi decât A.N.R.M.A.P. – Corpul de control al 

ministrului, Curtea de Conturi ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, dacă a fost supus ministerul controalelor altor 

instituţii, în conformitate cu legea.  

Vă gândiţi, cumva, că s-ar putea ca domnul ... să fi 

trimis Corpul de control al ministerului ...? 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

N-avem de unde şti şi, eventual, vrem să ... Tocmai de 

asta am făcut comisie de anchetă, să aflăm, sigur că da. Şi, dacă 

a existat aşa ceva, să avem şi noi la dispoziţie procesele-verbale, 

copiile de pe procesele-verbale.  

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. Deci, supun la vot suplimentarea, deci 

completarea propunerii formulate de secretarul comisiei, cu 

punctele 2′, 2″, 2′″;   2′ - referatele de necesitate ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Păi, oricum, este stenograma şi ... 

Domnul Ludovic Orban: 

... şi organigrama trecută la punctul 8.  

Deci, mai spuneţi şi dumneavoastră: 2′ - bugetul anual 

şi planul de investiţii, da? 

Doamna Aurelia Vasile: 

Şi în paranteză, data şi locul publicării.  

Domnul Ludovic Orban: 

Data şi locul publicării; asta e valabil ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Aici apare la punctul 2 ... 
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Domnul Ludovic Orban: 

La 2.2 – referatele ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, la punctul 2 – planul de achiziţii ... data şi locul 

publicării; pe urmă, are 2′,  care spune: bugetul anual şi planul 

de  investiţii aprobat ... 

Domnul Ludovic Orban: 

 ... aprobat, da ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Apare şi ... 

Domnul Ludovic Orban: 

... 2″ - referatele de necesitate ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

... de departamente ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Da ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Şi a apărut aici ... 

Domnul Ludovic Orban: 

2″ ... 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Da ... 

Domnul Ludovic Orban: 

... execuţia bugetară pe primul semestru ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Da ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Şi am reţinut şi că la punctul 2 este planul anual de 

achiziţii, cu precizarea: data şi locul publicării.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. Supun la vot completările de la 2′, 2″ şi 2′″. 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

De asemenea, avem completarea de la pct.8, înainte de 

fişele de post, organigrama şi statul de funcţiuni, aprobate, ale 

ministerului, precum şi fişele de post ale persoanelor din 

minister implicate în derularea şi implementarea programelor.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Aprobate; organigrama ... 
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Domnul Ludovic Orban: 

... şi statul de funcţiuni aprobate ... 

Da. De asemenea, supun la vot această completare de la 

punctul 8.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

Punctul 9: adresă către A.N.R.M.A.P., prin care să le 

solicităm ce controale au efectuat, câte controale şi, de 

asemenea, dacă posedă copia dosarului de supraveghere. Dacă 

au făcut copia dosarului complet de supraveghere, da? 

Supun la vot introducerea punctului nr.9, pe lista 

documentelor.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

În fine, la punctul nr.10, propunerea domnului deputat 

Robert Negoiţă – să adresăm o solicitare către Ministerul 

Turismului să ne informeze dacă ministerul a fost supus 

controlului altor instituţii, cum ar fi: Curtea de Conturi, Corpul 

de control al primului-ministru etc.  

Şi solicităm şi raportul de control, în cazul în care fost 

supus unui astfel de control? 
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Domnul Petru Lakatos: 

Sigur că da ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Şi raportul de control, în cazul în care ministerul a fost 

supus unui astfel de control.  

Supun la vot introducerea punctului 10.  

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? Nu.  

Ca atare, vă supun la vot ... 

Da, mai aveţi propuneri. Spuneţi, domnule deputat 

Chiriţă.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule preşedinte, la punctul 3, punctul 5 şi punctul 

6, facem referire la documentele care au stat la baza achiziţiei 

publice în toate evenimentele invocate la punctul2.  

În opinia mea, punctul 6 ar trebui să se regăsească în 

punctul 5. Atunci când vorbim de dosarul de achiziţii publice, 

ne gândim şi la contract şi la tot ce ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. Spre deosebire, pentru că noi am fost trimişi de 

doamna Udrea pe site, unde, pe site, sunt contracte – nu toate 

contractele, sunt o parte dintre contracte, dar nu sunt şi toate 

documentaţiile care stau la baza încheierii unui contract.  
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Eu am înţeles exact ce urmărim.  

