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STENOGRAMA 

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă pentru 

verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru 

acţiuni de promovare a turismului şi a imaginii  României  din ziua 

de 18 august 2009 

  

 

 

Şedinţa a început la ora 11,25. 

Lucrările au fost conduse de domnul Ludovic Orban, 

preşedintele comisiei, asistat de domnul Claudiu Ţaga, secretar.  

 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimaţi colegi, vă propun să începem lucrările comisiei de 

astăzi. În mapă aveţi prezentată propunerea pentru Ordinea de zi, 

căreia o să-i dau citire. 

La pct.1, dezbateri în plenul comisiei. 

La pct.2, audierea doamnei Cristina Trăilă, preşedintele 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea  

Achiziţiilor Publice.  

La pct.3, audierea domnului Gheorghe Nastasia, secretar 



 2

 

general în Ministerul Turismului. 

La pct.4, audierea domnului Octavian Arsene, directorul din 

Direcţia de dezvoltare turistică din Ministerul Turismului. 

La pct.5, audierea doamnei Ana Maria Toma, directorul 

Direcţiei de comunicare. Întrucât nu ni s-a pus la dispoziţie numele 

persoanei, specialistul IT care administrează site-ul ministerului, ca 

atare, am invitat la audiere pe directorul Direcţiei comunicare care are 

şi specialiştii IT în subordine. 

La pct.6 este prevăzută audierea acestui operator, dar vom 

vedea dacă va sosi doamna directoare şi, în sfârşit la pct.7, concluzii. 

Vă supun votului ordinea de zi. 

Cine este pentru? Vă mulţumesc. E cineva împotrivă? Se 

abţine cineva? 

Domnul secretar m-a informat că suntem în cvorum.  Şi 

domnul vicepreşedinte Vasile Bleotu este pe drum şi în curând ne va 

însoţi. 

La pct.1, aş vrea să deschidem o dezbatere legată de anunţul 

ministrului Turismului că va refuza să participe atât domnia sa cât şi 

orice angajat al ministerului.  

De asemenea, trebuie să vă fac o informare legată  de faptul  

că nici până astăzi Ministerul Turismului nu a pus la dispoziţia  

comisiei documentele solicitate. Avem răspuns de la Secretariatul 

General al Guvernului la solicitarea comisiei referitor la existenţa unei 

alte hotărâri de guvern pentru un alt minister care să permită 

decontarea serviciilor de cazare, transport şi diurnă pentru ziariştii 

acreditaţi la minister. Avem răspuns din partea Ministerului 
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Finanţelor, din partea Direcţiei în care ne este prezentată  

trimestrializarea şi o serie de alte precizări şi informaţii pe care le-am 

solicitat şi, repet, pentru informarea plenului comisiei, că nici până 

astăzi Ministerul Turismului nu ne-a pus la dispoziţie documentele 

solicitate. 

Aş vrea să dau citire, să spun, bazei constituţionale şi legale 

care reglementează constituirea comisiei şi relaţia comisiei cu 

membrii Guvernului. 

În primul rând, izvorul legal al constituirii comisiei nu se 

găseşte numai în Regulamentul Camerei, ci se regăseşte în Constituţie. 

În art.64 care, la alin.4, precizează că fiecare Cameră îşi poate 

constitui comisii permanente şi poate constitui comisii de anchetă sau 

alte comisii speciale. 

Tot în Constituţie, la art.111 avem de-a face cu două alineate 

care reglementează raportul miniştrilor, membrilor Guvernului cu 

Parlamentul şi cu comisiile. 

La alin.1 se stipulează: „Guvernul şi celelalte organe ale 

administraţiei publice în cadrul controlului parlamentar al activităţii 

lor sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de 

Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile parlamentare prin 

intermediul preşedinţilor acestora”. Deci, ne găsim în situaţia 

comisiilor parlamentare, iar solicitarea a fost formulată de mine în 

calitate de preşedinte. 

Al doilea alineat din art.11 din constituţia României  

stipulează că: ”Membrii Guvernului au acces la lucrările 

Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este 



 4

 

obligatorie”. Deci suntem în situaţia în care am solicitat prezenţa 

ministrului la audierile din cadrul comisiei, iar prezenţa ministrului 

este obligatorie ca, de altfel, şi prezenţa oricărui alt angajat al 

ministerului. De asemenea, permiteţi-mi să dau citire reglementărilor 

cuprinse în  Regulamentul Camerei Deputaţilor la art.76, alin.1: „În 

vederea audierii, Comisia de anchetă parlamentară poate cita orice 

persoană care poate avea cunoştinţe despre o faptă sau o împrejurare 

de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează 

obiectul activităţii comisiei”.  

Alin.2 stipulează, ca şi în Constituţie, în cazul miniştrilor: 

”Persoanele citate sunt obligate să se prezinte în faţa comisiei de 

anchetă parlamentară”. 

De asemenea, există şi o dispoziţie în alin.5 care spune că 

dispoziţiile legii referitoare la citarea, prezentarea şi ascultarea 

martorilor, precum şi cele privitoare la prezentarea şi predarea 

obiectelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod 

corespunzător”. 

De asemenea, aş mai da citire alin.7 care face referire şi la 

discuţia de astăzi pe care o avem cu doamna Cristina Trăilă, care 

spune că nu ne poate furniza documentele, în alin. 7, se specifică: 

„Comisia poate solicita, în cursul investigaţiilor, şi accesul în 

condiţiile legii, la informaţii clasificate.” 

De asemenea, trebuie să vă informez, stimaţi colegi, că am 

studiat, inclusiv prevederi legale din alte legi şi am găsit la Legea 

privind responsabilitatea ministerială prevederi legale, pe care va 

trebui să ne bizuim în raporturile pe care le avem cu Ministerul 
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Turismului în cursul acestei anchete. 

La alin.2, exact ca şi în prevederile constituţionale din art.11 

alin.1 „Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice sunt 

obligate să prezinte Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi 

comisiilor parlamentare, informaţiile şi documentele cerute în temeiul 

art.11”. 

La art.8 alin.1 lit. b) avem de-a face cu un articol care 

stipulează prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte Parlamentului 

sau preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a 

unui minister pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să 

aducă atingere intereselor statului. Această literă b) face parte din 

Capitolul II -  Răspunderea penală.  

La alin.1 se stipulează următorul lucru: „Constituie 

infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele 

fapte săvârşite de membrii Guvernului”. Deci, repet, lit.b) din art.8 

alin.1: „Prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte Parlamentului sau 

preşedintelui cu privire la activitatea Guvernului sau unui minister 

pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere 

intereselor statului”.  

Tot în art.8 alin.2 stipulează: „Constituie, de asemenea, 

infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 

următoarele fapte săvârşite de către un membru al Guvernului”. La 

lit.a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor şi 

Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în temeiul art.3 

alin.2, informaţiile şi documentele cerute de acestea, în cadrul 

activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, 
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potrivit art.111 alin.1 din Constituţia României republicată. 

Deci, repet, cele două fapte cuprinse la lit.b) „prezentarea cu 

rea-credinţă constituie, conform alin.1, infracţiune şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 2 la 12 ani” iar fapta, refuzul nejustificat de a 

prezentat Camerei Deputaţilor şi Senatului informaţiile şi documentele 

cerute de acestea, în temeiul art.111 din Constituţia României 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 

ani. N-am să dau citire articolelor de natură procedurală, referitoare la  

modul în care trebuie să acţionăm noi în momentul de faţă, în raport 

cu atitudinea Ministerului Turismului, faţă de activitatea Comisiei 

parlamentare de anchetă, pentru că, după opinia mea, obligaţia noastră 

ca şi comisie, este să facem toate demersurile legale pentru a 

determina Ministerul Turismului în frunte cu ministrul turismului, ca 

şi toate celelalte categorii de oficiali care vor fi audiaţi, să acţioneze în 

temeiul legii. 

Am dat citire acestor reglementări pentru a se şti foarte clar 

care este baza constituţională şi baza legală a raporturilor pe care le 

avem cu ministrul turismului şi cu Ministerul Turismului.   

Vă dau cuvântul, doamna deputat Aura Vasile. Apoi, domnul 

deputat Bănicioiu. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Am să fac un comentariu legat de tot ce s-a întâmplat pe 

cursul zilei de ieri şi nu numai. 

 Domnule preşedinte, stimaţi colegi,  

Salut şi pe reprezentanţii din media,  
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Vreau să readuc aminte că Parlamentul este pentru o ţară 

elementul care stabileşte democraţia. Eu ca şi parlamentar, împreună 

cu colegii mei, art.72 din Constituţie, spune că deputaţii şi senatorii nu 

pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile 

politice exprimate în exercitarea mandatului, în condiţiile în care 

doamna Udrea, care este şi dânsa deputat, poate să facă acele 

aprecieri, este protejată de lege, iar noi toţi ceilalţi nu. Faţă de 

declaraţiile doamnei Roberta Anastase, tranzitoriu preşedinte a 

Camerei Deputaţilor, am să fac următoarea remarcă. Vreau s-o anunţ 

că această instituţie – Camera Deputaţilor – nu a fost lăsată moştenire 

de bunicul domniei sale ca ea s-o administreze aşa cum doreşte. 

Atunci când este la microfon şi face aprecieri, mă reprezintă şi pe 

mine, şi pe colegii mei din Grupul parlamentar, iar felul în care 

încarcă acest regulament şi nu prima oară, mă trimite cu gândul să 

analizăm dacă nu trebuie cumva   să-mi reconsideră votul pe care l-am 

dat odată atunci când a fost numită în această funcţie. A face 

aprecierile pe care le-a făcut, nu ştiu în ce regulament a citit. Poate în 

acea hârtie pe care o crede că o are lăsată moştenire de bunicul 

domniei sale sau eu ştiu, de un unchi sau de un protector. Dar, 

nicidecum, de ceea ce reprezintă un stat de drept. Îi readuc aminte că 

pe Regulamentul Camerei Deputaţilor, cel pe care ar trebui prima să-l 

respecte, la art.74 alin.2 spune aşa: „O anchetă parlamentară încetează 

de drept în momentul deschiderii unor proceduri judiciare privitoare la 

faptele sau activităţile  care constituie obiectul ei, situaţie în care 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor anunţă organele de urmărire 

penală că pot avea acces la toate documentele referitoare la cazul în 
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speţă, aflate în arhiva Camerei Deputaţilor.” 

Întrebare: ştie cumva  doamna Roberta Anastase ca doamna 

ministru Udrea să aibă începută o procedură de urmărire penală? Aşa 

cum s-a întâmplat în cazul dosarului lui Adrian Năstase, atunci când a 

primit în martie solicitarea de la Procurorul general şi a prezentat-o  

Camerei peste 2 luni şi jumătate? Dacă solicitarea domniei sale se 

poate baza doar pe art.74 alin.2. Să ne informeze dacă cumva 

împotriva doamnei ministru Udrea a început vreo procedură judiciară 

ca atunci să putem să ne supunem dispoziţiilor. 

Ca o remarcă, faţă de politica pe care o fac în acest moment, 

pot să spun următorul lucru: în momentul în care s-a constituit 

Comisia Ridzi pentru a analiza sumele cheltuite de la Ministerul 

Turismului şi Sportului, procedura de împiedicare a desfăşurării 

activităţii comisiei la care participau şi reprezentanţii ai PD-L a avut o 

anumită strategie. Constatăm că în acest moment se fac aceleaşi 

presiuni asupra comisiei, comisie legală, comisie aprobată de plenul 

Camerei Deputaţilor, nu aprobată de doamna Roberta, care se 

consideră, să fiu atentă la ce termen folosesc, se consideră stăpână 

absolută, ca şi cum noi am fi un srl. O informăm...Poftim?  Cu asociat 

unic... Mulţumesc. O anunţ că nu este aşa. La fel ca şi domnia sa, 

fiecare dintre noi am fost votaţi în colegiile noastre. Toată lumea 

suntem egali, iar ea pe o perioadă determinată îndeplineşte o funcţie, 

pe care poate mâine să n-o mai aibă. 

Acesta a fost comentariul pe care am vrut să-l fac, în 

condiţiile în care am vrut să arăt că am ajuns ca în Camera Deputaţilor 

să-mi desfăşor activitatea cu îngrijorare, întrebându-mă în acest 
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moment, care din ocupanţii scaunelor din spatele nostru sunt angajaţi 

ai unor anumite instituţii, aceste instituţii ordinele cui execută, mi se 

pare mai mult decât jenant că în Camera Deputaţilor s-a putut 

întâmpla acest lucru, iar doamna Roberta Anastase în loc să iasă la 

microfonul Camerei Deputaţilor şi să spună că este supărată că s-a 

putut întâmpla în această instituţie un asemenea lucru, că va lua 

imediat toate măsurile de rigoare pentru a putea să judece şi să 

pedepsească şi să ia atitudine faţă de cei care au îndrăznit, de unde? 

Iese să spună că este de acord cu aceste măsuri, suntem ce? Suntem 

cumva vreo anexă a unui serviciu, Camera Deputaţilor? Nu-mi aduc 

aminte să avem reprezentarea la CSAT? Că poate ar trebui ca dânsa să 

ocupe un scaun la CSAT, dacă suntem cumva vreun serviciu şi noi n-o 

cunoaştem încă. Deci, îmi exprim totala nemulţumire de felul în care 

doamna Roberta Anastase, preşedinte al Camerei Deputaţilor a 

încercat să explice poziţia faţă de evenimentul care s-a întâmplat în 

instituţia pe care o conduce. Îmi pare rău că trebuie să închei cu acest 

lucru, dar tind să cred că a avut cunoaştere de cei care au făcut această 

înregistrare, nu spun că dânsa a dat dispoziţii, dar este clar că a ştiut. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul domnului deputat Nicu Bănicioiu. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Mulţumesc. 

Şi pentru că tot suntem la dezbateri generale şi în aşteptarea 

doamnei Trăilă, îmi permit şi eu să fac un comentariu şi vreau să spun 

în primul rând că  am citit cu mare atenţie Legea privind 
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responsabilitatea ministerială, o lege mult invocată şi de doamna 

Anastase şi de doamna Udrea şi de ceilalţi colegi ai domniilor lor de la 

PD, prin 2005, dacă îmi aduc eu bine aminte, chiar şi prin 2007, vreau 

să-i anunţ că legea este în vigoare încă şi  că nu-i facultativă şi eu sper 

că  declaraţiile doamnei ministru Udrea au fost făcute la nervi, poate 

din supărare şi chiar nu cred că îşi pune problema vreun moment să nu 

respecte această lege. Astfel încât eu cred că joi ne vom întâlni cu 

domnia-sa şi neclarităţile pe care le avem se vor lămuri atunci. Deci 

refuz să cred că un ministru nu va respecta o lege în mod voluntar. Şi, 

atunci, cu siguranţă că doamna Udrea va  face exact ceea ce trebuie să 

facă şi mai ales ceea ce prevede legea.  

În al doilea rând, vreau să vă spun că şi eu am aflat din presă  

de înregistrări, de tot felul de astfel de tertipuri, am făcut parte şi din 

Comisia Ridzi, şi ştiu şi acolo cu ce ne-am confruntat, n-am vrut să 

povestesc niciodată de presiunile care s-au făcut atunci, nici nu cred că 

este foarte interesant acest lucru, dar vreau să vă spun că încep să 

semene foarte mult atitudinile PD-L-ului de atunci cu cele de acum. 

Chiar dacă acum nu sunt prezenţi, văd că, de fapt, sunt prezenţi, chiar 

dacă nu sunt prezenţi la masă, sunt prezenţi cu spiritul alături de noi.  

Şi-mi pare rău că acele zvonuri cu ascultări şi interceptări, cu 

tot felul de lucruri din acestea, care evident, că n-au nici o legătură cu 

practicile securisto-comuniste, evident, sunt practici democratice. 

Pentru că aşa înţelege democraţia doamna preşedinte Anastase, sper 

totuşi să fie de acord şi domniile lor că şi doamna Anastase şi doamna 

ministru Udrea trebuie să respecte şi Regulamentul Camerei 

Deputaţilor care are putere de lege.  Până la urmă, fie că le convine, 
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fie că nu le convine, poate că nici mie nu-mi plac câteva articole din 

Regulament şi cu mare bucurie le-aş schimba în secunda imediat 

următoare, dar, din păcate, legea nu este construită ca să-mi facă mie 

pe plac şi nici domniilor lor. 

În altă ordine de idei, aş vrea să vă spun că în orice ţară 

normală, dacă într-o instituţie cum e Parlamentul, cum e Guvernul, s-

ar fi practicat înregistrări ilegale, vreau să vă spun că aveam astăzi un 

lung şir de demisii. Evident că nu mă aştept ca doamna Anastase să-şi 

dea demisia. Nu are cum. Are nişte îndatoriri mult prea importante, 

mai ales pe partea de educaţie. Dar, evident, că nu la domnia sa mă 

aştept, dar măcar la nişte explicaţii din partea  domnului secretar 

general Barbu, chiar aş fi foarte curios să le aud. 

Vreau să vă spun că sunt membru al Biroului permanent şi 

am aflat din presă că mâine va fi Biroul permanent. Dumneavoastră, 

bănuiesc că tot din presă aţi aflat. Nu m-a convocat nimeni până la 

această oră, probabil că ordinea de zi o vom afla la televizor deseară, 

dacă mai intră doamna ministru sau doamna Anastase în direct la vreo 

emisiune şi vreau să vă spun că nu consider normal ca reprezentanţii 

Parlamentului, preşedinta Camerei şi toţi ceilalţi, membrii PD-L cred 

că e problema lor ce fac, dar nu consider că este normal ca 

Parlamentul să fie folosit ca un scut în apărarea doamnei Anastase. Şi-

i readuc aminte declaraţiile domniei sale din 2005, când invoca practic 

şi ne ruga să nu facem aceste lucruri în 2005. Nu ştiu de ce, dar s-a 

răzgândit aşa brusc dintr-odată. Poate că o fi devenit politician. Şi, 

sper că politicienii nu fac tot ceea ce la un moment dat pretindeau la 

alţii să nu facă. Deci, chiar solicit şi pe această cale şi sper ca şi 
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comisia să fie de acord, eu voi ridica această problemă şi în Biroul 

permanent, atunci când se va întruni, respectând Regulamentul, pentru 

că trebuie să menţionăm, noi nu ne întâlnim în Biroul permanent ori 

de câte ori vrea doamna Udrea sau doamna Anastase. Noi ne întâlnim 

la Biroul permanent atunci când avem treabă sau când avem ceva de 

votat.  

Vreau să vă spun că voi cere o explicaţie şi doamnei Anastase 

şi domnului Barbu, pentru ceea ce s-a întâmplat aici, am înţeles tot de 

la o emisiune că domnul Barbu a şi ordonat o anchetă la Parlament, 

înţeleg că ieri după-amiază a ordonat-o şi azi dimineaţă trebuia să 

prezinte concluziile.  Eu mă bucur că în Parlamentul României se 

lucrează noaptea. Vă spun sincer. Chiar mă bucur. Numai că Biroul 

permanent n-a fost anunţat. Sunt membru al Biroului permanent, eu nu 

am ştiut de această anchetă. Nu ştiu pe cine au anchetat şi bănuiesc că 

vom afla concluziile tot din presă şi nu de la cei îndreptăţiţi.  

În mod normal, într-o democraţie normală aceste lucruri nu s-

ar fi întâmplat. Nu vreau să vă aduc aminte scandalul Watergate şi alte 

lucruri asemănătoare, în care demisiile veneau înaintea declaraţiilor, 

dar sper ca şi noi să intrăm într-o stare de normalitate.  

Nu cred că este normal ca cineva să ceară demisia unor 

parlamentari doar pentru că şi-au exprimat păreri politice şi vreau să 

mai precizez un lucru.  

Noi aici reprezentăm nişte oameni care ne-au votat pe mine 

cu 58% în colegiul meu, colegii mei la fel şi care au dreptul să ştie ce 

s-a întâmplat la Ministerul Turismului. Poate nu s-a întâmplat nimic, 

şi atunci este în interesul doamnei Udrea s-o demonstreze. Doamna 
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Roberta Anastase să demonstreze aceste lucruri, dar să lase 

ameninţările de o parte şi cele de la televizor şi cele care nu sunt la 

televizor, să lase înregistrările, nu cred, pentru că asta e, dacă aşa au 

fost învăţaţi, bănuiesc că aşa vor continua. Singurul meu dubiu este că 

atunci când mai vorbesc la telefon o să îmi cer scuze de acum încolo, 

ca să nu mai... uneori mai folosesc şi cuvinte neacademice, şi sper că 

nu jeneze timpanul ascultătorilor noştri, dar chiar mi-aş dori să aud 

nişte explicaţii. Până una alta, atât v-am spus doar că  sper că şi 

comisia să fie de acord să ridic aceste probleme în Biroul permanent, 

sper ca cineva să răspundă... despre aceste... 

Domnul Ludovic Orban:  

Am rugămintea să.... 

Domnul  Nicu Băniciou: 

Şi sper să vină doamna Trăilă... 

Domnul Ludovic Orban:  

Am nişte propuneri concrete legate de situaţia creată. Vi le 

prezint pe toate şi după aceea le discutăm pe rând, da? 

În conformitate cu Legea de organizare şi funcţionare a 

Guvernului, art.13 stipulează: „Primul ministru conduce Guvernul şi 

coordonează activitatea membrilor acestuia cu respectarea atribuţiilor  

legale ce le revin”. 

Art.34 alin.3 din Legea de organizare şi funcţionare a 

Guvernului, Legea nr.90/26 martie republicată. 

Art.34 alin.3 stipulează: ”Miniştrii răspund de întreaga 

activitate a  ministerului în faţa Guvernului, precum şi în calitate de 
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membri ai Guvernului în faţa  Parlamentului.” Întemeiat pe aceste 

dispoziţii ale Legii de organizare şi funcţionare a Guvernului, vă 

propun să remitem o adresă oficială către premier, în virtutea 

atribuţiilor legale ce-i revin, să dispună ministrului turismului să îşi 

îndeplinească obligaţiile pe care le are conform legii.  

A doua propunere, pe care o formulez, este legată de 

efectuarea înregistrării ilegale. Spun din capul locului că într-un fel am 

fost şi bucuros că a apărut această înregistrare care, de fapt, prezintă o 

dezbatere cât se poate de normală între membrii comisiei, deşi nu era 

o dezbatere publică.  

Pe de altă parte, nu pot să accept ca sub cupola celei mai 

importante instituţii din România şi aici va trebui să citez din 

Constituţie, art.61 alin.1: „Parlamentul este organul reprezentativ 

suprem al poporului român”. Nu pot să accept ca sub cupola acestui 

organ reprezentativ suprem să se producă ilegalităţi care au caracter de 

infracţiune. Pentru că înregistrarea ilegală a dezbaterilor din comisie, a 

discuţiilor dintre membrii comisiei, constituie, în conformitate cu 

legea, o infracţiune.  

Din acest motiv, vreau să vă propun comisiei: 1. să facem o 

solicitare oficială către Biroul permanent să ordone declanşarea unei 

anchete referitoare la circumstanţele şi modul în care au fost efectuate 

înregistrările; de asemenea, vă adresez propunerea de  a face o 

sesizare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

în care să prezentăm comiterea acestei infracţiuni şi să propunem 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să cerceteze 

faptele care au fost săvârşite în efectuarea acestei înregistrări ilegale.  
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În fine, vă propun, înainte de a demara toate procedurile 

legale pe care comisia le poate declanşa, ţinând cont de atitudinea 

ministrului, şi aici înţelegeţi foarte bine la ce mă refer, pentru că vă 

spun din capul locului că, în conformitate cu Legea răspunderii 

ministeriale, dispoziţiile legale sunt foarte clare în ceea ce priveşte 

comiterea de infracţiuni. 

Înainte de a declanşa procedurile legale şi cele prevăzute în 

Regulamentul Camerei Deputaţilor şi Legea răspunderii ministeriale, 

aş dori să  mai facem o revenire către ministrul turismului şi către 

fiecare dintre angajaţii ministerului care au fost citaţi spre audiere şi 

care până astăzi nu s-au prezentat şi, vom vedea astăzi cine se 

prezintă, în care să le atragem atenţia asupra dispoziţiilor legale şi 

asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor legale. 

Acestea sunt cele 4 propuneri. Adresa oficială către premier, 

solicitarea  oficială către Biroul permanent de declanşare a unei 

anchete privitoare la circumstanţele în care s-a realizat înregistrarea 

ilegală, sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie şi o revenire la solicitarea, citarea la audiere a domnului 

ministrului şi a funcţionarilor din minister care nu  participă la audieri, 

în care să le atragem atenţia asupra dispoziţiilor legale şi asupra 

consecinţelor pe care riscă să le suporte în cazul în care nu respectă 

aceste dispoziţii legale. 

Vă dau cuvântul. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Sunt de acord cu celelalte două propuneri, cu prima 

propunere, cu adresa către premier am o obiecţie. Eu ştiu că este 
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comic, dar am ajuns în România să-l rugăm pe premier... să-i 

solicităm să-i spună ministrului să respecte legea.  

Eu chiar cred că doamna Udrea n-a citit legea şi de aceea îi 

acord circumstanţe  atenuante, adică sper ca până joi să citească legea 

şi sper ca să nu mai fie nevoie de tot felul de adrese, pentru e obligată 

să vină. Deci, vreau să vă spun că eu dacă trec pe roşu, ştiu foarte bine 

ce mă aşteaptă. Şi doamna Udrea ar trebui să ştie  foarte bine, sau dacă 

nu ştie, cred că are un jurist la minister care trebuie să-i spună că dacă 

nu vine la audieri, are o problemă din punct de vedere legal. Asta este 

realitatea. 

Îmi pare rău că a făcut acele declaraţii. Sincer, nici nu vreau 

să le comentez foarte mult. Nu o cataloghez decât ca pe o gafă, 

probabil din lipsa cunoaşterii legii. Dar asta nu înseamnă că dacă 

cineva nu cunoaşte legea, nu trebuie s-o respecte. Asta e realitatea. 

Deci eu am o obiecţie. Ştiu, repet, am luat cunoştinţă de declaraţiile 

domniei sale, şi eu am auzit aseară într-o emisiune în care spunea 

lucrul acesta. Sper, repet, să se fi convins în dimineaţa aceasta, eu i-

am şi arătat legea aseară la o emisiune, am fost cu legea la mine, sper 

să fi citit legea până la această oră şi totuşi să înţeleagă că trebuie s-o 

respecte. 

Domnul Ludovic Orban:  

După cum vedeţi, eu nu mă bazez pe o abordare individuală, 

ci pe o abordare instituţională. Doamna Udrea este membru într-un 

guvern, orice face doamna Udrea, atenţie în Constituţie scrie că 

Guvernul răspunde solidar pentru actele Guvernului, iar întemeierea 

propunerii mele este clară. Primul ministru conduce Guvernul şi 
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coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor 

legale care le revin. Adică este obligat să intervină de fiecare dată, 

atunci când un ministru nu-şi îndeplineşte obligaţiile legale ce-i revin. 

Acesta este temeiul. 

De asemenea, în alin.3 din art.35, „Miniştrii răspund de 

întreaga activitatea ministerului în faţa Guvernului, precum şi în 

calitate de membri ai Guvernului, în faţa Parlamentului.” Deci 

răspund şi în faţa Guvernului şi în faţa premierului.  

Ca atare, după opinia mea, este că o abordare instituţională de 

genul acesta, în care să trimitem o adresă premierului este de natură a 

fi un argument suplimentar pentru a încerca să aducem ministrul 

turismului în cadrul unui comportament legal. 

Da, cum să nu. Domnul deputat Robert Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

 Se poate, domnule preşedinte? 

Un comentariu referitor la câteva aspecte şi aş începe cu 

înregistrările din data de joi, e şedinţa la care nu am participat şi vă 

spun sincer că îmi pare rău că nu am participat la acea şedinţă... Da, 

da, a fost un înlocuitor pentru mine, dar oricum, am simţit lipsa de pe 

bandă a vocii mele şi asta îmi pare rău... Îmi pare rău şi pentru faptul 

că nu pot să vin cu dumneavoastră în instanţă, conform plângerii 

penale aberante, făcute de doamna ministru. Ce mă surprinde pe mine, 

e că în Parlament ... nu că acum e o înregistrare oficială. Mi-ar fi 

convenit şi mie să fiu şi pe o înregistrare neoficială cu toate că am 

suficiente argumente, sunt convins şi de genul acesta.  

Parlamentul care reprezintă prima putere în stat, aici se 
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întâmplă să existe înregistrări ilegale, iar preşedinta instituţiei, pe baza 

unor înregistrări ilegale care ştiţi şi dumneavoastră că nu are nici un 

fel de valoare juridică, cere demisia unor parlamentari. Nu mi se pare 

deloc în regulă, îmi pare rău că nu sunt şi eu în această categorie. 

Referitor la ce s-a discutat în acea convorbire ilegală în care 

nimeni nu ştie, frazele cum au fost, ştiu şi eu, prelucrate, nu avem nici 

o garanţie că acele înregistrări care, până la urmă, discuţia a avut loc, 

ea nu a suferit modificări, dar şi aşa, ce am văzut şi eu transcrierea şi 

am ascultat înregistrarea, nu găsesc elementele care să constituie, eu 

ştiu, vreo infracţiune sau, doamne fereşte, vreo neregulă. A, că într-o 

discuţie privată, pentru că nu era pentru presă, era o discuţie internă, 

neînregistrată, era între colegi, între membrii comisiei. Unii membri ai 

comisiei şi-au manifestat oarecum tendinţa de a crede că există 

nereguli la Ministerul Turismului  şi, eu din punctul meu de vedere, 

consider justificată acea tendinţă de a crede că sunt nereguli, pe baza 

faptului că... mai multe documente, cele mai multe documente de la 

minister, pe care le-am cerut, nu ne-au ajuns încă.  

Doi. Persoanele pe care le-am chemat în comisie, parte din 

ele nu s-au prezentat pentru că au intrat în concediu chiar în ziua în 

care au fost chemate în comisie, ori eu ştiu că în Codul muncii există 

două feluri de concedii: concediu de odihnă şi concediu medical. Nu 

ştiu să existe concediu forţat. Dar cred că ar trebui să introducem în 

codul muncii şi acest gen de concediu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Tocmai din acest motiv am cerut planificarea concediilor, 

cererea de concediu şi decizia de aprobare a concediului, pentru că am 
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vrut să văd cine a aprobat cererea, secretarul general sau directorul. 

Domnul Robert Negoiţă: 

Eu am venit în această comisie, din care mă bucur că fac 

parte, cu cele mai bune intenţii, pentru că am observat, un membru al 

Guvernului a atacat în presă pe diferite subiecte şi  am vrut să ne 

asigurăm pe de o parte, că acele articole, dacă au un fundament sau 

nu, pe de altă parte, am vrut cu cele mai bune intenţii să dăm ocazia 

ministrului sau responsabilului din minister să aibă o scenă ieftină, 

evident, de pe care să poată vorbi naţiunii şi să se  justifice, să spună 

cum stau lucrurile şi  să ne convingă că acele articole din presă nu sunt 

justificate. 

Eu îmi menţin în continuare speranţa că doamna ministru şi 

ceilalţi angajaţi ai ministerului care ar trebui să fie foarte interesaţi în a 

clarifica situaţia se vor prezenta aici în comisie  şi ne vor convinge cu 

documente, cu probe că tot ce s-a dezvăluit în presă este neadevărat. 

În aşa fel încât noi, într-un mod foarte obiectiv, garantez în ce mă 

priveşte pe mine şi ce am văzut intenţia, tuturor colegilor că în situaţia 

în care  vom constata că acolo lucrurile sunt în regulă, raportul nostru 

va fi pe măsură. Dacă nu, din punctul meu de vedere, putem să facem 

scrisoare către primul ministru, nu ştiu, la cine vă referiţi când spuneţi 

primul ministru, la domnul Boc sau la domnul Băsescu? Pentru că... 

Domnul Ludovic Orban:  

Mă refer la primul ministru, indiferent cum îl cheamă. Eu 

cred că o funcţie trebuie solicitată în conformitate cu legea, indiferent 

de persoană. 



 20

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Da. E în regulă atunci. 

E în regulă, haideţi să facem şi către primul ministru o 

scrisoare, o cerere în sensul acesta, dar din punctul meu de vedere, în 

situaţia în care eu sper că nu-i adevărat, bun. Doamna ministru a fost 

puţin agitată aseară şi a spus că nu se va prezenta. Eu cred că se va 

prezenta, pentru că nu va rata această ocazie de a prezenta naţiunii  

starea, situaţia reală şi să elimine acea percepţie de corupţie din zona 

Ministerului Turismului. 

Dacă nu se va prezenta, dacă nu va veni aici, di9 n punctul 

meu de vedere, noi putem să închidem un raport, trebuie să ne uităm 

foarte bine în regulament şi fără prezenţa doamnei ministru, în care 

vom constata faptul că nu s-a prezentat şi, eventual, articole şi ce 

prevede legea din punctul acesta de vedere şi pe baza documentelor 

care le avem deja. 

Mai mult decât atât, suspiciunile... 

Domnul Ludovic Orban:  

Care documente? Nu poţi s-o întemeiezi pe ce documente ai 

în momentul de faţă... e obiectul de activitate al comisiei cu cele 9 

puncte ale comisiei... instituite în ... 

Domnul Robert Negoiţă:  

Cred că avem câteva... Da. 

Documentele, asta a fost o poziţie pe care trebuie s-o 

analizăm. E un punct de vedere... 

Mai ales că avem de-a face cu instituţii ale statului care să 
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înţeleg că probabil că au modificat şi Constituţia între timp şi mă refer 

la ANRMAP care dă dispoziţii interne că nu va prezenta documente 

decât în faţa instanţelor judecătoreşti sau organe de, mă rog, juridice... 

Este anticonstituţional şi probabil că dacă nu mai convine 

unora Constituţia, probabil că ne vom trezi în viitorul apropiat cu 

asumarea guvernamentală şi pe schimbarea de Constituţie... 

Referitor la înregistrări, revin, nu ştim ce va evidenţia acea 

anchetă din Camera Deputaţilor, dar dat fiind faptul că nu avem de 

unde să ştim cine a făcut înregistrările, cred că răspunsul ar putea să 

ne vină de la CSAT, unde se întâlnesc toate serviciile, şi unde cred că 

ar fi cel mai în măsură, CSAT-ul să ne răspundă cine anume în 

Parlamentul României face înregistrări ilegale, pentru că eu vă spun 

de semnalul public. Eu vă spun ca şi reprezentant al poporului român 

în Parlament, oamenii care se uită la televizor şi văd faptul că în prima 

putere  în stat, în instituţia cea mai reprezentativă pentru poporul 

român se întâmplă interceptări ilegale, ce semnal, ce să înţeleagă 

cetăţeanul român, poporul român care oricum trăieşte cu frica de pe 

timpul lui Ceauşescu care frică e din ce în ce mai accentuată astăzi, că 

este ascultat, că este urmărit şi că nici în propriul pat cu propria soţie 

nu poate să aibă intimitate. Din punctul acesta de vedere eu cred că 

este un semnal foarte prost, iar noi ca nişte oameni responsabili 

trebuie să încercăm să facem lumină în această zonă. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Da. Domnul deputat Nicu Bănicioiu. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În mare parte sunt de acord cu ce a spus colegul meu, vreau 

numai să contrazic o afirmaţie de la început, aţi spus, domnule 

deputat, înregistrări ilegale, aţi vorbit de lucruri de genul acesta. Vreau 

să vă readuc aminte, da, că preşedinta Camerei a ieşit ieri în conferinţă 

de presă şi a confirmat că acele înregistrări sunt corecte, legale, nu şi-a 

pus nici un moment problema de legalitate. Dar, în consecinţa acestor 

înregistrări a venit şi a cerut demisia unor parlamentari, desfiinţarea 

comisiei, adică vreau să vă spun, suspendarea comisiei... vreau să vă 

spun că doamna Anastase nu şi-a pus niciodată problema că acea 

înregistrare n-ar fi reală.  Şi iar se ridică mari semne de întrebare. 

Domnia sa nu avea voie să facă acest lucru până la terminarea acelei 

anchete pe care spune că a dispus-o domnul secretar general. Faptul că 

a făcut acest lucru, nu mă mai leg  de faptul că la un moment dat s-a şi 

încurcat în cuvinte şi a spus: aşa cum zic stenogramele. Adică să fim 

lămuriţi, oamenii ştiau foarte bine, ce au ascultat, cum au ascultat, de 

unde provin şi cât de corecte sau reale sunt... Deci, faptul că doamna 

preşedinte nici măcar n-a aşteptat rezultatele controlului dispus în 

Parlament pe această situaţie, l-a dispus seara, urmând ca azi 

dimineaţă să prezinte concluziile, deci nu vreau să spun mai mult 

decât că ridică mari semne de întrebare, nu vreau să folosesc cuvântul 

de complicitate, dar ridică mari semne de întrebare. 

Eu nu-mi permit sau refuz să cred că doamna Anastase face 

înregistrări ilegale. Doamne fereşte! Dar, atunci de unde ştie doamna 

Anastase că înregistrările acelea erau reale? Cum îşi permite să vină şi 

să iasă de la tribuna Parlamentului să ceară desfiinţarea unei comisii 
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din moment ce ea nu e sigură că acele înregistrări sunt corecte. Deci, 

asta vreau să vă spun, domnule coleg, din declaraţiile doamnei 

Anastase, se pare că acele înregistrări se ştie foarte sigur că sunt 

reale... Adică nu... poate ne spune doamna Anastase, până la urmă, 

cum a intrat în posesia lor sau cum s-au făcut aici?  Dar, bineînţeles, e 

o întrebare de natură securisto-comunistă....da.... 

Domnul Ludovic Orban:  

După cum aţi sesizat în propunerea mea de adresă oficială, 

am formulat solicitare către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, 

nu către doamna preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru că totuşi 

am încredere că deşi preşedinta Camerei Deputaţilor a demonstrat a nu 

ştiu câta oară  că habar nu are de Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Am încredere în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, că poate să 

dispună o anchetă serioasă referitoare la înregistrare. 

Dau cuvântul domnului deputat Dumitru Chiriţă şi se 

pregăteşte domnul deputat Petru Lakatos. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

Referitor la declaraţia de ieri a doamnei preşedinte Roberta 

Anastase, în opinia mea, se justifică să facem un demers către Comisia 

de disciplină şi imunităţi, ca urmare a unui comportament abuziv, îl 

apreciez eu, cel pe care l-a avut doamna preşedinte ieri, şi ceea ce mi 

se pare mie mai grav este chiar o încercare de intimidare a membrilor 

comisiei care nu sunt lăsaţi să –şi ducă la îndeplinire mandatul care a 
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fost conferit de plenul Camerei Deputaţilor.  

Şi acest lucru trebuie analizat pentru a preîntâmpina 

eventuale abuzuri în viitor, astfel încât atunci când o comisie de 

anchetă a Parlamentului României, mandatată de Senat sau Camera 

Deputaţilor, este pusă să cerceteze anumite aspecte ale vieţii 

economice şi sociale, să poată s-o facă. Altfel, riscăm nu numai să 

intrăm într-o zonă de ridicol, riscăm să punem sub semnul întrebării 

existenţa statului de drept. Este un lucru  care, după părerea mea, nu 

trebuie tolerat. 

La 20 de ani după evenimentele din 89 nu trebuie să 

acceptăm ca cineva, oricine ar fi acela, să pună sub semnul întrebării 

existenţa statului de drept. Sunt deja prea multe probleme care conduc 

către ideea că există o acţiune de subminare a statului, urmare a 

modului în care se subfinanţează justiţia şi altor acţiuni care se fac în 

mod sistematic în România, dar nu cred că noi, deputaţii trebuie să 

tolerăm aceste abuzuri şi încercări de intimidare. Nu sunt o persoană 

care să mă las intimidată... Probabil datorită pregătirii securisto-

comuniste de care am beneficiat în perioada anilor de tristă amintire, 

din anii 50, da, ca să-l citez pe colegul meu, pe Negoiţă... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Când nu erai născut... 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule deputat, daţi-mi voie să vă prezint, că aţi spus că ar 

trebui realizat un demers. Există două categorii de sancţiuni care se 

dau pentru abateri de la Regulament. Sunt sancţiunile de la literele a), 
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b), c) şi d): „avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, 

eliminarea din sala de şedinţe, care se dictează de preşedintele de 

şedinţă” şi a doua categorie de sancţiuni, de la literele e şi f: 

“interzicerea participării la lucrările Camerei pe timp de maximum 15 

zile şi de la litera f) excluderea temporară, care se aplică de către 

Cameră, la propunerea Biroului permanent. 