Domnul Ludovic Orban: 

Lăsaţi-le distinct. Propunerea este să le lăsăm distinct, 

că, oricum, ele de fapt sunt cuprinse.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Atunci, trebuie să adăugăm la dosarul de achiziţii 

publice, acea confirmare – că este conform cu originalul. Adică, 

dosarul de achiziţii cu nota de fundamentare, caietul de sarcini 

... 

Domnul Ludovic Orban: 

Tot ceea ce înseamnă documentare, în cursul procedurii 

de licitaţie, să ni se dea că este conform cu originalul.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Conform cu originalul. 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, de acord. Cu asta, sunt de acord.  

Deci, punem la punctul 5, în paranteză, documente 

conforme cu originalul. Da?  

Vă ascult, domnule deputat.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

În legătură cu alte obiective pe care le are comisia, la 

punctul g) avem verificarea oportunităţii şi legalităţii achiziţiilor 
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făcute de Ministerul Turismului în cadrul planului de achiziţii 

pe 2009.  

Trebuia ca să facem referire şi aici la documentele 

solicitate şi în legătură cu achiziţiile făcute de Ministerul 

Turismului.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am trecut la punctul 2,  2′,  2″ ...  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu planul, nu planul anual de achiziţii; documentele, 

dosarul de achiziţii publice ...  

Doamna Aurelia Vasile: 

Referatul de necesitate ... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu referatul ... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Este ideea să adăugăm 2′, cu referatele de necesitate şi 

toate celelalte documente ... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Tot dosarul de achiziţie ... 

Domnul Ludovic Orban: 

... din dosarul de achiziţii efectuate, da? 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Exact.  

Domnul Ludovic Orban: 

Şi, atunci, 2′ rămâne aşa – referatele de necesitate şi 

toate celelalte documente legale din dosarul de achiziţii, în 

cadrul planului de achiziţii, da? Aşa vom solicita.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

În cadrul achiziţiilor efectuate ... 

Domnul Ludovic Orban: 

În cadrul achiziţiilor efecutate.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

... nu al planului ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Este pertinentă observaţia. Aici, într-adevăr, noi 

solicitam numai referatele de necesitate ... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

... şi planul ... 

Domnul Ludovic Orban: 

... şi planul, nu şi achiziţiile respectivele şi documentele 

... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

... care au stat la baza achiziţiei ... 
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Domnul Ludovic Orban: 

... din cadrul procedurii. Aşa este. Deci, referatele de 

necesitate şi celelalte documente din cadrul procedurii de 

achiziţie, dosarului de achiziţie.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Şi mai am o observaţie.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da, vă ascult, domnule deputat.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Atunci când facem adresa către Ministerul Turismului, 

când vorbim despre dosarul de achiziţie, să facem precizări ce 

trebuie să conţină acest dosar, pentru a nu fi neînţelegeri între 

noi şi alţii ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Corect! 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Pentru că au existat interpretări diferite ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Voi cere punctul de vedere al expertului pe achiziţii 

publice ... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Sigur că da.  
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Domnul Ludovic Orban: 

... în formularea adreselor care vizează tot ce înseamnă 

achiziţiile publice ... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, să plece de la fişa necesară până la procesul-

verbal de recepţie, acolo unde s-a făcut recepţia ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Inclusiv temeiul juridic; cum s-a declanşat procedura 

respectivă, care este încadrarea legală, ... care a stat la baza 

declanşării procedurii – ordin de ministru, referat întocmit de 

Direcţia de achiziţii publice ...  

Am înţeles observaţia.  

Dacă mai aveţi puncte de vedere? Aici eu zic să nu ne 

grăbim foarte tare. Dacă mai analizaţi o dată cu celeritate toate 

documentele, pentru că aş vrea să ne întemeiem foarte mult pe 

documente, pe acte, în măsura în care aceste acte, documente 

oficiale sunt sau nu conforme cu legea.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Şi mai am o observaţie ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Eu, aici, aş menţiona, la punctul 7, care spune: 

documentele care au stat la baza transferurilor sumelor către 

bugetele locale din programele mai sus menţionate.  
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Aici aş include în documente solicitările autorităţilor 

locale şi fundamentarea făcută de autorităţile locale, atunci când 

au solicitat transferarea sumelor respective ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

În baza a ce? 