V-am făcut aceste citate din Regulament, ca să concretizaţi ce 

propuneri aveţi, domnule deputat. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Până la sfârşitul întâlnirii noastre, când vom trage concluziile 

de rigoare, o să formulăm cererea ... 

Domnul Ludovic Orban:  

O reportăm la Capitolul „Concluzii”. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Obligatoriu. Tot ceea ce noi discutăm... O secundă, mai am 

un comentariu, vizavi de propunerile dumneavoastră, şi anume, adresa 

către primul-ministru şi cele două adrese către Biroul permanent, 

respectiv către Parchetul General. 

Apreciez că adresa către primul-ministru trebuie să o facem 

doar în măsura în care joi doamna ministru Elena Udrea nu înţelege să 

se prezinte la comisie şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale şi 

regulamentare şi lucrul acesta ar trebui să-l facem atunci. Eu cred şi 

apreciez că doamna ministru va înţelege să se prezinte şi ne va aduce 

şi documentele pe care le-am solicitat, pentru că şi în opinia mea, 

obiectul nostru de activitate este să verificăm legalitatea şi nu altceva. 
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Pentru a putea face acest lucru avem nevoie de documente şi nu de 

vorbe spuse pe la televizor, de genul: „Miliarde de telespectatori care 

au vizionat nu ştiu ce alergare de 100 de metri”. 

Referitor la cealaltă solicitare, către Parchetul General, în 

opinia mea, la această etapă nu se justifică şi cred că ar trebui să 

facem, dacă vom ajunge la o asemenea concluzie, această solicitare, 

doar după ce Biroul permanent ne va prezenta rezultatul acelei 

anchete. Şi vă rog să nu facem acest lucru, nu pentru că n-aş vrea să 

aflu cine a făcut înregistrarea, dar nu aş vrea ca din aceste demersuri 

ale noastre să pice în păcat persoane care chiar nu au nici o vină în 

modul în care au acţionat.  

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Îi dau cuvântul domnului deputat Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru:  

Eu o să fiu, stimaţi colegi, mai scurt.  

În primul rând mulţumesc domnului Chiriţă pentru 

sincronizarea perfectă de joi. Trebuia să-i spun acest lucru şi mă 

folosesc de ocazie să spun că şi eu sunt de acord cu propunerea pe 

care a făcut-o acum. Nu are rost să ne duelăm în denunţuri la diferite 

organe de cercetări penale. Oricum, acest lucru s-ar putea realiza 

numai prin intermediul Biroului permanent. Deci, şi eu sunt de acord 

cu ceea ce a propus colegul Chiriţă. 

În schimb, aş face propunerea să revenim cu adresă la 

Ministerul Finanţelor, pentru că ne-au răspuns pe data de 14 că nu ne 
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pot trimite execuţia bugetară pe semestrul I, respectiv 30 iunie, pentru 

că termenul limită de prezentare de la ministere este data de 14. Dacă 

dimineaţa la ora 9,00 nu au mai avut răbdare şi repede ne-au trimis 

nouă adresa, putea să stea până la ora 15,00 şi să spună: „N-am primit 

de la minister!”. 

Domnul Ludovic Orban:  

Revenire adresă Ministerul Finanţelor. 

Deci, în concluzie, îmi însuşesc punctul de vedere al 

domnului deputat Chiriţă, în privinţa adresei oficiale către premier şi 

propunerea să o facem în cazul în care ministrul nu se prezintă la 

audieri. Da? M-aţi ascultat, domnule Chiriţă? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am reţinut punctul acesta. Şi propunerea pe care o fac este să 

facem adresa oficială către premier, pentru a-i cere să dispună 

subordonatului domniei sale intrarea în legalitate, dacă nu se prezintă 

joi. 

Cine este pentru această propunere?  

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? (Unanimitate). 

Vă mulţumesc.  

Mai aveaţi o intervenţie de făcut, domnule deputat? 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Da, mai am o intervenţie legată de documentele pe care le-am 

primit. 

Domnul Ludovic Orban:  

Luaţi loc, doamna Trăilă.  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mă refer la documentul primit... 

Domnul Ludovic Orban:  

Luaţi loc acolo, până vă invităm la audiere. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mă refer la documentul primit de la Ministerul Finanţelor 

Publice, două direcţii generale, programare bugetară şi sinteza 

politicilor bugetare. Este un document pe care l-am primit în mapă 

astăzi şi în care regăsim câteva elemente legate de clasificaţiile 

bugetare, astfel cum sunt ele cuprinse în prevederile legale în vigoare, 

lucru pe care l-am solicitat la întâlnirile anterioare, pentru a vedea 

dacă anumite cheltuieli s-au făcut din capitolele pe care le-a avut 

Ministerul de Finanţe, ca şi capitole de cheltuieli. 

Şi aici găsim următoarele afirmaţii: clasificaţia economică şi 

a indicatorilor finanţelor publice cuprinde în cadrul Titlului 2 – 

„Bunuri şi servicii”, următoarele alineate: reclamă şi publicitate, cod 

20.30.01. Şi mai sunt şi altele, la care nu vreau să mă refer. 

Şi continuă materialul să spună că la alin. „Alte cheltuieli cu 

bunuri şi servicii”, unde am regăsit în proiectul de buget şi în bugetul 
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aprobat de către Parlament sume foarte importante, cod 20.30.30, se 

includ alte cheltuieli autorizate prin dispoziţiile legale în vigoare şi 

care nu se încadrează la celelalte articole şi alineate existente. Altfel 

spus, ceea ce rezultă explicit din acest material, rezultă faptul că la 

reclamă şi publicitate, dacă sunt prevăzute sume pot fi efectuate 

cheltuieli, dacă nu sunt prevăzute sume, nu pot fi efectuate cheltuieli. 

Iar la capitolul „Alte cheltuieli de bunuri şi servicii” – „nu poţi face 

cheltuieli cu reclamă şi publicitate”. Aceasta spune materialul elaborat 

de către Ministerul Finanţelor. 

Ceea ce putem noi trage ca şi concluzie, este să vedem în ce 

măsură în bugetul aprobat şi în cheltuielile efectuate există 

corespondenţa. 

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, domnule Chiriţă. 

O informare din partea domnului secretar. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Aş dori să vă informez că s-a prezentat expertul pe care l-am 

solicitat de IT şi se află aici. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc. 

A doua propunere: solicitare de către Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor de efectuare a unei anchete privitoare la modul în 

care s-a efectuat înregistrarea ilegală a dezbaterilor dintre membrii 

comisiei. 
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Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? 

Mulţumesc. 

Renunţ la propunerea şi sesizarea către Parchet, aşteptând 

rezultatele anchetei efectuate din dispoziţia Biroului permanent. 

Supun la vot propunerea domnului deputat Lakatos, de 

transmitere a unei reveniri la adresa către Ministerul Finanţelor, în 

care să solicităm execuţia bugetară pe primele două trimestre. 

Cine este pentru?  Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? 

(Unanimitate). 

De asemenea, formulase propunerea, dacă veţi considera 

necesar, să facem o revenire în care să stipulăm toate articolele din 

lege şi din Regulamentul Camerei Deputaţilor, către ministrul 

turismului, pentru a o preveni asupra consecinţelor faptelor sale, în 

cazul în care nu participă la reuniunea comisiei. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Nu cred că trebuie să facem acest lucru. Bineînţeles că 

ministerul are jurist, doamna este jurist, cunoaşte foarte bine. Deci, 

plecăm de la ideea pe care au exprimat-o şi alţi ai comisiei, că 

probabil era foarte supărată ieri sau era provocată să fie supărată. 

Deci, teoretic, aşteptăm, aşa cum a fost înaintată solicitarea 

doamnei ministru şi vom analiza cu uşile deschise, domnule 

preşedinte, pe concluzii – acesta este un lucru pe care îl solicit, 

începând de astăzi, ca şi la concluzii să fie şedinţa deschisă, pentru a 

nu mai fi cineva tentat să ne înregistreze, pentru că teoretic nu stabilim 

în aceste întâlniri nici decapitarea cuiva şi nici să începem al treilea 

război mondial. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Am înţeles. Supun la vot ca toate dezbaterile comisiei să fie 

publice, inclusiv capitolul de concluzii. 

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?  

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnul Ţaga s-a abţinut. 

Domnul Ludovic Orban:  

Te-ai abţinut? Da, este în regulă, domnule secretar. 

Ca atare, vă propun ca înainte de a începe audierea doamnei 

preşedinte Cristina Trăilă ... Îl salutăm pe domnul vicepreşedinte 

Bleotu .... să luăm o pauză de 10 minute, conform programului. 

În poziţia aceea va sta doamna preşedinte Trăilă. 

- Pauză între orele 12,27 – 12,47 - 

Stimaţi colegi, vă invit în sală să începem audierea doamnei 

Trăilă. 

Stimaţi colegi, să începem audierea. 

Am invitat-o la audiere pe doamna Cristina Trăilă, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a 

Achiziţiilor Publice. Îi mulţumesc din partea comisiei că a răspuns 

invitaţiei noastre de a fi audiată. 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, art. 76, alin. 6, care stipulează: 

„Preşedintele comisiei care efectuează ancheta atrage atenţia persoanei 

audiate că are obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din 

ceea ce ştie şi că nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea 



 32

 

penală”.  

În calitate de preşedinte al acestei comisii, vă atrag atenţia că 

aveţi obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce 

ştiţi şi că nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea penală. 

Îl invit pe domnul deputat Lakatos să înceapă tirul 

întrebărilor. 

Domnul Lakatos Petru:  

Domnule preşedinte, 

Stimată doamnă preşedinte,  

Nu este vorba de tir, sunt câteva întrebări, pentru a ne lămuri 

şi a putea desfăşura activitatea în cât mai bune condiţii. 

Doamna preşedinte, în accepţiunea dumneavoastră, 

ANRMAP are obligaţia ca, pe lângă activităţile de reglementare şi 

monitorizare a achiziţiilor publice să desfăşoare şi activităţi de 

prevenire a încălcării prevederilor legale în domeniu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Bună ziua! Mulţumesc pentru invitaţie. Aşa cum am procedat 

de fiecare dată, ca reprezentant al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, ne-am prezentat 

în faţa Parlamentului, din respect pentru această instituţie. 

Ca răspuns la prima întrebare a dumneavoastră, Autoritatea 

îşi desfăşoară activitatea conform Ordonanţei nr. 74/2005, cu 

modificările ulterioare şi are două principale atribuţii: în primul rând 

de reglementare a acestui domeniu, domeniul achiziţiilor publice şi 

monitorizare şi control. 
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În ceea ce priveşte reglementarea, atâta vreme cât suntem 

iniţiatorii actelor normative în domeniu, elaborăm şi puncte de vedere 

pe care le transmitem la solicitarea autorităţilor contractante, în 

vederea derulării anumitor proceduri de achiziţie publică, ceea ce 

înseamnă că, fie la iniţierea, fie pe parcursul procedurilor, diferitele 

autorităţi contractante ne solicită punctul de vedere cu privire la 

aplicarea Ordonanţei nr. 34/3006. 

Aceasta reprezintă o interpretare a prevederilor legale şi 

constituie, aşa cum am spus, punctul de vedere asupra modalităţilor în 

care ei urmează a aplica prevederile ordonanţei. 

În ceea ce priveşte monitorizarea şi controlul, monitorizarea 

priveşte, începând cu anunţurile de participare şi ceea ce se publică în 

SEAP, iar controlul ca atare are loc ex-post, după ce se încheie 

contractul de achiziţie publică şi se referă la verificarea ca atare a 

procedurilor de achiziţie publică. 

Precizez că există un control ex-ante, pe care-l face o altă 

instituţie a statului, respectiv UCEVAP-ul, care funcţionează în cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice. Acestea sunt atribuţiile, în mare, ale 

acestei autorităţi. 

Domnul Lakatos Petru:  

Doamna preşedinte, eu sunt convins şi am fost convins şi 

până acum că vă ştiţi atribuţiile, dar am pus o întrebare destul de 

concretă: desfăşoară activităţi de prevenire? Are această obligaţie sau 

nu? Desfăşoară sau nu? Aceasta a fost întrebarea. 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Prin elaborarea acestor puncte de vedere, credem că putem 

contribui la aplicarea coerentă a prevederilor Ordonanţei nr. 34/2006. 

Aplicarea coerentă a prevederilor acestei legi poate conduce la 

prevenirea, la ceea ce vă gândeaţi dumneavoastră ca măsuri de 

prevenire. Aplicarea corectă a legii. 

Domnul Lakatos Petru:  

Eu nu mă gândeam la acest lucru, pentru că aceste lucruri 

sunt stipulate în Hotărârea de Guvern. Eu am crezut că îmi răspundeţi 

afirmativ, convins, aşa, cu putere, da, cum obişnuiţi şi îmi citaţi art. 3, 

unde scrie clar că ANRMAP este investită să adopte măsuri, în 

condiţiile legii, pentru a preveni, a stopa şi a remedia efectele produse. 

Deci, atunci rămânem la concluzia să faceţi şi activitate de prevenire. 

Până acum aţi expus celelalte activităţi pe care oricum le-am ştiut... 

Mergem mai departe cu întrebarea... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, activitatea de prevenire la care faceţi 

dumneavoastră trimitere, conform articolului citat, este tocmai ceea ce 

am spus eu anterior. Aceasta se transpune în punctele de vedere pe 

care această instituţie le transmite, la solicitarea autorităţilor 

contractante. 

Domnul Lakatos Petru:  

Activitatea de prevenire înseamnă mult mai mult, dar am să 

revin la o întrebare ulterioară şi o să vedeţi sensul primei întrebări, cu 

activitatea de prevenire. Dar, ştiţi cum este, noi folosim acest lucru şi 
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ca să avem un dialog constructiv. 

Urmează întrebarea a doua: Ordonanţa de urgenţă nr. 34, cu 

completările şi modificările ulterioare, are 307 articole şi mai multe 

anexe. 

Dintre acestea, doar 8 articole, concret cele de la art. 9 la 16 

inclusiv se referă la excepţii, la cazuri în care nu se aplică sau se aplică 

parţial Ordonanţa nr. 34/2006. Să luăm exemplu concret. Şi iau art. 16 

şi citez: - alin. 1 – „În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un 

contract de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii din 

categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica 

prezenta Ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a 

căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. 2 şi se 

limitează numai la prevederile art. 35 până la 38 şi art. 56”. Bine, 

textul curge mai departe. 

Întrebarea sună în felul următor: cum interpretaţi 

dumneavoastră, ca preşedinte ANRMAP, acest articol? Se aplică 

exclusiv prevederile art. 35 până la 38 şi art. 56 din ordonanţa 

menţionată sau se aplică şi prevederile altor articole din Ordonanţa nr. 

34? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Mulţumesc pentru întrebare. 

Această precizare am mai făcut-o, cred, în cadrul altei comisii 

parlamentare, dar e bine venită. Este adevărat că aceste articole 

menţionate de dumneavoastră privesc excepţiile de la aplicarea 

parţială sau totală, de la aplicarea Ordonanţei nr. 34/2006 şi aş vrea să 

fac o precizare în acest sens. Această ordonanţă este transpunerea 
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punct cu punct a directivelor europene 17 şi 18 din 2004, precum şi 

ultima directivă pe care am transpus-o în primăvara acestui an din 

Directiva 66 şi că aceste excepţii sunt cele care se găsesc în aceste 

directive. 

În ceea ce priveşte acest articol, ca şi interpretare, aplicarea 

pentru acele proceduri care au ca obiect prestarea de servicii din 

categoria celor incluse în anexa 2B, aplicarea la care facem noi 

referire se referă strict la prevederile art. 35, 38 şi 56. De ce? Pentru că 

aici se specifică în felul următor: are obligaţia autoritatea contractantă 

de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă numai pentru contractele a 

căror valoare este mai mare decât cea de la art. 57. Deci, se aplică 

numai când se depăşeşte acel prag prevăzut de art. 57 alin. 2 şi se 

limitează numai la prevederile art. 35, 38 şi 56. Fac precizarea că 

aceste ultime articole se referă la Caietul de sarcini, la întocmirea 

Caietului de sarcini şi la anunţul de atribuire, anunţul final, după 

încheierea contractului de achiziţie publică. 

Domnul Lakatos Petru:  

Totuşi încerc să scot de la dumneavoastră măcar un răspuns 

exact. Eu am întrebat foarte clar, am citat ceea ce aţi citat şi 

dumneavoastră, vă mulţumesc că ştim să citim amândoi la fel, se 

referă exclusiv la art. 35 până la 38 şi art. 56 sau se aplică şi 

prevederile altor articole din Ordonanţa de urgenţă nr. 34? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Se referă exclusiv la aplicarea acestor articole. Deci, 

obligativitatea se referă la aceste articole. Obligaţia autorităţii 
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contractante, într-o astfel de situaţie, se referă la aplicarea acestor 

articole menţionate în mod expres. Este ceea ce am spus şi mai 

devreme, transpunerea directivelor. 

Domnul Lakatos Petru:  

Vedeţi, doamna preşedinte, de aici porneşte toată problema 

ANRMAP-ului, a viziunii dumneavoastră şi faptul că traducerea din 

engleză sau din franceză a normelor şi modul cu se interpretează am 

mai avut discuţii şi la Consiliul Concurenţei, dar având în vedere că eu 

vă citesc acum un act normativ în frumoasa limbă română şi este 

Hotărârea Guvernului, pe care pe site o aveţi şi dumneavoastră, care la 

art. 2 scrie în felul următor: „În procesul de aplicare a procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice situaţie pentru care 

nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma 

principiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă”. Şi vă 

citesc de aici art. 2 alin. 2 şi aceste lucruri sunt valabile pentru toate 

comisiile sau pentru toate ministerele. Nu fac acum abstracţie de 

Comisia Udrea, pentru că principiile care sunt trecute aici trebuie 

respectate la orice procedeu, indiferent că este procedură internă, 

procedură internă deosebită sau altfel cum este intitulată. 

Deci, principiile sunt: nediscriminarea, tratamentul egal, 

recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa 

utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii. 

Deci, se aplică şi acest articol din Ordonanţa de urgenţă. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, o să fac o precizare: în primul rând că, 
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repet, traducerea din engleză în limba română a fost monitorizată 

punct cu punct de Comisia europeană, atât în ceea ce priveşte 

prevederile Ordonanţei nr. 34, aşa cum a fost ea iniţial transpusă, cât 

şi toate celelalte modificări ulterioare. Spun acest lucru pentru că se 

ştie foarte bine că am avut pe tot parcursul acestor modificări discuţii 

publice cu membrii diferitelor direcţii generale din cadrul Comisiei 

europene, mă refer la Digimar şi Digiregio şi această ordonanţă, aşa 

cum este ea în momentul de faţă în vigoare, a fost aprobată punct cu 

punct de Comisia europeană. 

Revin la ceea ce menţionaţi dumneavoastră şi precizez că, aşa 

cum în general conţine un act normativ, o lege, o hotărâre de Guvern, 

primele articole se referă la dispoziţii generale, se referă la cadrul 

general al actului normativ respectiv, articolul 2 aceasta prevede, şi 

anume, principiile generale ale unui domeniu, în general, urmând ca 

celelalte articole să se refere la dispoziţii speciale, în raport cu cadrul 

general şi sunt de strictă interpretare şi de strictă aplicare. Sunt nişte 

principii de drept pe care sunt convinsă că le cunoaşteţi! 

Prin urmare, acela art. 16 se referă la o procedură specială, 

sunt dispoziţii speciale, de strictă interpretare. Prin urmare, aşa cum 

am menţionat, ele se aplică în consecinţă. 