Domnul Ludovic Orban: 

În baza cărui act normativ? Ele, în general, sunt date 

prin hotărâri de Guvern, la propunerea Ministerului Turismului, 

cu nişte tabele-anexă, nişte anexe la hotărâri de Guvern. Deci, 

urmează a fi finanţate ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, pot să intervin? 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, sigur că da.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, eu spun încă o dată: plec de la ideea că spunem că 

totul este OK şi că nu este niciun fel de problemă. Problema 

care se pune: solicităm aceste lucruri, pentru că nu avem 

posibilitatea să stăm şi să urmărim fiecare hotărâre de Guvern, a 

fi o interpretare, ordin de ministru, pentru că nu poate să încapă 

omeneşte.  

Deci, încă o dată: solicităm aceste lucruri, de bună-

credinţă.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Dar de ce trebuie să precizaţi? Oricum, activitatea 

Comisiei parlamentare este o activitate întemeiată pe 

Constituţie, pe lege şi pe aflarea adevărului.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, bineînţeles că am spus aceasta 

pentru a putea să exprim ceea ce am exprimat şi spun încă o 

dată că suntem de bună-credinţă şi că ne exprimăm dorinţa ca 

această comisie să nu poată decât la sfârşit să pună o coroniţă şi 

să spună că totul a fost OK.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Permiteţi, domnule preşedinte? 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, poftiţi.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă mulţumesc.  

Mai sunt două puncte în Hotărârea Camerei 

Deputaţilor, care nu sunt acoperite de ceea ce ... 

Domnul Ludovic Orban: 

De solicitările de documente. Vă ascult, domnule 

deputat.  
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Exact. Şi cred că ar trebui şi aici să ... 

Domnul Ludovic Orban: 

De acord.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

... vedem dacă pentru această etapă se justifică o cerere, 

sau rămâne pentru săptămânile următoare.  

Mă refer la problema legalităţii cheltuirii banilor publici 

alocaţi pentru deplasarea, cazarea şi diurna unor persoane care 

nu aparţin ministerului ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Formulaţi, mai precis, introducerea unui punct 11 ... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu. Dacă este cazul, v-am întrebat, dacă acum, sau cu 

altă ocazie. Eu nu ţin neapărat să facem această discuţie. Am 

vrut doar să sesizez. 

Şi cel de al doilea punct se referă la relaţia dintre 

Ministerul Turismului şi B.R.D. Societe Generale.  

Deci, aceste două puncte să le avem în vedere pentru 

etapa următoare.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles.  

Acum, chiar am urmărit aici declaraţia pe tema asta ... o 
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practică prin care jurnaliştilor acreditaţi la minister să li se 

plătească deplasările, cazarea ... Practica asta nu există la alte 

ministere.  

Aş putea chiar să o întreb pe doamna Săftoiu, care a 

avut o relaţie ... A lucrat la Administraţia Prezidenţială, consilier 

pe relaţiile cu media.  

Dumneavoastră suportaţi cheltuielile de transport, 

cazare ale ziariştilor? 

Doamna Adriana Săftoiu: 

Da, cheltuielile de transport erau suportate de către noi; 

transportul ... deplasări ... 

Domnul Ludovic Orban: 

În deplasările internaţionale ale Preşedintelui.  

Doamna Adriana Săftoiu: 

Dar niciodată nu se prevedea diurnă pentru cazarea ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Dar în deplasările interne ale Preşedintelui erau 

suportate? 

Doamna Adriana Săftoiu: 

În general, da, dar într-un număr destul de limitat.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles.  



 37

Doamna Adriana Săftoiu: 

Mergeam  în general pe instituţiile mass-media care 

erau bugetate de către stat – Televiziunea Română, Rompres, 

Radio România Actualităţi.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles.  

Doamna deputat Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, cred că acest punct, legat de 

diurne, cazări şi altele, o să-l dezvoltăm pe parcursul activităţii 

Comisiei de anchetă.  

De ce spun acest lucru? Din declaraţiile doamnei 

ministru de aseară, de la un post de televiziune, cred că în 

agitaţia momentului, s-au făcut confuzii între noţiunea de 

diurnă, bani de cazare şi toate celelalte, pentru că toată lumea 

cunoaştem că aceste lucruri sunt reglementate printr-o Hotărâre 

de Guvern, Hotărâre de Guvern care stabileşte în ce fond 

înregistrăm banii pentru cazare, banii de diurnă fiind cei care se 

dau persoanei care face deplasarea pentru hrană şi pentru 

transport în zona respectivă.  