Domnul Lakatos Petru:  

Am bănuit că acesta va fi răspunsul. Încă o dată, aceste 

principii se aplică pentru că eu v-am citat din Hotărârea Guvernului 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor şi aşa mai departe. 

Dar, mergem mai departe. Dacă dumneavoastră consideraţi 
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că aceste principii, mai ales transparenţa şi celelalte nu sunt obligatorii 

la orice contract de achiziţie publică... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Ele sunt obligatorii şi tocmai aceasta am menţionat, că acea 

transparenţă şi acea deschidere, respectarea acestor principii se face 

tocmai prin aplicarea art. 56, în cadrul acestei proceduri şi se referă la 

anunţul de atribuire, pentru această procedură, aşa cum prevăd şi 

normele europene, aplicarea principiului transparenţei. 

Domnul Lakatos Petru:  

Atunci recunoaşteţi că art. 2 se aplică, totuşi, la ordonanţă şi 

nu exclusiv privind mai aşa, deschidere mai largă, se aplică.  

Dar mergem mai departe. Şi acum revin la prima întrebare: 

sunt mai multe ministere care justificat sau nu previn că achiziţiile 

publice ce urmează sau ce au fost deja desfăşurate se încadrează în 

acele opt articole de excepţie şi aleg varianta unor proceduri interne. 

Având în vedere că după aprobarea bugetului de stat pe 2009 

ministerele, conform legii, au întocmit planurile anuale de achiziţii, în 

care se menţionează procedura de atribuire adoptată. 

Eu vă întreb: aţi solicitat în 2009 de la vreun minister sau de 

la câte aceste proceduri interne specifice, ca să vă achitaţi atât de 

sarcina de prevenire de care am vorbit, cât şi de obligaţia de a acorda 

consiliere metodică de care aţi vorbit dumneavoastră. Deci, întrebarea 

este foarte scurtă: de la câte ministere aţi solicitat şi care au fost 

acelea? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi? În general, în ceea ce priveşte, revin la 

măsura de prevenire, vreau să vă spun că ANRMAP-ul încheie 

protocoale cu diverse instituţii publice şi aici mă refer în principal la 

autorităţile de management pentru aplicare coerentă a legislaţiei în 

vigoare şi având în vedere că vorbim de fonduri europene. Aceasta ca 

o precizare. Amintesc în acest sens că a existat şi un protocol încheiat 

în cursul anului 2008 cu Ministerul Mediului, invocat la un moment 

dat de către această instituţie, tot în acest sens şi se referă la autoritatea 

de management şi de modul prin care s-au cheltuit fondurile europene, 

respectarea procedurile. 

Ceea ce face autoritatea naţională de reglementare şi 

monitorizare a achiziţiilor publice se încadrează în prevederile, atât a 

Ordonanţei noastre de organizare şi funcţionare, cât şi prevederile 

Ordonanţei nr. 34/2006. 

Partea de monitorizare şi control este prevăzută spre finalul 

acestui act normativ şi acolo se specifică în mod explicit pentru ce se 

aplică amenzi, în ipoteza încălcării ordonanţei şi cum se desfăşoară ca 

atare această procedură, nemaivorbind de faptul că există şi un ordin 

intern în acest sens, publicat în Monitorul Oficial. 

În măsura capacităţii noastre instituţionale - şi aici fac o 

precizare că în ceea ce priveşte Departamentul de control sunt 18 

agenţi constatatori care trebuie să desfăşoare controale la peste 18.000 

de autorităţi contractante ... Repet, în măsura capacităţii noastre 

administrative noi desfăşurăm aceste proceduri. Am avut întâlniri cu 

autorităţile contractante, dezbateri, în principal, repet, cu autorităţile 
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de management, pentru că vorbim de fondurile europene şi, într-

adevăr, au fost anumite proceduri pe care noi le-am verificat. Prin 

urmare, în măsura în care a fost posibil, acest lucru l-am făcut.  

Domnul Lakatos Petru:  

Doamna preşedinte, eu nu confund ministerele cu autorităţile 

de management. Ministerele sunt ordonatori principali de credite, la 

număr pot fi înşirate foarte uşor. V-am întrebat o treabă simplă: de la 

câte ministere şi de la care aţi cerut în 2009, după publicarea planului 

de achiziţii, văzând procedurile speciale menţionate acolo, acele 

proceduri interne, ca să veniţi în sprijinul lor. Aceasta am întrebat. 

Dacă nu aţi cerut de la nimeni, nu este nici un capăt de ţară! 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu este nici o problemă. Vreau să precizez următorul lucru, 

dacă-mi permiteţi, în primul rând că pe perioada derulării unei 

proceduri există o autoritate competentă, o instituţie care face acest 

control, care are observatori în teritoriu, peste 180 de observatori şi 

care participă în cadrul acestor proceduri şi, după cum ştiţi, vorbesc de 

UCEVAP, această instituţie, pe parcursul unei proceduri dacă sunt 

anumite neclarităţi, inadvertenţe şi aşa mai departe, în ceea ce priveşte 

aplicarea Ordonanţei nr. 34, emite note intermediare şi avize 

consultative, pe care ulterior ni le transmit nouă. 

Deci, există o autoritate care face un control ex-ante... Rolul 

ANRMAP-ului intervine după încheierea contractului de achiziţie 

publică, este un control ex-post. 

În ceea ce priveşte ceea ce dumneavoastră spuneţi ca norme, 
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noi nu putem interveni pe parcursul procedurii. Noi le verificăm, de 

altfel, şi le-am verificat de fiecare dată, în momentul în care demarăm 

un control, în momentul în care demarăm procedura de supraveghere. 

Aceasta poate avea loc numai după încheierea contractului de achiziţie 

publică. 

Prin urmare, în momentul în care controlăm o autoritate 

contractantă, fie el minister, primărie şi aşa mai departe, verificăm 

inclusiv aceste norme interne. 

Domnul Lakatos Petru:  

Deci, ca să folosesc cuvintele dumneavoastră, dacă vă place 

mai mult în locul cuvântului de prevenire, să zic ex-ante producerii 

pagubei, am întrebat, concret, frumos, dacă aţi cerut acele proceduri. 

Eu nu ştiu dacă pot întreba mai concret. Dumneavoastră nu trebuie să 

interpretaţi, atât numai să spuneţi: aţi cerut sau nu aţi cerut să 

verificaţi acele proceduri interne? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Îmi permiteţi, aşa cum am precizat, există o instituţie care 

face controlul ex-ante, nu intră în competenţele noastre. Mai mult 

decât atât, chiar am încălca legislaţia în vigoare dacă am interveni pe 

parcursul procedurii. Noi nu putem să intervenim decât după 

încheierea contractului de achiziţie publică. 

Domnul Lakatos Petru:  

Doamna preşedinte, aici este problema, dar nu reuşiţi să vă 

deschideţi, să fiţi degajată şi să înţelegeţi că activitatea trebuie 

îmbunătăţită. Nu intervii în timpul procedurii. Tocmai aceasta 
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înseamnă prevenire. Verifici înainte dacă au întocmit corect şi după 

aceea ei când se apucă, se apucă. 

Nu doriţi să răspundeţi, nu doriţi. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Eu aş dori chiar să răspund, să fac o precizare pentru că lăsaţi 

o oarecare aparenţă să planeze asupra acestor aspecte şi precizez că 

poate că este binevenită, reprezentaţi Parlamentul şi poate este 

binevenită o modificare legislativă, evident în concordanţă cu normele 

europene, în ceea ce priveşte autorităţile în domeniul achiziţiilor 

publice, dar, repet, în momentul de faţă există o instituţie care 

funcţionează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care are 

aceste competenţe. Noi nu putem interveni peste aceste instituţii. Ea 

este cea care controlează pe parcursul procedurii, iertaţi-mă, aceasta 

este legislaţia în vigoare şi mă aşteptam să... Eu ştiu că o comisie 

parlamentară aplică legea şi nu face interpretări nerespectând 

principiul bunei credinţe. 

Iată că aceasta este legea, sunt mai multe instituţii ale statului 

care veghează la acest domeniu, inclusiv Curtea de Conturi, dacă vreţi. 

Aşa extindem această arie la mult mai multe instituţii ale statului. 

UCEVAP-ul este cel care face controlul ex-ante, ANRMAP-

ul este cel care face control ex-post. 

Domnul Lakatos Petru:  

Eu am răbdare suficientă, suport şi lecţiile. Doar atât doresc 

să vorbesc şi să arăt doamnei preşedinte că a greşit adresantul, întrucât 

normele dumneavoastră sunt interne, iar celelalte sunt Hotărâri de 
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Guvern care nu mai trec pe la Parlament. 

Eu n-am vorbit sex lex. Ceea ce am citat, am citat foarte clar 

din Hotărârea Guvernului României, dar o să fac o adresă sau comisia 

o să roage pe domnul prim-ministru să aibă în vedere propunerea 

dumneavoastră, pe care n-aţi apucat să o faceţi la data când trebuia să 

o faceţi. 

Următoarea întrebare: în calitate de jurist, cu formaţie 

profesională şi preşedinte al ANRMAP-ului, vă întreb, deşi aţi mai 

spus, dar, totuşi, vă rog să precizaţi pe baza cărui act normativ 

funcţionaţi? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Am precizat la începutul acestei intervenţii: Ordonanţa nr. 

74/2005. 

Domnul Lakatos Petru:  

Şi aici sunt interpretări. Bineînţeles că eu nu pot concura cu 

un jurist, dar Ordonanţa de urgenţă nr. 74 se referă la înfiinţare. 

Ulterior a fost modificată, deci funcţionează pe baza HG 525 din 

30.05.2007. De ce nu aţi pus pe site, acolo, pe prima pagină şi HG 

525? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, chiar este pe site-ul ANRMAP-ului şi v-aş ruga să 

verificaţi, dacă se poate, chiar în acest moment. 

Domnul Lakatos Petru:  

Este verificat. Pe prima pagină funcţionează, exact aşa cum 
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am zis, textual, pe baza OUG 74 şi nu se menţionează 525. 

Însă, nu degeaba întreb acest lucru: cât este salariul 

dumneavoastră? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Mă iertaţi, nu ştiam că această comisia are în vedere şi 

controlul acestei instituţii, noi suntem transparenţi şi deschişi la astfel 

de ... Cred că ştiţi, conform legislaţiei în vigoare, orice demnitar cu 

rang de secretar de stat are salariul de 46 milioane 900 de mii de lei 

vechi, deci 4.690 RON. 

Domnul Lakatos Petru:  

De ce am întrebat? Aici aţi inclus şi sporul de 40%? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, demnitarii, conform legislaţiei în vigoare, repet, au 

această sumă fixă. Cei cu rang de secretar de stat! Ştiţi foarte bine 

acest lucru! 

Domnul Lakatos Petru:  

V-am întrebat cum este cu sporul, pentru că Hotărârea de 

Guvern pe care am amintit-o, 525, prevede acest spor de 20 + 10 + 10 

şi nu ştiam de ce aveţi ceva problemă cu hotărârea respectivă, de ce nu 

menţionaţi, am crezut că din cauza salariului. Dar mă bucur că nu! 

Doamna Cristina Trăilă: 

Vreau să repet, poate ne întoarcem la obiectul acestei comisii 

de anchetă, respectiv eu am citit hotărârea de înfiinţare a acestei 

comisii şi făcea trimitere la Ministerul Turismului; nu ştiam că face 
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trimitere la ANRMAP. Dar, repet, sunt acte normative în vigoare, 

publicate în Monitorul Oficial şi cred că este bine să le cunoaştem cu 

toţii. 

Domnul Lakatos Petru:  

Sigur că da, numai că nici în declaraţia dumneavoastră, pe 11 

august – este aici în facsimil – nici acolo n-aţi menţionat acest lucru. 

Am crezut că aveţi ceva cu 525. Dar, mergem mai departe. 

Tot în calitate de jurist, cum calificaţi fapta unui înalt 

funcţionar public, care la un post de televiziune, la o emisiune de 

maximă audienţă, spune lucruri neconforme cu realitatea? Minciună 

sau greşeală? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Precizez că am venit aici în calitate de preşedinte al 

Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor 

Publice. Dacă vreţi să comentăm emisiunile televizate, o fac cu 

plăcere, dar nu în acest cadru care consider eu că este instituţional şi 

care denotă un anumit respect. Cred că obiectul acestei comisii este cu 

totul altul, motiv pentru care m-am prezentat în faţa acestei comisii şi 

sper să revenim la obiectul acestei comisii. 

Domnul Lakatos Petru:  

Sper şi eu şi tocmai la obiectul acesta mă refer şi de aceea am 

întrebat, în prealabil, ca nu ulterior să fie problemă, dacă fapta, ca şi 

jurist, consideraţi că este minciună sau greşeală? Dacă nu doriţi să 

răspundeţi, mergem mai departe. 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Din punct de vedere juridic nu minciuna sau greşeala este 

reglementată, dar aceasta a fost doar o simplă precizare. 

Domnul Lakatos Petru:  

Mergem mai departe. La întrebarea Gabrielei Vrânceanu 

Firea, din emisiunea „Ştirea zilei” de la Antena 3 din data de 

14.08.2009 – citez din transcript -  „Doamna Trăilă, se spune în presă 

şi vreau să-mi spuneţi dacă este adevărat că aţi modificat regulamentul 

dumneavoastră de funcţionare, pentru a nu mai fi obligaţi, ca 

instituţie, să oferiţi documente comisiilor parlamentare de anchetă? 

Deci, ne apropiem de activitatea comisiei. 

Aţi răspuns – la fel citez – „Acesta este motivul pentru care 

azi am făcut o conferinţă de presă, pentru a explica aceste neclarităţi”. 

În primul rând, că vorbim de regulamentul procedurii de 

supraveghere şi se referă la ceea ce fac agenţii constatatori, agenţii 

direcţiei de supraveghere şi control, în momentul în care ANRMAP 

începe controlul în cadrul unei autorităţi contractante. Aceasta este 

prima precizare. Acum fiţi atentă, să vă aduceţi aminte! 

Modificarea pe care ANRMAP a făcut-o în cursul acestei 

perioade se referă nu numai la acest aspect, ci are mai multe elemente 

în vedere. Şi anume: „Termenele să fie scurtate. De exemplu, după ce 

vom transmite comunicarea către autoritatea contractantă, nu mai 

aşteptăm un termen de cinci zile pentru a ne deplasa la sediul ei, ci 

mergem imediat” etc. 

Doamna preşedinte, îmi pare rău, trebuie să spun că nu este 

adevărat. Am aici cele două ordine – 113/2008 şi 107/2009, din care 
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rezultă clar, stimaţi colegi, la art. 10 alin. 2, nu că nu aţi redus, aţi 

majorat termenul de încheiere a raportului de control de la cel mult 

cinci zile, cât era prevăzut iniţial, la 30 de zile. Nu este nici un articol 

în care să se reducă vreun termen. Şi normal că întreb: aţi greşit sau aţi 

minţit? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Precizez că este vorba de Ordinul 107, la care faceţi 

dumneavoastră referire şi se referă la faptul că acel termen nu mai 

există, care era înainte, termenul de cinci zile şi la art. 10 alin. 2, că 

raportul de control se întocmeşte în termen de 30 de zile de la 

expirarea perioadei prevăzute la art. 7 alin. 1 lit. a), în două exemplare, 

se semnează pe fiecare pagină şi aşa mai departe. Acesta este 

regulamentul. 

Deci, ceea ce vrem noi să spunem este că, odată comunicată 

acea notă de către Direcţia de supraveghere şi control, procedura poate 

începe imediat, controlul începe imediat, nu mai aşteptăm o perioadă 

prealabilă. Deci, practic se comunică acel document şi agenţii 

constatatori se deplasează la sediul autorităţii contractante. Procedura 

poate dura, în funcţie de complexitatea şi volumul dosarelor de 

achiziţie pe o perioadă mai îndelungată. Ceea ce am precizat noi în 

acest ordin, ca termen, este acest termen de 30 de zile, care se aplică 

de la data expirării perioadei de supraveghere şi control, care 

întocmeşte raportul de control în acel termen de 5 zile. Apărea în 

ordinul iniţial, aşa cum am precizat, şi l-am eliminat. 
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Domnul Lakatos Petru:  

Doamna preşedinte, nu ştiu, eu nu doresc să calific, că nu 

sunt jurist. Bănuiesc că cineva de la comisie, din presă, este aici 

Ordinul 107 şi atunci daţi-mi voie să citesc din 107 articolul respectiv. 

Articolul 10. Dar, înainte, citesc din 113 din 2008 articolul 10 şi 

spuneţi cine are dreptate sau cine nu. 

Alineatul 2: „Raportul de control se întocmeşte în termen de 

cel mult 5 zile de la data expirării perioadei prevăzute la art. 7 alin. 1 

lit. a) în două exemplare şi se semnează şi aşa mai departe” curge. 

Articolul 10 alin. 2: „Raportul de control se întocmeşte în 

termen de 30 de zile de la data expirării perioadei prevăzute la art. 7 

alin. 1 lit. a), în două exemplare” şi textul curge mai departe. 

Dacă acest lucru nu este evident pentru preşedintele 

ANRMAP-ului, eu mă aşteptam să spun: „Da, domnule, am greşit, 

scuzaţi-mă”. 

Să mergem mai departe. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Acel termen de 5 zile s-a eliminat. 

Domnul Lakatos Petru:  

Nu, nu s-a eliminat. Nu s-a eliminat! Deci, sunt cele două 

ordine, puteţi să verificaţi, oricine, este pe site, să verifice! O să spun 

eu ce s-a mai eliminat! În anexe şi acum şi la dânsa este prevăzut şi în 

noua anexă, că are la dispoziţie 5 zile ca să pregătească documentele, 

în cazul controlului. Aceasta nu înseamnă nici până acum n-a 

însemnat că nu poate să înceapă controlul mai repede. Deci, n-aţi 
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modificat nimic, în afară de ... Şi acum să vă spun ce aţi modificat. Aţi 

eliminat prevederile art. 14 alin. 3 în care agentul coordonator, deci 

dacă era o echipă care făcea controlul, răspundea de modul de 

desfăşurare a etapelor aferente procedurii de supraveghere şi la 

finalizarea procedurii de supraveghere va definitiva dosarul de 

supraveghere prevăzut la art. 12. Mai mult, aţi introdus alin. 2, care 

prevede: „Dosarul de supraveghere poate fi pus doar la dispoziţia 

instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe judiciare”. Aceasta aţi 

făcut. Nu este nici o supărare, dar să nu dezinformăm populaţia şi 

membrii comisiei. Eu aceasta am vrut să vă spun. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, în primul rând că aţi citat două articole.  

E vorba de art.12 alin.2, pe care noi l-am introdus şi 

dumneavoastră aţi citit art.14 alin.3 care se referă la agentul 

constatator şi tocmai în ideea transparenţei şi a unei decizii coerente 

am introdus Colegiul consultativ al  instituţiei care se referă, care ia 

decizii în ceea ce priveşte acele măsuri de prevenire de care vorbeaţi 

dumneavoastră şi alte măsuri în ceea  ce priveşte sancţiunile ulterioare 

şi aici mă refer la acţiunile în anulare prevăzute de art.296 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 2006, tocmai în ideea în care această 

instituţie ia decizii printr-un organ colectiv. Deci e vorba de consiliul 

de... ce am spus mai devreme.  

În ceea ce priveşte art.12 aţi... poate că a dat naştere la 

anumite neclarităţi, motiv pentru care am să explic din nou cum se 

desfăşoară procedura de supraveghere pentru  a fi înţeleasă de toată 

lumea şi anume că un  control al acestei instituţii demarează printr-o 
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comunicare adresată autorităţii contractante. Pe parcursul aceste 

proceduri, se întocmeşte un dosar de supraveghere care conţine pe 

lângă dosarele de achiziţie publică solicitate acelei autorităţi 

contractante, diferite note explicative, atât ale autorităţii contractante 

ale angajaţilor autorităţii contractante cât şi ale agenţilor constatatori, 

alte documente solicitate de agenţii constatatori, cu precizarea că 

acesta este un proces operaţional continuu care se finalizează la 

încheierea acestei proceduri de supraveghere, moment la care se 

întocmeşte raportul de control, iar acest raport de control împreună cu 

toate documentele care au stat la baza întocmirii  lui, ce constituie 

anexe la acest raport de control se comunică, în primul rând autorităţii 

contractante, tocmai pentru a fi, eventual, atacat, dacă sunt 

nemulţumiri cu această precizare, împreună cu un eventual proces 

verbal de constatare a contravenţiei, dacă se încalcă prevederile 

ordonanţei, ulterior acest raport, împreună cu aceste anexe, de care 

precizez, sunt făcute publice. Tocmai din acest motiv, pentru că au 

fost anumite neclarităţi.  

Noi am făcut aceste precizări subliniind foarte clar că există 

un dosar de supraveghere şi un dosar final de control. Aceste  

precizări au constituit obiectul unei modificări la acest ordin, publicat 

în Monitorul Oficial 570 din 17 .08. 2009. 

Domnul Petru Lakatos: 

Doamnă preşedinte, continuaţi dezinformarea şi nu am altă 

soluţie decât să abuzez de răbdarea colegilor ca să audă cum induceţi 

în eroare în continuare. Deci, nu aţi recunoscut că aţi majorat termenul 

de la 5 la 30 de zile, cu toate că e evident pentru toată lumea, sunt 
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documente, nu aţi recunoscut că aţi eliminat obligativitatea  expresă a 

agentului coordonator prin care se creează responsabilitate, ca să 

întocmească şi să finalizeze procedura de supraveghere. Bineînţeles, 

iau ca atare. Dar, ca să nu mai persiste nici un dubiu asupra a ceea ce 

încercaţi dumneavoastră să amestecaţi, am aici adresa ce vi s-a cerut 

acum, s-a cerut şi la comisia Ridzi şi dumneavoastră încercaţi să 

întoarceţi ca la Ploieşti. De ce acest lucru? Eu vă înţeleg perfect.  

Poate dacă aş fi în locul dumneavoastră şi aş avea atâtea, hai 

să nu zic, lacune, nu sunt  nici minusuri, să zic mai degrabă îndoieli în 

cea ce priveşte eficienţa activităţii, poate şi eu aş face la fel. De ce 

spun? Vi s-au cerut actele dumneavoastră ANRMAP-ului. 

Dumneavoastră şi dacă doriţi, am aici transcriptul, aţi făcut trimitere la 

tren, dumneavoastră nu trimiteţi dosarele sau actele întocmite de la un 

minister să cerem de la ministerele respective... Nu.  

Doamnă preşedinte, noi am cerut actele dumneavoastră şi ca 

să ştie toată lumea de ce s-a cerut. Pentru că, dosarul de supraveghere, 

deci nu nota de control, aia se termină la... procesul verbal de control 

sau nota de control sau raportul de control se face la terminarea 

acţiunii. Bine, nu în 5 zile cum era până acum, ci în 30. Între timp, să 

mai existe posibilitatea de consultări, dar la art.12 alin.1, pct.b) în 

dosarul acesta de supraveghere  sunt următoarele de la a) la l) sunt 

următoarele piese: opisul documentelor de control, sesizarea conform 

prevederilor art.3, deci se poate vedea pe ce bază aţi început controlul, 

nota de informare, punctul de -  şi asta este foarte important şi asta era 

problema mare a dânsei pentru că trebuia să apară punctul... 

comunicarea privind începerea procedurii de supraveghere şi 
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comunicarea  procedurii de supraveghere. Documentele aferente 

fiecărei proceduri de supraveghere trebuie supusă verificării, 

declaraţia pe propria răspundere a conducătorului unităţii contractante 

care se ia la începutul controlului sau şi pe parcurs, note explicative, 

raport de control, proces verbal de constatare a contravenţiei, 

propunerile privind utilizarea mijloacelor de prevenire, mijloacelor de 

prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încălcarea ori 

eludarea prevederilor legale, oricare alte informaţii, documente 

relevante pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.  

Noi asta am cerut, iar dumneavoastră aţi trimis o adresă şi 

sunt obligat să vă citez din adresa respectivă, pentru că altfel n-o să 

mă credeţi nici dumneavoastră care aţi semnat că aşa aţi scris. Trebuie 

să găsesc cât mai repede sau rog eu pe domnul secretar... nu este aici... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, până găsiţi dumneavoastră adresa, o să vă 

citez din nou art.12 la care faceţi referire... 

Domnul Petru Lakatos: 

Nu, aveţi răbdare, doamna preşedinte. Nu-i nici o problemă, 

nu ne grăbim. Domnule secretar, daţi-mi vă rog prima adresă, adică 

răspunsul pe care l-aţi dat... Răspunsul al doilea, da. 

Nu, primul răspuns, că la al doilea... Aţi răspuns textual: 

„pct.2, art.12, alin.2 din Ordinul ANRMAP nr.107 pentru aprobarea 

Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat în 
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Monitorul Oficial nr.473 din 9 iulie 2009, prevede  că dosarul de 

supraveghere poate fi pus doar la dispoziţia instanţelor judecătoreşti şi 

a celorlalte organe judiciare competente. Documentele solicitate de 

către dumneavoastră vă pot fi puse la dispoziţie de către Autoritatea 

contractantă, emitenta acestor înscrisuri.”  

Noi v-am cerut documentele dumneavoastră, dacă nu, atunci 

vă rog să îmi căutaţi prima adresă, pe care am făcut dânsei, prin care 

am solicitat documentul. Ca să citesc ce a solicitat comisia ca să 

vedeţi ce aţi răspuns. Zice: „în vederea aflării adevărului pentru 

verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru... de 

promovare a turismului şi a imaginii României, vă rugăm să ne 

acordaţi următoarele date şi informaţii: câte controale au fost efectuate 

la Ministerul Turismului, care au fost în 2009, care au fost concluziile 

acestor controale, documentele aferente procedurii de supraveghere la 

Ministerul Turismului. Deci, „documente aferente procedurii de 

supraveghere...” Nu am cerut noi planul de achiziţii de la 

dumneavoastră, că-l primim de la ei, acele comunicate pe care eraţi 

obligaţi să le întocmiţi înainte de începerea controlului, conform 

propriilor reguli. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă îmi permiteţi, acum cred că putem clarifica aceste 

lucruri. Şi, am să vă spun că dumneavoastră făceaţi trimitere la 

dosarul de supraveghere, dosar de supraveghere care constituie la 

finalul întocmirii raportului de control anexele la acel raport de control 

şi împreună sunt făcute publice, şi atunci se transmit către orice 

instituţie a statului şi către orice persoană care solicită acest lucru în 
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acest sens. O să vă mai citesc o dată art.12 aşa cum noi l-am precizat 

şi anume că: „Pe parcursul procedurii de supraveghere se va întocmi 

un dosar de supraveghere, deci precizez, dosar de supraveghere care 

va conţine după caz următoarele: opisul documentelor de control, 

conform modelului din anexa nr.6, sesizarea conform prevederilor 

art.2 alin.2, lit,b), nota de informare, întocmită potrivit prevederilor 

rt.6, comunicarea, privind începerea procedurii de supraveghere, 

comunicarea privind încetarea procedurii de supraveghere, 

documentele aferente fiecărei proceduri de atribuire supuse verificării, 

declaraţia pe proprie răspundere a conducătorului autorităţii 

contractante, notele explicative.”  

Precizez următorul lucru: că aceste documente fac parte din 

acest dosar de supraveghere care evident că ... un document de genul 

comunicarea privind încetarea procedurii este la finalul procedurii, 

deci dosarul de supraveghere este un dosar care are un flux continuu, 

cu note explicative, cu documentele aferente fiecărei proceduri de 

atribuire supuse verificării şi aici mă refer la dosarele de achiziţie 

publică ale autorităţii contractante şi, iertaţi-mă, această instituţie nu 

reprezintă o registratură sau  o instituţie care să intermedieze între alte 

două instituţii ale statului, mai mult decât atât, noi nu putem, aşa cum 

ne-aţi solicitat dumneavoastră, şi-mi aduc aminte foarte bine din acea 

adresă că ne-aţi solicitat să scriem conform cu originalul pe acele 

documente, nu avem cum să scriem conform cu originalul pe nişte 

documente care nu sunt emise de noi, şi pe care noi nu le avem în 

original. E o chestie juridică  şi nu numai din acest punct de vedere, 

deci nu putem să spunem dacă acele documente sunt autentice sau nu, 
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iar acest dosar de supraveghere constituie baza raportului de control. 

Bănuiesc, eu aşa bănuiesc, că ANRMAP ca instituţie de control şi care 

are expertiză în acest domeniu, motivul pentru care a fost solicitat un 

punct de vedere al acestei instituţii se referă tocmai la acest raport de 

control. Pentru că noi suntem o instituţie formată din experţi, oameni 

care sunt specialişti în domeniul acesta de peste 10 ani de zile.  

Bănuiesc că nu ne-aţi cerut documente interne şi numere de 

registratură, cum ar putea să facă Secretariatul general al Guvernului 

sau altă instituţie în coordonarea căreia suntem. Deci, dacă există o 

comisie care să ancheteze activitatea ANRMAP , cu cea mai mare 

plăcere,  dacă există şi un raport al Corpului de control al Guvernului 

în acest sens. Dar, în ceea ce prieşte acest control pe care noi, ca 

autoritate de specialitate îl facem la diferite autorităţi contractante, 

acest control are relevanţă tocmai prin raportul final al controlului, aşa 

cum această comisie funcţionează tocmai pentru raportul final al 

Comisiei de anchetă, aşa cum cred că s-a specificat acest lucru şi nu 

de discuţiile intermediare. Iată şi noi suntem un organism care 

efectuează un control şi pe parcursul acestui control au loc anumite 

informări ale noastre, sunt chestii care ţin de bucătăria internă a unei 

supravegheri, nici o altă instituţie a statului, pe parcursul unui control, 

fie ea ANAF, fie Consiliul Concurenţei. Iată ne uităm în ceea ce 

priveşte instanţele de judecată, da? Şi lucrurile acestea sunt specificate 

chiar şi în Legea nr.544/2001 şi într-o recomandare a comisiei 

europene, în care se spune foarte clar că documentele aferente 

procedurii de supraveghere care se desfăşoară pe parcursul unei 

supravegheri nu sunt făcute publice decât la final printr-un raport, ceea 
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ce constituie concluzia acelei supravegheri.  

Mai mult decât atât, aşa cum am precizat, măsurile de 

prevenire, de aplicare în concret a altor sancţiuni decât cele 

contravenţionale şi aici mă refer la acţiunea în anulare, se ia de acest 

consiliu consultativ al instituţiei care deliberează. Or, iarăşi, în ceea ce 

priveşte Legea nr.544/2001 avem un articol 12 în care se spune că în 

ceea ce priveşte la lit.b) alin.1, în care se precizează că tot ceea ce 

înseamnă discuţii într-un forum deliberativ al unei autorităţi publice  

nu pot fi făcute publice. Deci, până la finalizarea acestei proceduri şi 

cred că acesta este scopul pentru care s-a cerut expertiza ANRMAP-

ului, respectiv controlul, raportul de control şi care este părerea 

noastră, ca să spunem pe româneşte, cu privire la modul în care s-au 

derulat procedurile de achiziţie publică în cadrul unei autorităţi 

contractante, în speţă, Ministerul Turismului, şi nu documente 

intermediare de la Ministerul Turismului emanate de alte instituţii 

asupra cărora noi nu ne putem pune semnătura şi cred că acesta este 

motivul pentru care noi ne-am prezentat de fiecare dată în faţa 

comisiei ca o instituţie care oferă expertiză în acest sens.  

Precizez tocmai în vederea unei evidente transparenţe a 

acestei instituţii, că dacă nu aţi fi solicitat în mod expres comunicarea 

privind începerea procedurii de supraveghere, evident v-am fi 

comunicat-o ca act emis de noi şi precizez în acest sens, ca să revenim 

la obiectul aceste comisii, că această comunicare poartă nr.9776 din 

20.07.2009. Deci, acesta este actul prin care s-a început procedura de 

supraveghere şi control la Ministerul Turismului.  

Cred că, dacă acesta era actul pe care dumneavoastră îl 



 58

 

solicitaţi, v-am precizat care este numărul acestui document. El este 

un tipizat pe care îl avem de atâta vreme, l-aţi văzut, cu siguranţă, şi în 

cadrul altor proceduri la final, el poartă nr.9776 din 20.07, repet, 2009 

şi acesta va constitui una din anexele raportului de control. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule... Asta am şi vrut, să vă dau cuvântul 

dumneavoastră, că... 

Domnul Petru Lakatos: 

Lăsaţi să termin, domnule preşedinte, ştiu că răbdarea 

dumneavoastră e deja la sfârşit, dar... Da, problema e în felul următor. 

Vorba lungă, sărăcia nu ştiu cui. Eu spun, încercarea dumneavoastră  

prin multe vorbe, ca să justificaţi nişte lucruri pe de o parte care nu v-

au fost cerute, aici am citit, dar cu răbdarea cu care v-am ascultat, cu 

aceeaşi răbdare vă mai citesc o dată ceea ce a cerut comisia. 

Documentele aferente procedurii de supraveghere. Nu v-am cerut 

dosarul de supraveghere, pentru că şi, normal, că nu putea să fie gata. 

A cerut documente.  

În final, aţi încercat să acceptaţi că totuşi comunicarea cu 

privire la începere, puteam să vă trimitem dacă ştiam că asta cereţi... 

Eu nu bănuiesc ca dumneavoastră, eu ştiu că  sunteţi experţi, şi dacă 

spunem documente aferente procedurii, atunci eu nu bănuiesc că 

trebuie să înşir, să pun în paranteză, pentru  nişte experţi ce sunteţi, 

care sunt acele documente. Deci, eu pornesc de le prezumţia că sunteţi 

experţi şi pornind de la această prezumţie, revin la problemele tehnice 
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ale noastre şi doresc să vă întreb următoarele referitoare la renumitele 

proceduri interne.  

Dacă în procedura internă apare selecţia de oferte, având în 

vedere că la asemenea procedură nu apare în Ordonanţa Guvernului 

nr. 34 în selecţia de oferte, aţi putea să ne descrieţi pe baza experienţei 

dumneavoastră, cum are loc o asemenea procedură?  

Doamna Cristina Trăilă: 

Este o procedură, să revin... şi eu pornesc de la prezumţia că 

dumneavoastră ca reprezentanţi ai Parlamentului cunoaşteţi în primul 

rând legea, şi cred că în momentul în care ne solicitaţi în mod explicit  

nişte acte e bine să le şi numiţi, ca să spun aşa, noi precizăm în 

continuare că noi întocmim un raport de control la finalul oricărei 

proceduri de supraveghere, raport de control care estre public. Am fost 

întotdeauna transparenţi, veţi remarca că pe toate rapoartele de control 

sunt publice, mai mult decât atât cele care au făcut obiectul unor 

comisii parlamentare sunt chiar pe site-ul instituţiei noastre. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mai aveţi întrebări, domnule deputat? 

Domnul Petru Lakatos: 

Mai am încă două. 

Doamna Cristina Trăilă: 

În ceea ce priveşte acele proceduri, acele proceduri, aşa cum 

am precizat sunt interne, trebuie să respecte anumite criterii, ele diferă 

de la un caz la altul, tocmai pentru că sunt proceduri interne, da, nu 
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există un model general, dacă vreţi, în acest sens, atâta vreme cât nu 

au obligaţia ,.... Sunt exceptate de la Ordonanţa Guvernului nr. 34, ei 

trebuie să aplice, aşa cum am precizat, doar acele prevederi din 

Ordonanţa Guvernului nr. 34 în ceea ce priveşte caietul de sarcini care 

trebuie întocmit aşa cum prevede art.35 şi următoarele şi anunţul de 

atribuire, aşa cum e el precizat la art.56. 

Domnul Petru Lakatos: 

Am bănuit că acesta  va fi răspunsul, de aceea mergem 

metodic şi vă întreb: dacă vorbiţi de selecţie de oferte, având în vedere 

că în nici un act normativ aşa ceva nu apare, aşa că de aceea v-am 

întrebat din experienţa voastră pe care o aveţi cum... ce aţi mai 

întâlnit. Dar eu vă rog să concretizaţi, dacă  nu se cere ofertă de la 

nimeni, atunci cum poţi să faci selecţie de oferte dacă nu ai cerut 

oferte sau n-a fost un anunţ prealabil. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Ştiţi că ofertele se pot solicita nu numai printr-un anunţ de 

participare. Ofertele, după cum ştiţi, se pot solicita în diferite moduri, 

atâta vreme cât nu sunt obligată ca autoritate contractantă să public un 

astfel de anunţ, modalităţile în care selectez acele oferte îmi aparţin. 

Sunt proceduri interne care diferă de la caz la caz, nu există un tipic, 

mai mult decât atât, obligaţia noastră în ceea ce priveşte aceste 

excepţii este de a verifica dacă se aplică prevederile menţionate 

anterior şi prin urmare, acesta poate fi clarificat de alte instituţii ale 

statului.  
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Domnul Petru Lakatos: 

Am bănuit şi acest răspuns şi de aceea vă mai întreb o dată: 

dacă nu există anunţ prealabil ca să primeşti o ofertă, trebuie să soliciţi 

oferta respectivă. Da sau nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Bănuiesc că orice autoritate contractantă îşi asumă 

răspundere pentru ceea ce face. 

Domnul Petru Lakatos: 

Mă rog, asta este, ştiţi, cu dialogul surzilor. Păi, un preşedinte 

al unei instituţii care trebuie să  reglementeze, monitorizeze, nu poate 

să răspundă la o întrebare simplă: pentru a răspunde la ofertă este 

nevoie de cererea de ofertă sau nu? Ci răspunderea autorităţii 

contractante. Mă rog, dar atunci, dacă nu puteţi să răspundeţi, 

considerăm că nu poate să răspunde.  

Din punct de vedere... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Îmi pare rău, răspunsul meu a fost foarte clar, iar dacă  îmi 

cer scuze, dacă nu-l puteţi înţelege, nu puteţi consemna că nu am 

răspuns. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Petru Lakatos: 

Nu aţi răspuns, aţi spus că este problema autorităţii  

contractante. Eu am întrebat un lucru simplu. Ca să primeşti o ofertă şi 

nu-i anunţ prealabil, înseamnă că trebuie să ceri, da sau nu? Nu ştiu de 
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ce trebuie să consultăm Consiliul concurenţei pentru treaba aceasta, 

când în mod normal răspunsul e la mintea cocoşului, dar mergem mai 

departe, nu insist.  

Din punctul dumneavoastră de vedere, iar e o problemă 

tehnică şi importantă. Vă rog să precizaţi, dacă acele  faimoase norme 

interne se completează şi în normele interne sunt prevăzute expresis 

verbis, Ordonanţa Guvernului nr. 34/2006 şi Hotărârea de Guvern nr. 

925, atunci se aplică sau nu se aplică dispoziţiile din actele normative 

menţionate. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu am înţeles întrebarea, puteţi s-o repetaţi, vă rog? 

Domnul Petru Lakatos: 

Sigur că da, până dimineaţă.  

Deci, dacă este o procedură internă care s-a luat pe baza 

încadrării în cele 8 articole de excepţii, prevăzute în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului  34/2006. Până aici e clar, da? Bun. 

Şi dacă în aceste norme se introduce obligativitatea 

respectării Ordonanţei 34/2006 şi Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 

atunci dumneavoastră ca autoritate de control şi monitorizare, 

consideraţi obligatorie sau nu? Pentru că prevede norma internă. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Aplicarea concretă a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

34/2006 şi asta vedem că diferă de la caz la caz, în funcţie de 

documentele pe care noi le găsim la autoritatea respectivă controlată, 

se aplică în funcţie de obiectul acelui contract de achiziţie publică. 
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Prin urmare, dacă acel obiect al contractului de achiziţie 

publică intră în serviciile prevăzute în Anexa 2a, facem aplicarea 

art.16, aşa cum este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 34/2006. 