De asemenea, domnule preşedinte, consider că această 

situaţie pe care solicitam să o cerem, aş dori să nu fie publică, ea 

să fie discutată şi văzută doar de membrii Comisiei, pentru că 

persoanele care pot să apară pe acea listă nu şi-au făcut decât 
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serviciul, nu au făcut decât deplasarea şi au răspuns unei 

activităţi.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da, am înţeles că acelaşi lucru ... şi din partea ziariştilor 

care au beneficiat ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, cred eu că nu este corect.  

Domnul Ludovic Orban: 

De acord.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Vom analiza pe buget, vom analiza pe situaţia contabilă 

sumele cum sunt încadrate şi vor explica specialiştii financiari-

contabili cum sunt cuprinse. Dar, asta se va desfăşura pe 

parcurs. În condiţiile în care sunt sinceri şi corecţi când au spus 

... 

Domnul Ludovic Orban: 

Aici ne interesează nu faptul că ziariştii au beneficiat de 

aceste servicii, ci dacă aceste cheltuieli au fost în conformitate 

cu reglementările legale. Asta ne interesează.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Şi, bineînţeles, odată, cu reglementările acestei Hotărâri 

de Guvern, care nu-mi aduc acum aminte cum se numeşte, poate 

Sfetcu îmi spune el ce număr are şi când a fost adoptată, şi felul 
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în care au fost cuprinşi aceşti bani în situaţiile financiar-

contabile ale coordonatorului de buget. Pentru că, vă spun încă 

o dată: declaraţiile  făcute la telefizor în condiţiile impulsului 

emoţiei, este posibil ca fiecare dintre noi să greşim între 

noţiunea bani de cazare, bani de hrană, diurnă şi aşa mai 

departe. 

De aceea, vom lămuri pe parcurs, cu rugămintea ca 

persoanale să rămână ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles. Atunci, rămânem la aceste prime 

documente pe care le vom solicita după această reuniune.  

Vă supun la vot documentele pe care urmează să le 

solicităm.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

Şi, în final, am ajuns la punctul 6 – „Diverse”.  

Dacă aveţi observaţii, comentarii, propuneri de făcut 

legate de activitatea comisiei? 

Spuneţi, domnule deputat. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Punctul meu de vedere, depinde, bineînţeles, dacă 

sunteţi de acord, eu aş fi de părere să desfăşurăm şedinţa similar 
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cum ce am făcut şi cum am desfăşurat şi înainte, adică să arate 

mult mai a şedinţă, decât a conferinţă de presă. Din punctul meu 

de vedere, aş menţine poziţia noastră pe ambele părţi ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, cert este că în derularea audierilor ... Adică, vă 

referiţi să ne schimbăm poziţiile ... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Da, poziţia, să stăm faţă în faţă, la fel ca la orice şedinţă 

normală, iar, media, oricum va lua imagini. Ar arăta mult mai a 

şedinţă, să iasă mult mai funcţional.  

Domnul Ludovic Orban: 

Cu excepţia audierilor; cu excepţia audierilor.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

La audiere s-a stat în capăt şi situaţia a fost foarte bună, 

ne-am desfăşurat activitatea în condiţii foarte bune. Eu aş 

vedea-o mult mai funcţională, dat fiind faptul că o să ne putem 

privi şi noi, membrii Comisiei, pentru că, până la urmă, noi va 

trebui să discutăm unii cu alţii şi va fi realmente o şedinţă. Arată 

cam a conferinţă de presă.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban: 

Acum, nu ştiu dacă aţi urmărit audierile în alte 

parlamente. De obicei, cam asta este poziţia ... 
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Eu m-am uitat la audieri, la americani, aşa este. Pentru 

că sunt audieri ...  

Putem face, să spun, două faze – deci faza efectivă, în 

care facem audierile, în care o să vină o persoană la audieri, deci 

stau faţă în faţă cu noi, în poziţia asta, şi după aceea în faza de 

analiză, dezbateri şi concluzii ... 

Bine. Discutăm, Biroul, asupra acestor detalii, da?  

În regulă.  

Dacă aveţi alte propuneri? 

Dacă nu mai sunt, declar închisă reuniunea primei 

şedinţe.  

Ne vedem marţea viitoare, la ora 11,00.  

Voi solicita Ministerului Turismului, în numele 

Comisiei, ca documentele pe care le-am expus pe lista de 

documente solicitate să fie transmise până la următoarea 

reuniune a Comisiei, ca să putem să începem analiza. În măsura 

în care documentele vor  veni, vi le voi pune la dispoziţie, la 

grupurile parlamentare.  

Vă mulţumesc şi ne vedem săptămâna viitoare, marţi.  

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12,25.  

 

 