Domnul Petru Lakatos: 

Încerc să fiu şi mai scurt şi mai explicit. Promit că este ultima 

încercare, dar totodată fac propunerea ca să mai invităm pe doamna 

preşedinte în final, pentru că  eu acum, hai să pun întrebarea, să nu 

uitaţi cumva, ceea ce am întrebat. Dacă, încă o dată spun, în norma 

internă care se întocmeşte, având în vedere faptul că acea achiziţie 

publică, după părerea autorităţii contractante, se încadrează în art. 

despre care am discutat mai înainte care constituie excepţie cu privire 

la aplicarea Ordonanţei nr. 34/2006 cu trimitere doar la art.34 la 37 

sau 38 şi 56 sau 58, mă rog, şi în acele norme interne, totuşi se 

prevede că se aplică prevederile  din Ordonanţa Guvernului nr. 34 şi 

din Hotărârea de Guvern nr. 925 referitoare la achiziţiile publice, 

dumneavoastră cum consideraţi, sunt obligatorii sau nu de respectat?  

Doamna Cristina Trăilă: 

Cred că e într-adevăr o problemă care cade în sarcina unui 

jurist să explice toate lucrurile acestea foarte clar şi atunci, lucrurile 

stau în felul următor: atâta vreme cât vorbim de excepţiile prevăzute 

de Ordonanţa nr. 34/2006 precizarea unei autorităţi contractante, în 

ceea ce priveşte obiectul acelui contract, adică serviciile, pe care acea 

autoritate contractantă le solicită de la o terţă persoană, pentru a le 

achiziţiona, atâta vreme cât intră în cadrul acestor excepţii, precizarea 

pe care o face autoritatea contractantă cu privire la aplicarea  
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Ordonanţei Guvernului nr. 34 se referă tocmai la acest aspect. 

Respectiv la aplicarea art.16 care face trimitere la Anexa 2b, respectiv 

la serviciile prevăzute acolo şi cred că în momentul în care cineva 

scrie pe hârtie negru pe alb că aplică Ordonanţa Guvernului nr. 34, 

cred că art.16, chiar dacă uneori nu se găseşte  de către anumite 

persoane în Ordonanţa Guvernului nr. 34/2006, el se aplică, pentru că 

trimiterea, evident, a autorităţii contractante este la acel articol. 

Când spun aplic prevederile unei legi, mă refer la acele 

prevederi din cadrul acelei legi, care ni se aplică în mod concret, în 

funcţie de ceea ce vreau eu să fac. Pentru că eu dacă scriu aplic 

ordonanţa 34, în general, asta nu înseamnă că aplic toate articolele din 

acea ordonanţă, ci aplic în funcţie de ceea ce vreau să fac în concret. 

Adică, că fac o licitaţie deschisă, nu înseamnă că aplic prevederile de 

la licitaţia restrânsă. Că fac o negociere, asta nu înseamnă că mă duc la 

cererea de ofertă şi aşa mai departe. Deci, această ordonanţă este un 

cadrul general care prevede mai multe proceduri, mai multe prevederi 

care, în funcţie de ceea ce vreau să facă autoritatea contractantă, în 

funcţie de serviciile, lucrările sau produsele pe care vrea să le 

achiziţioneze, în funcţie de cpv, prin urmare aplică prevederile acestei 

ordonanţe. Este foarte bine, că există o astfel de trimitere la Ordonanţa 

Guvernului nr. 34, tocmai arătându-se  că se aplică legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice. 

Domnul Petru Lakatos: 

Doamna preşedinte, încă o dată, nu e întrebarea ajutătoare la 

examen, că nu e vorba de examinare şi nu e vorba să picaţi, dar e o 

problemă de logică.  
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Mă încadrez în excepţii care spun, conform a ceea ce aţi spus 

dumneavoastră mai departe, că nu se aplică prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 34. De aceea întocmesc procedura internă. Deci dacă 

întocmesc procedura internă şi rămân la cele pe care vi le-am citit mai 

înainte  că se încadrează, se aplică Ordonanţa Guvernului nr. 34 la 37 

şi 57, dar vine autoritatea contractantă şi completează norma internă şi 

spune că se aplică Hotărârea de Guvern nr. 925 şi Ordonanţa 

Guvernului şi, ca să înţelegeţi mai bine, şi întrebare ajutătoare, am 

prevăzut că nu este obligat să facă anunţ prealabil, nu este obligat  şi 

şi-a ales procedura cererii de ofertă, atunci prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 34 la cererea de ofertă sunt valabile sau nu, dacă 

autoritatea contractantă a trecut acest lucru? 

Doamna  Cristina Trăilă: 

 Sigur, voi repeta ceea ce am spus şi anterior, respectiv că 

aceste articole la care faceţi dumneavoastră  trimitere, de la 9 la 16, 

reprezintă excepţii totale sau parţiale de la Ordonanţa Guvernului nr. 

34 şi vedem că trimiterea la întemeierea, dacă vreţi, din punct de 

vedere juridic, temeiul juridic în baza cărora ei fac astfel de proceduri, 

este  Ordonanţa Guvernului nr. 34, pentru iertaţi-mă, inclusiv aceste  

excepţii sunt trecute de la art.9 până la art.16. Şi se regăsesc în 

Ordonanţa Guvernului nr. 34 nu în altă parte. Acesta este temeiul legal 

în baza căruia acea autoritate contractantă face acea procedură. Ca 

acea excepţie este totală sau parţială, este în funcţie de ceea ce scrie, 

fie la art.9, fie la art.10, 11, 12, următoarele până la 16, căci, iată, 

art.16 spune că se aplică  numai art.34- 38 şi  56, când se depăşeşte un 

anumit prag. Deci aceea este o trimitere la o prevedere din cadrul 
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Ordonanţa Guvernului nr. 34/2006. Or, iertaţi-mă, toate aceste articole 

se găsesc în cadrul ordonanţei. Acesta este temeiul legal, în baza 

căruia acea autoritatea contractantă  îşi desfăşoară o procedură sau 

alta. 

Domnul Petru Lakatos: 

Vă mulţumesc, doamna preşedinte. 

Eu nu doresc să mă întorc la întrebarea ce a fost mai înainte 

găina sau oul, pentru că o succesiune logică spune şi aici nu am ce 

comenta că acolo unde logica, mă rog, intră în repaus, nu mai poţi 

comenta.  

În  momentul în care ai întocmit procedurile interne pentru că 

se încadrează în acele excepţii şi autoritatea contractantă spune: „La 

terminarea procedurilor interne că pentru aspectele care privesc 

procedura de achiziţie...” sunt totuşi aplicabile Ordonanţa Guvernului 

nr. 34 şi Hotărârea de Guvern, asta este situaţia, am vrut să ştim 

înainte pentru că vom găsi, şi asta este explicaţia pe care doresc s-o 

dau colegilor şi domnului preşedinte, vom găsi sau ne vom afla în 

această situaţie şi ca să nu fie discuţii ulterioare, aş fi dorit punctul de 

vedere al ANRMAP-ului. Am auzit de 3 ori repetat acelaşi lucru, mă 

rog, fiecare trage concluzie, eu menţin propunerea ca la  primirea 

documentelor şi verificarea acestora să mai invităm o dată pe doamna 

preşedinte. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, domnule deputat. 
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Îi dau cuvântul doamnei deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Doamnă preşedinte,  

Îmi pare rău că sunteţi deja, să spunem, obosită, sper că nu, 

pentru că eu nu am să vă întreb nişte lucruri foarte tehnice, ci teoretic 

am să apelez puţin, dacă vreţi, la conştiinţa dumneavoastră. Aş vrea să 

vă întreb cum puteţi să parcurgeţi zilnic viaţa cotidiană, când nişte 

salariaţi ai Ministerului Turismului şi Sportului sunt astăzi urmăriţi 

penal, în condiţiile în care înainte de începerea comisiei de verificare a 

acestui minister, doamna ministru şi toţi ceilalţi care veneau la 

audiere, inclusiv dumneavoastră când aţi fost chemată la acea comisie 

parlamentară, toată lumea a fluturat un raport făcut de autoritatea pe 

care o conduceţi şi care spunea că totul este perfect. Exact cum spune 

în ordonanţă, pe 213 spuneaţi acolo şi nota justificativă perfectă şi 

atribuirea şi anunţul de atribuire, şi contractul de achiziţie şi... O 

activitate prin încredinţare directă, ceea ce domnul deputat Lakatos v-

a tot întrebat şi a întrebat cum se fac aceste  atribuiri directe şi cum 

sunt solicitate firmele sau contractorii sau persoanele juridice sau 

nejuridice, dumneavoastră aţi evitat să răspundeţi. Dacă în acel 

moment dumneavoastră ca autoritatea vă îndeplineaţi atribuţiile şi 

respectaţi legile statului cele car vă guvernează activitatea, aveaţi 

respect faţă de banii publici şi faţă de ministrul Boc care, teoretic vă 

este şef –  
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Doamna Cristina Trăila: 

Primul ministru... 

Doamna Aurelia Vasile: 

... primul ministru Boc, mă scuzaţi, văd că aveţi aici o reacţie 

imediată a mă corecta că l-am greşit. Da, deci primul ministru Boc, 

probabil că astăzi nu am fi avut această situaţie. Stau să mă gândesc că 

doamna Ridzi este un politician tânăr, stau să mă gândesc că cei care 

au trecut prin faţa comisiei parlamentare sunt nişte oameni tineri, nişte 

oameni care erau la început de carieră şi-mi aduc aminte că i-am 

avertizat din acel moment că probabil lucrurile nu sunt în regulă, 

multe pe care dânşii ni le spuneau,  iar autorul moral, doamna 

preşedinte, sunteţi dumneavoastră pentru că le-aţi dat acel raport de 

bună purtare. 

Aţi venit aici să spuneţi că nu puteţi să puneţi... asta este o 

constatare, prima, a activităţii, poate cu semnul de întrebare a 

autorităţii pe care o conduceţi. A doua constatare, o am, dacă vreţi, 

legată de Ministerul Mediului când aţi pus la dispoziţia comisiei care 

îşi desfăşoară activitatea pentru verificarea unor contracte de 

publicitate un prim raport care, teoretic, spuneaţi că totul este ok, după 

care, aţi venit cu un alt raport în care aţi semnalat probleme care nu ar 

fi fost conforme cu  reglementările în vigoare.  

Daţi-mi voie, doamna preşedinte, să... nu aştept răspuns de la 

dumneavoastră pentru că nu puteţi să-mi răspundeţi, să menţin ceea ce 

am  semnat pe raportul acelei comisii, a Ministerul Tineretului şi 

Sportului prin care solicit în continuare primului ministru să verifice 

dacă dumneavoastră puteţi să coordonaţi această autoritate atât de 
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importantă, care ar putea să împiedice de foarte multe ori greşeli care 

sunt omeneşti în momentul în care timpul este presant. Aş vrea să vă 

gândiţi că acel raport al dumneavoastră a încheiat o carieră a unei 

femei tinere, a unei femei care are aptitudini pentru politică şi probabil 

că dacă la momentul respectiv aţi fi tras clopoţelul de rigoare, 

salariaţii domniei sale n-ar fi  chemat la telefon cele două firme, aşa a 

fost până la urmă, ca să vă răspund, domnule Lakatos cum se face 

încredinţarea directă, se pune mâna pe telefon şi se cheamă x, z sau z 

şi spune, măi băiete, am un contract de cât este, ia depuneţi repede 

hârtiile. 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi, cred că ca şi comisie 

parlamentară, având în vedere ceea ce s-a spus, un drept la replică 

cred în respectarea legislaţiei în vigoare se cuvine. 

Având în vedere că oricum, obiectul... 

Domnul Ludovic Orban:  

Oricum poate fi cuprinsul la următoarea întrebare, aşa că... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte că aţi anticipat acest 

lucru. Vă mulţumesc mult. 

De altfel, pornesc de la început de la ideea că această comisie 

iubeşte modul în care s-a cheltuit banul public în cadrul Ministerului 

Turismului şi aici cred că rolul nostru este de expertiză în ceea ce 

priveşte procedurile de achiziţie publică. Dar, având în vedere că se 
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pare că este o discuţie liberă pe diferite teme în cadrul acestei comisii, 

aşa cum am văzut de fiecare dată, din diferite surse, am toată această 

deschidere să  precizez că: această instituţie şi-a desfăşurat activitatea 

conform legislaţiei în vigoare. Şi o să recapitulez, în ceea ce priveşte 

Ministerul Tineretului şi Sportului, acel raport de control priveşte 

anumite proceduri de achiziţie publică, repet, el este corect, el este 

conform legii şi se referă la strict la procedura de achiziţie publică 

derulată de acest minister al tineretului şi sportului.  

Mai fac o precizare şi aş vrea să mă lăsaţi să termin. Aş vrea 

să fac o precizare şi anume că încadrarea procurorilor privind 

infracţiunile nu se referă la achiziţiile publice şi vi le pot enumera că şi 

le-am văzut ca jurist, acum dacă tot  e o discuţie liberă, se referă la 

abuz în serviciu, la fals, la accesarea acelor documente neautorizate 

ale internetului. Dacă acele  documente pe care  autoritatea 

contractantă ni le-au pus la dispoziţie erau adevărate sau false, este o 

problemă a autorităţii contractante şi chiar şi a noastră pentru că şi noi 

vrem să aflăm adevărul până la capăt. Raportul de control a fost 

întocmit în baza documentelor puse la dispoziţie de către autoritatea 

contractantă, conform cu originalul, scris pe acele documente de 

achiziţie publică pus la dispoziţie de autoritatea contractantă, acel 

dosar este public. Îl poate verifica orice expert în achiziţie publică şi 

poate vedea  că acel raport întocmit în baza acelor documente puse la 

dispoziţie de autoritatea contractantă este perfect legal. 

Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte celelalte controale şi 

nu au fost puţine, şi nu fac obiectul doar câtorva ministere, dacă tot 

vorbim de activitatea ANRMAP-lui vreau să vă spun că activitatea 
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ANRMAP-ului în primele 6 luni a crescut cu 50 de ori mai mult decât 

în anul precedent în aceeaşi perioadă. Dar, înţeleg că nu interesează 

activitatea  ANRMAP-ului. 

În ceea ce priveşte cealaltă autoritate contractantă la care aţi 

făcut referire, respectiv, Ministerul Mediului, acel raport de control a 

fost unul singur şi nu mai multe, cum înţeleg că s-a interpretat, dar 

acel raport a fost, de asemenea, pus la dispoziţia Comisiei de anchetă 

respectivă şi poate fi consultat de orice membru al Parlamentului, 

bănuiesc, constată încălcări ale Ordonanţa Guvernului nr. 34/2006 şi 

afirm din nou cu aceeaşi tărie  cu precizarea că pe toată existenţa 

acestei instituţii şi cred  că acest lucru poate fi confirmat de toţi  

experţii în domeniu care şi-au pus umărul, să spunem, la activitatea 

acestei instituţii, pe tot parcursul ei, de 3 ani de când este înfiinţată, 

toate actele au fost date în  mod legal cu respectarea principiilor legii 

şi acei oameni sunt experţi. Dacă activitatea ANRMAP-ului a devenit 

vizibilă de la începutul acestui an, asta înseamnă doar  faptul că a fost 

sau nu a fost activă această instituţie până acum. Aşa cum, de altfel, 

aşteptăm să fie activă Curtea de Conturi. 

Ceea ce vreau eu să mai spun este că, chiar dacă am fost 

numită politic, eu respect această instituţie, respect instituţia 

Parlamentului, motiv pentru care m-am prezentat aici, iar ceea ce se 

întâmplă în cadrul ANRMAP-ului, respectă întru totul normele şi 

reglementările în vigoare. Acei oameni sunt experţi care ţin la 

reputaţia lor, sunt funcţionari publici, nimeni nu-şi permite  să atace 

această instituţie  şi pe experţii acestei instituţii. Experţi care sunt 

confirmaţi de Comisia europeană. Semnăturile lor se află atât pe 
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rapoartele de control  cât şi pe punctele de vedere. 

Vă mulţumesc.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte,  

Mă simt obligată, trebuie, să  fac două corecturi: 1. în 

momentul în care am solicitat dosarul despre care face vorbire doamna 

preşedinte la Ministerul Turismului, despre care spune că e public şi 

că poate fi verificat, cu toate procedurile, în plenul comisiei a spus că 

nu poate să-l pună la dispoziţie invocând - şi nu am să mă gândesc 

acum pentru a nu spune altceva, doar atât, a invocat motive pentru a 

nu putea să ajungem la el, iar legat de cealaltă  problemă, au fost două 

controale unul după altul, lucru recunoscut de cei care sunt în comisie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, doamna deputat. 

Nu, era domnul Robert Negoiţă, şi se pregăteşte domnul Nicu 

Bănicioiu. Pentru dumneavoastră, doamna deputat, am făcut o 

excepţie. 

Domnul deputat Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vă urez bun venit la noi în comisie, doamnă preşedinte, să 

apreciez faptul că a venit la noi în comisie, sperăm că, ca toată lumea 

să aibă din acest punct de vedere un comportament similar. 

Doamnă preşedinte, aţi făcut o afirmaţie chiar acum 2 minute 

pe care aş vrea să mi-o explicaţi. Cei aţi vrut să spuneţi când aţi 

afirmat faptul că ... aţi spus, „chiar dacă am fost numită politic eu 
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respect această instituţie...” Vreţi să sugeraţi faptul că e în neregulă 

faptul că aţi fost numită acolo politic? Dumneavoastră aţi făcut o 

afirmaţie şi aş vrea să ne-o explicaţi. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Am pornit de la faptul că această comisie este una politică şi 

faptul că toate.... 

Doamna  Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, mă scuzaţi, mă simt obligată să 

intervin... 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamna deputat, lăsaţi că vă dau cuvântul... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Nu se poate, domnule preşedinte. Deci, încă o dată nu se 

poate, cine, cum poate să vină în faţa unei comisii parlamentare, în 

Parlamentul României şi să facă astfel de aprecieri. 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamnă, lăsaţi să răspundă, după aceea vă dau cuvântul. 

Răspundeţi întâi domnului deputat.... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Mulţumesc. Cred că membrii Parlamentului sunt oameni 

politici şi acest lucru nu poate fi infirmat de  cineva, ca şi mine, de 

altfel, eu am făcut această precizare şi mă aştept şi dumneavoastră să 

faceţi aceste precizări. De la acest punct am pornit, în sensul că, cu 

toţii suntem oameni politici şi cu toţii sper să respectăm legislaţia în 
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vigoare. Eu o fac, sper s-o faceţi şi dumneavoastră.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Daţi-mi voie, nu aţi făcut referire la comisie, aţi făcut o 

referire la faptul că indiferent că sunteţi numită politic, dumneavoastră 

oricum aveţi respect faţă de instituţia pe care o reprezentanţi aici. Ceea 

ce pe mine m-a dus cu gândul că vi se pare oricum în neregulă  faptul 

că sunteţi numită politic la această instituţie, dar cu toate astea aveţi 

respect faţă de instituţie. Dumneavoastră v-aţi exprimat aşa şi se 

găseşte în stenogramă.  

Nu avea nici o legătură cu această comisie, care evident, noi, 

parlamentarii, în toate ţările lumii, în toate democraţiile, suntem 

oameni politici, or, dumneavoastră, acolo, nu sunteţi o instituţie 

politică, sunteţi o instituţie administrativă, dumneavoastră nu faceţi 

politică, noi facem politică, nu politicianism. 

Dumneavoastră aţi mai făcut o afirmaţie tot referitor la 

activitatea dumneavoastră, pe care aş vrea să mi-o explicaţi, că de asta 

aţi venit în comisie. Aţi spus că activitatea agenţiei pe care o 

reprezentaţi a crescut cu 50 % sau la dublu, chestiuni de genul acesta. 

Puteţi să ne explicaţi care ar fi modalitatea de a cuantifica activitatea 

agenţiei dumneavoastră sau cum anume aţi ajuns la concluzia asta, că 

a crescut activitatea de 2 sau 3 ori sau, mă rog, de 150 de ori, atâta.... 

Doamna Cristina Trăilă: 

...Îmi pare rău..... de 50...limba română e limba română... 

Domnul Ludovic Orban: 

...ziceaţi dumneavoastră .....  
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Doamna Cristina Trăilă: 

Să ştiţi că activitatea ANRMAP a fost făcută publică, dar, mă 

rog, e o chestie care ţine de... într-adevăr a crescut de...s-a dublat, dacă 

vreţi să spunem aşa, 50%, s-a dublat. Mă refer, mă raportez.... totuşi să 

fac o precizare că înţeleg că dumneavoastră aţi spus că de asta mă aflu 

aici. Eu repet că mă aflu aici în calitate de instituţie care oferă o 

anumită expertiză în domeniul achiziţiilor publice şi că obiectul 

acestei comisii de anchetă se referă la Ministerul Turismului. 

Da, iată, deschiderea noastră faţă de toate instituţiile statului, 

şi anume că această creştere la care făcut eu referire se referă la 

controalele pe care această instituţie le-a demarat şi vă pot spune că au 

fost 907 proceduri verificate în primele 6 luni ale anului şi au fost date 

amenzi în cuantum de 30 de miliarde de lei vechi. În comparaţie cu 

procedurile de anul trecut era firesc să mă întrebaţi acest lucru, când 

au fost numai 900 de milioane de lei vechi, chiar aş putea spune mai 

mult decât dublu, dar, na... 

Domnul Ludovic Orban: 

Vreţi să estimaţi după cuantumul amenzilor? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Şi după numărul de proceduri...şi numărul de proceduri a fost 

sub  500... 

Domnul Ludovic Orban: 

Şi după  numărul de proceduri controlate.., am înţeles. 

Întrebări, domnule deputat. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Da, bineînţeles. Am asistat şi eu la discuţia pe care aţi avut-o 

cu colegul nostru, domnul deputat Lakatos, în legătură cu prevederea 

legală care reglementează activitatea agenţiei pe care o reprezentaţi şi 

pe care o conduceţi, în care se spunea că obiectivul agenţiei este şi de 

a preveni, de a controla şi de a preveni. Domnul Lakatos v-a adresat o 

întrebare referitor la ce aţi întreprins în legătură cu a preveni, la care 

dumneavoastră probabil consideraţi că aţi răspuns, eu aş fi vrut să mă 

asigur că înţelegem cu toţii acelaşi lucru prin a preveni. Şi aş fi vrut să 

vă adresez o întrebare: ce înseamnă pentru dumneavoastră a preveni? 

Că ştiţi, termenii..., vorbim şi în alte limbi, şi în română, din română în 

română, cam ce ar însemna a preveni?   

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, deja cred că cadrul discuţiei a trecut de o anumită 

limită, acest verb îl puteţi găsi în dicţionarul explicativ al limbii 

române, de altfel nu cred că e o problemă în acest sens.  

Măsurile de prevenţie la care faceţi dumneavoastră trimitere, 

v-am explicat, se referă la 2 aspecte, odată înainte de iniţierea unei 

proceduri, şi asta înseamnă a preveni, ştiţi, e înainte de începerea unei 

proceduri, o autoritate contractantă solicită către ANRMAP un punct 

de vedere cu privire la modul în care, din punct de vedere teoretic, 

conform OG 34, trebuie să iniţieze şi să desfăşoare o anumită 

procedură de achiziţie publică. Deci, ne solicită un punct de vedere. 

Noi emitem un punct de vedere prin care spunem: cu privire la ceea ce 

dumneavoastră urmaţi să desfăşuraţi, puteţi aplica fie această 

procedură, fie cealaltă, fie altă procedură, având în vedere anumite 
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aspecte raportate la cazul concret. Cu menţiunea că, evident, atâta 

vreme cât nu ştim exact documentele, ci doar e o simplă întrebare, ne 

rezervăm dreptul ca ulterior, după finalizarea procedurii şi încheierea 

contractului de achiziţie publică de a controla şi, evident, de a vedea în 

concret dacă acele prevederi ale OG 34 au fost respectate. Încă o dată, 

la finalul procedurii, în ceea ce priveşte măsurile de prevenţie, aţi 

văzut, aceste măsuri de prevenţie se regăsesc şi în cadrul dosarului de 

control ca decizie a acestui colegiu consultativ al instituţiei, se referă 

la măsuri de remediere şi de control şi acestea privesc ceea ce se poate 

face de către autoritatea contractantă după ce, iată, remedierea se 

referă..., după ce s-ar fi încălcat prevederile OG 34 şi aici mă refer la 

acţiunea în anulare, care are două aspecte. Acţiunea în anulare poate 

privi anularea contractului în întregime şi ulterior recuperarea acelor 

bani care au fost cheltuiţi cu încălcarea prevederilor OG 34, fie dacă 

acel contract a fost deja executat şi este într-o fază mai înaintată de 

executare, instanţa de judecată poate aplica o amendă autorităţii 

contractante care a încălcat legea în cuantum de 2 – 15% din valoarea 

estimată a contractului. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Din toate aceste documente, din tot ce analizaţi 

dumneavoastră procedurile interne, că activitatea, operaţiunea de 

contractare se bazează pe un regulament intern, conform ordonanţei. 

Acel regulament intern vi se pare important în toată schema pe care o 

verificaţi dumneavoastră? N-aţi înţeles întrebarea? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

La care regulament faceţi referire? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Conform ordonanţei, pe anumite excepţii procedura de 

achiziţie publică se face pe regulament intern. Sau, mă rog, norme 

interne, procedură internă. Da? Vi se pare importantă acea procedură 

internă în gestionarea contractului în sine sau achiziţiei publice? 

Doamna Cristina Trăilă: 

În primul rând, noţiunea acestei proceduri este normă internă, 

deci internă, e a autorităţii contractante, ea o elaborează intern. Pe de 

altă parte, noi, ca autoritate ne desfăşurăm activitatea în baza 

Ordonanţei 34 pe 2006, în ceea ce priveşte controlul şi aplicarea în 

concret a procedurilor. Deci noi nu excedem prevederilor Ordonanţei 

nr. 34. Aşa cum am arătat, în ceea ce priveşte excepţiile prevăzute de 

această ordonanţă, că de aceea sunt excepţii, şi nu numai de la 

ordonanţă, ci şi de la directivele europene, se aplică anumite prevederi 

ale Ordonanţei nr. 34, restul rămânând la latitudinea autorităţii 

contractante. De aceea am făcut precizarea cu privire la principiul 

asumării răspunderii şi veţi vedea că în fiecare raport de control noi 

facem această precizare. Noi nu putem lua decizia în locul autorităţii 

contractante, în locul comisiei de evaluare, altminteri n-ar mai exista 

şefi în acea instituţie şi n-ar mai exista ceea ce numiţi dumneavoastră 

oportunitate sau nu. Este o decizie a acelei instituţii. Ceea ce ar putea 

să constituie un control în ceea ce priveşte banul public cheltuit de o 

instituţie a statului o poate face cu privire la toate aceste aspecte 
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Curtea de Conturi. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:     

Doamna preşedinte, daţi-mi voie. Să nu interpretăm termenii. 

Procedură internă, asta înseamnă numai că se aplică, este valabilă în 

cadrul ministerului, nu că nu poate face obiectul controlului 

dumneavoastră, să înţeleg? Sau faptul că-i procedură internă 

dumneavoastră nici măcar nu puteţi să vă aruncaţi o privire şi să 

vedeţi dacă sunt sau nu în regulă acele proceduri interne, acele norme 

interne... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Ce înseamnă în regulă? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Dacă este în regulă. Bănuiesc că există totuşi un minim...o 

schiţă... dvs. ştiţi că sunteţi profesionist în zona asta. Dumneavoastră  

aţi lăsat să se înţeleagă faptul că dacă e normă internă, dumneavoastră 

nu aveţi nici un fel de atribut să  verificaţi ce se întâmplă acolo. Or, eu 

prin normă internă înţeleg că este valabilă în interior, deci ea nu poate 

fi valabilă la alt minister sau la dumneavoastră la agenţie. Dar, 

dumneavoastră ca şi agenţie, că sunteţi de monitorizare a 

...autoritate....sunteţi de monitorizare şi control. Nu vi se par relevante 

acele norme interne pe care se desfăşoară achiziţia publică, pentru că 

aţi răspuns domnului Lakatos că nu aţi cerut aşa ceva şi nu aveţi nici 

un fel de normă de asta internă de la nici un minister, că excede 

atribuţiilor dvs. De asta v-am şi întrebat, vi se pare că este important, 

sunt importante acele norme interne? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

O să încep prin a explica următorul lucru. Sunt nişte excepţii 

de la Ordonanţa nr. 34, aceasta este legea. Noi nu facem altceva decât  

să desfăşurăm un control în baza prevederilor Ordonanţa nr. 34 pe 

2006, noi nu suntem instituţie care să abuzăm de vreun drept. Când 

spuneţi „în regulă”, din punctul nostru de vedere, ne întemeiem orice 

raport de control pe prevederile Ordonanţei nr. 34 pe 2006, eu nu pot 

să merg şi să aplic altceva decât îmi spune mie legea. Altminteri ar fi 

un abuz de drept, conform noţiunii juridice. Iată că ceea ce ne cere 

nouă legea ca instituţie de control este să verificăm dacă acea 

instituţie, în funcţie de ceea ce a făcut în concret, de serviciile 

achiziţionate, de produsele achiziţionate, de lucrările achiziţionate a 

respectat prevederile OG 34, aşa cum este ea scrisă în Monitorul 

Oficial, negru pe alb. Iar acea ordonanţă spune că în ceea ce priveşte 

serviciile de la anexa 2B se face aplicarea art. 16. Mai mult decât atât, 

aceea nu este achiziţie directă, precizez ca termen şi ca procedură, 

achiziţia directă se referă la acele proceduri al căror cuantum este sub 

15 mii de euro. Aceea este altceva. Aceasta este fie dacă ne referim la 

cerere de ofertă, la selecţie de ofertă şi aşa mai departe, sunt 

procedurile pe care acea OG 34 pe 2006 le enumeră în articolele de la 

început.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Daţi-mi voie, că ne plimbăm pe după copaci, chiar că nu 

avem niciunul aici! Eu v-am întrebat simplu. Vi se par sau nu 

importante acele norme interne? Cu da sau nu. Altă întrebare nu vă 

mai adresez referitor la acest subiect.  
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Doamna Cristina Trăilă: 

Atâta vreme cât se referă la OG 34 pe 2006, noi le 

considerăm importante în vederea aplicării OG 34 pe 2006, dacă se 

încadrează sau nu în cadrul acestor prevederi, în funcţie de obiectul 

contractului de achiziţie. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

O altă întrebare: când a început controlul la Ministerul 

Turismului? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Am precizat anterior prin adresa nr. 9776 din 20.07.2009.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Asta înseamnă că cel târziu în 30 de zile va fi gata.... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Raportul de control este redactat în 30 de zile de la încheierea 

procedurii de supraveghere. Sunt nevoită să menţionez din nou ceea 

ce dl. deputat Lakatos citea ca şi interpretare, în sensul că raportul de 

control este redactat în termen de 30 de zile de la data finalizării 

procedurii de supraveghere. Acel termen nu se referă la procedura de 

supraveghere în sine, în funcţie de complexitatea şi volumul dosarului 

şi aici fac precizarea că având în vedere că ne-am autosesizat cu 

privire la toate procedurile desfăşurate de MT în cursul anului 2009 şi 

ele sunt peste 100 de proceduri, în funcţie de volumul şi complexitatea 

acestor proceduri, tocmai pentru a nu tergiversa, vom da rapoarte 

intermediare cu privire la aceste proceduri în parte. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu aveţi nici o idee cât ar putea dura  controlul acesta, dat 

fiind faptul că începuserăţi să ne spuneţi ca activitatea la ANRMAP 

este de 50 ori mai bună decât... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, cu 18 agenţi constatatori, aşa este, cum v-am precizat, 

dacă o instituţie precum  Consiliul Concurenţei dă o decizie în 3 ani, 

noi, să ştiţi că o dăm în o lună, maximum 2.  

Domnul Ludovic Orban: 

Mai aveţi întrebări, domnule deputat? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu mi-a răspuns când anume estimează că se va termina 

controlul? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi,  sunt agenţii constatatori pe teren, să ştiţi 

că eu, aşa cum am spus, chiar sunt numită politic, nu influenţez 

decizia experţilor din ANRMAP. 

Domnul Ludovic Orban: 

Îi dau cuvântul domnului deputat Nicolae Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. Mulţumesc şi eu doamnei preşedinte pentru că a 

venit. Vreau să încep cu o precizare, şi anume cadrul comisiei nu a 

fost depăşit, să ştiţi, ca să vă citez pe dvs., iar până la a mai răsfoi 

dicţionarul limbii române până la cuvântul prevenţie, vă informez, tot 
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pentru acurateţe, că 50% nu înseamnă a dubla, iar dacă tot veniţi la 

comisie de anchetă la Parlament, înainte de a ne face nouă observaţii 

să citim legile, poate le citiţi dumneavoastră.  

Doi la mână. Aţi spus că sunteţi om politic. E în regulă. 

Vorbeaţi de o comisie politică a Parlamentului României. Eu ştiu că 

Parlamentul nu e apolitic prin definiţie. Dacă vă deranjează acest lucru 

sau dacă aţi  aflat altceva din discuţii libere şi pe diferite surse, că aşa 

v-aţi exprimat, pe diferite surse, păi, doamna preşedinte, eu cred că 

dumneavoastră nu aveţi voie să folosiţi diferite surse, deci sunteţi într-

o funcţie publică, plătită din banii de la buget de care vorbea dl. 

Lakatos, şi nu vă permiteţi să folosiţi diferite surse. Nici chiar 

înregistrări, să ştiţi. Nu de alta, dar e ilegal.  

Trei. În primul rând vreau să precizez că pe mine nu m-a 

mulţumit deloc ce răspunsuri i-aţi dat domnului Lakatos, căruia îi 

mulţumesc pentru documentare şi pentru că a transpus întrebările la  

care ne gândeam cu toţii. Vreau să vă spun că şi eu ca şi dna Aura 

Vasile, am făcut parte din Comisia Ridzi, să ştiţi că eu nu îmi 

imaginam că la atâta timp după Comisia Ridzi vă mai găsesc în 

postura de preşedinte a ANRMAP. Îmi pare foarte rău şi poate reuşiţi 

să vă abţineţi zâmbetele şi gesturile, nu de alta, dar suntem într-un 

cadru oficial, cum aţi spus şi dumneavoastră. Cred că doamna Aura 

Vasile are foarte mare dreptate, pentru că îmi aduc aminte cum aţi 

tratat atunci problema. Apelând tot la dicţionarul limbii române, 

atunci când o autoritate îţi cere, te roagă să vii în control, se numeşte 

consultanţă. Vă spun eu, consultanţă aţi făcut pentru Ministerul 

Tineretului,... nu, nu, aşteptaţi să vă vină rândul, deci consultanţă aţi 
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făcut. De ce? Nu ştiu de ce. Poate că eraţi prieteni politici. Însă nişte 

oameni merg acum la DNA, nişte oameni poate ajung în puşcărie, iar 

dvs. staţi bine mersi aici şi trageţi zâmbete. Mie nu mi se pare normal. 

Şi poate politic o reglementaţi şi pe asta până la urmă.  

Şi pentru că tot am ajuns la subiectul ăsta, dvs. chiar nu vi se 

pare că sunteţi incompatibilă sau nu sesizaţi nicio stare de 

incompatibilitate să vorbiţi despre, nu ştiu, colega dvs.,  politic 

vorbind, doamna Udrea, că despre colega dvs. dna Ridzi am văzut ce 

ne-aţi spus. Ne-aţi spus la comisie şi corectaţi-mă dacă greşesc, că este 

totul în regulă, şi astăzi aveţi tupeul să veniţi  să-mi spuneţi că totul e 

în regulă. Deci comisia văd că s-a înşelat, DNA se înşeală, Parchetul 

se înşeală, toată lumea. Deci, nu credeţi că sunteţi incompatibilă, 

doamna preşedinte? Cel puţin din punct de vedere  politic. Cred că ar 

fi trebuit să luaţi o pauză. Vă las dreptul la întrebări. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, mulţumesc, nu o să dau curs acestor jigniri... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu sunt jigniri. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Eu le consider jigniri, permiteţi-mi să le consider jigniri, este 

opinia mea, evident, sunt jigniri... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Atunci haideţi să căutăm dicţionarul să vedem ce înseamnă 

cuvântul jignire. Să ne aducă cineva un dicţionar. 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă simţiţi nevoia, cu mare plăcere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aţi făcut o afirmaţie şi nu e reală, de aceasta spun... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Toţi suntem numiţi politic, şi primul ministru al României 

este numit politic. Este un guvern, e executiv.... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu vorbesc de primul ministru. Va rog răspundeţi-mi la 

întrebare, lăsaţi-l pe primul ministru. Consideraţi o stare de 

incompatibilitate? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu o consideraţi o stare de incompatibilitate? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu!  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun, în regulă, asta era prima întrebare. Doi la mână, aţi spus 

şi ne-aţi trimis aici o adresă în care ne spuneţi că nu ne puteţi da 

niciun act de care, aşa cum a reieşit şi din discuţia cu domnul Lakatos, 

dumneavoastră invocaţi un celebru art.12, noi spunem că avem tot 

dreptul să ştim ce fel de control faceţi, când îl faceţi, dacă îl mai faceţi, 
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poate veniţi ca la dna Ridzi să ne spuneţi că totul e bine. Vreau să vă 

întreb dacă dumneavoastră cunoaşteţi o iniţiativă legislativă a unei 

colege de partid a dumneavoastră, cu doamna Mona  Muscă, cu Legea 

accesului la informare, accesului liber la informaţie? Vă mai aduceţi 

aminte de acea lege? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, chiar am invocat-o pe parcursul acestei discuţii, 

am invocat-o, tocmai că...am făcut precizarea ...lăsaţi-mă să răspund 

....mi-aţi pus o întrebare şi aş vrea să răspund, dacă-mi permiteţi. M-

aţi întrebat dacă-mi amintesc şi vreau să precizez că mi-am adus 

aminte şi v-am povestit de ea pe parcursul acestei discuţii, am făcut 

chiar trimitere la art.12 din această lege şi mai mult decât atât... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu vă mulţumesc că mi-aţi răspuns, acum am o altă întrebare. 

Şi anume, dacă cunoaşteţi această lege şi v-o amintiţi, să ştiţi că în 

baza acestei legi orice cetăţean al României şi Parlamentul, să ştiţi, au 

dreptul să vă solicite hârtii, informaţii, pe care din punctul meu de 

vedere nu le puneţi la dispoziţie. Mai am o întrebare legată de acest 

ordin intern pe care l-aţi dat şi în care dumneavoastră, după umila mea 

părere, nesocotiţi o lege în vigoare a României şi spuneţi că nu ne daţi 

curs la solicitări decât atunci când vreţi dumneavoastră şi numai dacă 

vreţi dumneavoastră. Vreau să vă întreb când aţi dat acel ordin? 

Doamna Cristina Trăilă: 

În primul rând că acel ordin este ordin care priveşte 

procedura de supraveghere a direcţiei de control, este un ordin din 
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2008, modificat în cursul acestui an,  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Când? 

Doamna Cristina Trăilă: 

A fost publicat în Monitorul Oficial în 9 iulie, dacă-mi aduc 

eu aminte... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

09.07, da? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da. 09.07. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bun. Este în regulă. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Lăsaţi-mă să finalizez. Şi anume că, aşa cum se întâmplă în 

cadrul oricărei proceduri de supraveghere, şi acest lucru se poate 

vedea inclusiv în Legea nr. 544 pe 2001 privind accesul liber la 

informaţii, veţi vedea acolo că pe parcursul oricărei proceduri de 

supraveghere documentele respective nu se pun la dispoziţie, cred că 

nu puteţi solicita în cadrul unui dosar, de exemplu, care are loc în 

instanţă informaţii decât hotărârea care este comunicată la sfârşit. Şi 

cred că pe dumneavoastră vă interesează, având în vedere obiectul 

acestei comisii, respectiv Ministerul Turismului, şi nu ANRMAP, cred 

că vă interesează raportul de control final al acestei instituţii pe care 

noi, aşa cum am precizat de fiecare dată, îl punem la dispoziţie 
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oricărei persoane interesate, inclusiv comisiei parlamentare. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Până una alta, lăsaţi-ne pe noi să vedem ce ne interesează. 

Deci aţi spus 9.07. Da? A fost publicat acest ordin în Monitorul 

Oficial, îl am şi eu aici în faţă, aveţi dreptate. Vreau să vă întreb de ce 

în cazul Nemirschi aţi dat informaţii la comisii după data de 9.07? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, la comisia Nemirschi am dat raportul de control. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În ce dată? 

Doamna Cristina Trăilă: 

În data la care m-am prezentat, raportul de control.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Era după. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dar nu contează. Raportul de control, v-am spus, e public, şi 

conform ordinului în vigoare este public. Şi conform ordinului din 

2008 şi celui din 2009...citiţi cu atenţie, vă rog frumos, domnule 

deputat, raportul de control este public. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna preşedinte, staţi puţin. Acolo aţi avut până la urmă 2 

puncte de vedere, iniţial aţi avut un punct de vedere, după care v-aţi 
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schimbat punctul de vedere. Eu voiam să vă spun că acest ordin pe 

care l-aţi dat, sper să nu fie dat special pentru această comisie, şi aici e 

o suspiciune pe care eu unul sper să nu se adeverească, dar cum aţi 

fost atât de activă şi bine intenţionată în alte cazuri, trebuie să fiţi şi 

acuma. Asta voiam să iasă în evidenţă. Şi faptul că domnul Lakatos a 

spus foarte bine: noi v-am cerut actele premergătoare, v-am cerut 

documentaţia aferentă prin adresa trimisă de secretarul comisiei pe 

care dumneavoastră nu le-ţi pus încă la dispoziţie.  

Referitor la activitate, că nu mă abţin să nu fac un 

comentariu, creşterea de 50 de ori sau 50%, nu mai înţeleg foarte bine 

acum, vreau să vă întreb cum aţi cuantificat acest lucru, aţi estimat cât 

a avut de câştigat România prin faptul că aţi prevenit diverse achiziţii 

oneroase sau cum? Doar prin amenzi? Ăsta e singurul criteriu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Am precizat anterior, este vorba de numărul punctelor de 

vedere emise, de numărul controalelor efectuate... Acesta este  

obiectul, să ştiţi, de activitate al ANRMAP-ului. Reglementare, 

control, este în funcţie de numărul de controale desfăşurate şi în 

funcţie de ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Eu atunci îmi rezerv un comentariu şi spun că 

dacă din punctul meu de vedere dacă această activitate a însemnat şi 

partea de prevenţie pe care aţi făcut-o în cazul Ridzi, cred că şi îmi 

pare rău să o afirm, cred că nu există o creştere a activităţii ANRMAP 

cu 50% sau de 50 de ori şi nici măcar nu s-a dublat. Aşa, cred că este 
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o mare problemă. Din punctul meu de vedere cred că premierul – şi 

aici sper ca domnul Boc să se aplece mai mult cu atenţie la acest 

subiect. Iar, repet ce am spus la început: faptul că acum sunt nişte 

directori şi nişte oameni la DNA care dau cu subsemnatul şi intră în 

anchete penale, să ştiţi că vă face şi pe dumneavoastră responsabili 

moral, cel puţin moral din acel punct de vedere şi ar fi trebuit să vă 

gândiţi un pic înainte să continuaţi activitatea. 

Mulţumesc. 

Revin cu întrebări. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul deputat Chiriţă. Se pregăteşte domnul deputat Vasile 

Bleotu. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă spun şi eu bun venit la 

comisie. Nu mă bucură împrejurarea în care purtăm acest dialog, 

bănuiesc că nici pe dumneavoastră, dar până la urmă fiecare dintre noi 

încercăm se ne facem datoria, atât cât înţelegem noi că trebuie să ne-o 

facem.  

Şi aş începe cu o primă întrebare. Spuneţi-mi,  vă rog, 

informaţiile care sunt la dispoziţia autorităţii şi la dispoziţia 

inspectorilor dumneavoastră şi care sunt în legătură cu controlul pe 

care-l faceţi în momentul de faţă la Ministerul Turismului, sunt 

informaţii clasificate? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă-mi permiteţi, acele documente sunt publice pentru 



 91

 

oricine este interesat... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu, nu! Cele care sunt la momentul acesta la dispoziţia 

inspectorilor!  

Doamna Cristina Trăilă: 

Sunt un fel de achiziţii ale autorităţii contractante. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Sunt informaţii clasificate v-am întrebat? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Sunt informaţii care se pun la dispoziţie oricărei persoane 

interesate de către autoritatea emitentă. Mai mult decât atât, aşa cum 

am precizat, ele nu pot fi puse la dispoziţie de către o altă autoritate a 

statului, atâta vreme cât ni se solicită să fie conform cu originalul, iar 

originalul nu este la noi. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mă scuzaţi. Deci, spuneţi că nu sunt informaţii clasificate, 

sunt informaţii publice. Ceea ce înţeleg eu, traduc într-un limbaj mai 

popular, că nu numai raportul final este cu caracter public, ci tot 

dosarul de achiziţie, de supraveghere. De acord? Dacă sunt informaţii 

cu caracter public, de ce nu înţelegeţi să ne transmiteţi toate 

documentele pe care le aveţi la dispoziţie şi care fac obiectul 

controlului, fără acea precizare care şi mie mi se pare că nu trebuie 

făcută conform cu originalul, că nu vă aparţin unele documente, astfel 

încât să răspundeţi cererii comisiei, de a pune la dispoziţie toate 
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documentele de care dispuneţi dumneavoastră, autoritatea şi nu ceea 

ce dispune sau nu dispune Ministerul Turismului. Aveţi vreo motivaţie 

legală sau numai una de natură emoţională sau de altă natură, pe care 

n-aş putea să o înţeleg? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Aşa cum am specificat, ANRMAP-ul elaborează, emite un 

raport de control, în baza unor documente, fie puse la dispoziţie de 

autoritatea contractantă, documente care sunt solicitate pe parcursul 

procedurii de supraveghere. Aşa cum am spus, sunt note explicative, 

note ale agenţilor constatatori, diferite comunicări, este un proces 

operaţional continuu. Tot acest dosar constituie un dosar de 

supraveghere, care la final reprezintă documentaţia în baza căreia se 

întocmeşte raportul de control. Raportul de control, ca act emis de 

instituţia noastră este un act public, împreună cu anexele respective. 

Anexele constituie documentaţia în baza cărora noi ne-am pronunţat. 

Prin urmare, raportul de control, împreună cu anexele, se va face 

public la finalizarea raportului. Pentru că, repet, acest document se 

comunică în primul rând autorităţii contractante, în vederea, eventual a 

atacării lui. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Aţi invocat în fiecare frază prevederea unor legi şi al altor 

reglementări care vă guvernează. Să ştiţi că în dialogul pe care-l 

purtăm astăzi vă guvernează şi pe dumneavoastră şi pe noi, ne 

guvernează pe toţi şi Regulamentul Camerei Deputaţilor, care are 

caracter de lege şi este obligatoriu şi pentru dumneavoastră şi pentru 
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noi. Şi în acest caz sunteţi obligată, ca şi preşedinte al ANRMAP-ului, 

să ne puneţi la dispoziţie toate documentele de care dispuneţi, la 

momentul în care se face solicitarea. Nu are importanţă că pe 

parcursul derulării unui control apar modificări. Dacă vor apărea 

modificări, în mod corect, la momentul în care revenim cu solicitarea 

ni le daţi în completare. 

Şi ca să fie situaţia, din punctul meu de vedere şi cred că şi a 

colegilor, foarte clară, cred că este cazul ca după această întâlnire, să 

înţelegem că ne trimiteţi toate documentele de care dispuneţi 

dumneavoastră şi salariaţii ANRMAP-ului la această oră şi au legătură 

cu activitatea de achiziţii la Ministerul Turismului. Pentru că altfel 

înţelegem că nu doriţi să ni le dispuneţi, invocând o mulţime de 

lucruri pe care le invocaţi dumneavoastră şi care, după părerea mea, 

nu sunt în legătură cu legea şi cu Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Şi aş vrea să cred că am înţeles că după această întâlnire, la data de 18, 

aveţi documente disponibile pe care ni le veţi trimite. 

Vă mai întreb un lucru care vreau să mi-l lămuresc şi cred că 

poate fi important în ancheta noastră. Faceţi vreo distincţie între 

publicitate şi servicii de publicitate? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Ordonanţa nr. 34/2006 se referă la servicii, produse şi lucrări. 

Serviciile sunt, fie servicii de publicitate, servicii de ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu vorbeam de ... Mă scuzaţi! Repet întrebarea: faceţi vreo 

distincţie, există vreo diferenţă între publicitate şi cealaltă formă, 
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servicii de publicitate? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu văd diferenţa! Nu înţeleg la ce vă referiţi! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, pentru dumneavoastră şi pentru noi toţi publicitatea şi 

serviciile de publicitate sunt unul şi acelaşi lucru. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Serviciile pe care le oferă un terţ către o altă persoană sunt 

servicii de publicitate. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, publicitatea şi serviciile de publicitate sunt acelaşi 

lucru, da? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Serviciile sunt ceva... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu, serviciile de publicitate! 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, serviciile de publicitate de referă la acţiunea pe care o 

face o terţă persoană către o altă persoană, oferind servicii, 

publicitatea este publicitate în general, ca şi substantiv comun, să 

spunem aşa, publicitate poate să facă oricine, într-un anumit fel sau 

altul. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Potrivit legii, nu v-am întrebat potrivit dicţionarului limbii 

române. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Potrivit legii noi ne referim la servicii de publicitate. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Aceasta este foarte bine. Deci, vorbim de publicitate ca fiind 

servicii de publicitate. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Publicitate.  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

E-n regulă. Mulţumesc. 

Mai am o problemă care derivă din Ordonanţa nr. 74 din 

iunie 2005. La art. 2 lit. c) se vorbeşte de asigurarea unui canal de 

comunicare permanent cu organisme de interes public naţional. 

Apreciaţi că Parlamentul se încadrează în categoria organisme de 

interes public naţional? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Evident. Motiv pentru care astăzi m-am prezentat aici. Şi cu, 

de altfel, m-am prezentat în cadrul oricăror comisii de anchetă ale 

Parlamentului, fiind singura instituţie a statului, în afară de autorităţile 

care au fost anchetate ca atare, fiind singura instituţie a statului care s-

a prezentat în faţa Parlamentului, în cadrul acestor comisii de anchetă. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. 

Şi o ultimă întrebare. Până la această dată, în controlul 

efectuat la Ministerul Turismului, a ieşit în evidenţă vreo neregulă sau 

nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Agenţii constatatori sunt la sediul Ministerului Turismului. 

Eu nu ştiu decât în momentul în care mi se prezintă raportul ceea ce 

constată ei, aplicarea unei contravenţii de strict atribut al agentului 

constatator. Vă pot spune că la finalul acestei săptămâni va fi dat un 

prim raport, care evident va fi făcut public.  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. Nu mai am alte întrebări. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vă mulţumesc, domnule deputat. Mulţumesc, doamna 

preşedinte. 

Îi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vasile Bleotu, după 

care vă previn că vă voi pune 15 întrebări. Să fiţi pregătită sufleteşte. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Doamna preşedinte, eu am să fac un mic comentariu şi să fiţi 

puţin atentă. 

După spusele dumneavoastră, procedura de începere a 

controlului şi finalizarea controlului, cât durează? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Am spus, în funcţie de complexitatea şi volumul 

documentelor puse la dispoziţie de autoritatea contractantă şi dacă tot 

vorbim de Ministerul Turismului aici, sunt peste 100 de proceduri de 

verificat. Deci, în funcţie de complexitatea lor, sunt dosare întregi, 

vom emite rapoarte intermediare pe parcurs, tocmai pentru a nu 

tergiversa această procedură. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Aproximativ, în timp. Un timp minim şi un timp maxim. 

Doamna Cristina Trăilă: 

V-am spus. Primul raport va fi dat la sfârşitul acestei 

săptămâni. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Mulţumesc. 

A doua problemă. V-am pus această întrebare, întrucât 

urmează o altă întrebare. Dumneavoastră aţi verificat cumva şi planul 

de achiziţii publice al Ministerului Turismului? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Planul de achiziţii publice nu se verifică. El se pune la 

dispoziţia noastră... 

Domnul Vasile Bleotu:  

L-au văzut, nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Cred că l-au solicitat conform, aşa, şi probabil că agenţii 
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constatatori l-au văzut. 

Domnul Vasile Bleotu:  

V-am pus această întrebare întrucât, în total achiziţii publice, 

pe tot anul sunt 205 achiziţii publice, care trebuiau efectuate în 

semestrul I 105, a căror valoare estimată depăşeşte 60 de milioane de 

lei. Aceasta înseamnă 600 de miliarde de lei. Până în prezent s-au 

făcut achiziţii publice în valoare de 18,2 milioane lei, adică aceasta 

înseamnă 180 de miliarde de lei vechi. Deci, înseamnă un grad de 

realizare a achiziţiilor publice de aproape 30%. Şi v-am pus această 

întrebare pentru că ea se coordonează şi cu modul în care noi am 

primit defalcarea pe trimestre a realizării planului de investiţii, cât şi a 

transferurilor de sume de a Ministerul Turismului către autorităţile 

publice locale. Este vorba de consilii judeţene şi primării, consiliile 

locale. Şi constatăm că pe semestrul I sunt numai 35.560.000, aceasta 

înseamnă 356 de miliarde de lei vechi, din totalul de 2.600 de miliarde 

de lei vechi. Întrebarea de bun simţ care se pune: se pot realiza 

investiţii în Ministerul Turismului în următoarele 4-5 luni de 2.600 de 

miliarde de lei vechi? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, este o întrebare care nu intră în competenţele 

noastre şi nici a mea personal, cum apreciez modul în care se 

manageriază o instituţie publică sau nu. Mai mult decât atât, repet, 

există o Curte de Conturi a României... 

Domnul Vasile Bleotu:  

Am înţeles! 
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Doamna Cristina Trăilă: 

... care ar trebui să facă aceste verificări. 

Domnul Vasile Bleotu:  

V-am spus acest lucru pentru că dumneavoastră n-aţi avea 

efectiv posibilitatea să realizaţi acţiuni de supraveghere şi control cu 

cei 18 agenţi constatatori, la licitaţii de peste 2.600 de miliarde lei, 

care se vor desfăşura la nivelul comunităţilor locale, pentru că aveţi 

atribuţii şi în teritoriu. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, în primul rând că noi nu facem verificări asupra 

celor care se vor fi desfăşurat, adică se vor desfăşura, ci sunt cele care 

s-au desfăşurat până în momentul de faţă sau până în momentul în 

care noi începem controlul, o dată. Planul de achiziţii reprezintă un 

plan care poate fi modificat pe parcursul ei, ca şi cum eu îmi propun 

să cumpăr în casă trei scaune şi îmi cumpăr unul singur. Iată că planul 

poate fi, în concret, căpăta alte forme, se poate concretiza în 

încheierea anumitor contracte, tocmai pentru faptul că aceste contracte 

se încheie, poate, cu alte autorităţi locale, cumulul celor două autorităţi 

locale presupune un singur control din partea noastră, ceea ce 

presupune că ne ajută în demersul nostru de a face control, către două 

autorităţi contractante, în acelaşi timp. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Eu apreciez acest lucru şi de aceasta v-am şi pus această 

întrebare, pentru că efectiv, din punct de vedere tehnic nu puteţi 

realiza controlul la toate aceste obiective de investiţii. 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Având în vedere că le realizăm în cadrul aceleiaşi autorităţi 

contractante, chiar dacă priveşte mai multe autorităţi ale statului, 

credem că vom reuşi să facem acest lucru într-un timp util. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Eu am făcut acest comentariu, care nu vă priveşte pe 

dumneavoastră, dar cu cadru general, că menţin punctul pe care l-am 

spus, că bugetul a fost supraevaluat, neechilibrat din punct de vedere 

tehnic, alocând peste 2.200 de miliarde de lei investiţi în trimestrul III 

şi IV, iar în trimestrul I nimic, în trimestrul II numai 35 de milioane de 

lei. Deci, este vorba de eficienţă, de oportunitate, de legalitate şi de 

necesitate. Dacă tot vorbim aici de eficienţa unui minister, am zis că 

nu mă refer la dumneavoastră acum, mă refer la eficienţa activităţii 

ministerului. Eu consider că politica de investiţii este total nerealistă şi 

sunt bani alocaţi în trimestrul III şi IV în proporţie de 90% din sumă, 

ceea ce este anormal şi ilegal. Şi din acest punct de vedere va trebui să 

dea socoteală, inclusiv Ministerul de Finanţe, Direcţia de programare 

bugetară, care nu avea voie să primească un astfel de buget. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Aş vrea doar să fac o precizare, chiar dacă nu intră în 

competenţele ANRMAP-ului, dar ca idee, în sine, faptul că bugetul 

este aprobat de Parlament şi că este evident că în primul trimestru nu 

apar aceste investiţii din moment ce el a fost aprobat, bugetul, în 

general, târziu. Este firesc ca aceste investiţii să se deruleze cu 

precădere în ultima parte începând de la mijlocul anului spre finalul 
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anului, când, se ştie foarte clar, au loc cele mai multe accesări de 

fonduri europene, cele mai multe dezvoltări şi lucrul acesta, de altfel, 

se întâmplă, aşa cum am remarcat noi, la mai toate autorităţile 

contractante. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Răspunsul dumneavoastră nu are acoperire şi vă spun de ce. 

Dacă vă uitaţi în Hotărârea de Guvern nr. 677, prin care s-au alocat 

aceste sume în teritoriu, în primul rând că nu au trecută nici o dată 

pentru aceste transferuri, când să se desfăşoare aceste achiziţii publice. 

Iar, în al doilea rând, obiectivele turistice pentru care sunt alocate 

aceste sume, aveau eficienţă pentru acest an, dacă se foloseau maxim 

luna iunie. Pentru că este acel proverb: „Trebuie să-ţi faci vara sanie şi 

iarna car”. Or, noi, vom cheltui banii Ministerului Turismului în 

trimestrul III şi IV pentru obiective turistice care ţin de sezonul estival 

şi invers, cele care ţin de sezonul de iarnă înseamnă că nu mai facem 

activitate turistică dacă începem investiţii chiar în sezonul rece, când 

trebuie să ai activitate turistică. Acesta a fost comentariul meu. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, aş putea să dau şi eu un exemplu în acest sens, este exact 

ca la deszăpezirea autostrăzilor, când se începe licitaţia pe 3 

octombrie, deşi ar fi trebuit să înceapă în primăvară şi se ştia că vine 

iarna. Deci, cam acelaşi lucru. 

Doamna Aura Vasile:  

Bun exemplu! 
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Domnul Vasile Bleotu:  

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mi-a cerut cuvântul domnul deputat Claudiu Ţaga cu două 

întrebări. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Doamna preşedinte, aş vrea să vă întreb... Vă rog să fiţi 

atentă, dacă se poate! Mă auziţi? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, vă ascult! 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Dacă puteţi să ne spuneţi câţi inspectori lucrează pentru a 

verifica, monitoriza, controla documentele de la Ministerul 

Turismului? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Aşa cum am precizat, Direcţia de supraveghere şi control are 

18 agenţi constatatori, echipele sunt formate din câte doi agenţi 

constatatori, aşa sunt formate echipele organizării noastre interne... 

Deci, o echipă de control se află la Ministerul Turismului şi desfăşoară 

acest... 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Câte persoane? Două, trei, patru? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Echipa este formată din două persoane. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Deci, două. Acesta este răspunsul, da? Şi nu trebuie cred să 

meargă prea departe, pentru că aveţi sediul la etaje diferite. 

A doua întrebare: documentele pe care lucrează aceşti experţi 

ai Ministerului Turismului, lucrează pe documentele lor originale sau 

pe copii?  

Doamna Cristina Trăilă: 

Iată ceea ce discutam mai devreme, în funcţie de ceea ce ne 

pune la dispoziţie autoritatea contractantă, pot fi originale, pentru fi 

copii. Uneori tocmai de aceea, în dosarul nostru abia la final avem un 

întreg pachet de documente în baza cărora se face raportul, pentru că o 

parte dintre ele fiind originale, sunt studiate la sediul autorităţii 

contractante şi în funcţie de ceea ce se studiază pe loc, ei sunt acolo, în 

sediu. Deci, ele nu sunt luate ca atare, ci sunt ulterior, în funcţie de 

necesităţi şi în funcţie de ceea ce este nevoie să se constituie dosarul 

de supraveghere în integralitatea lui, cu notele explicative aferente şi 

aşa mai departe, care sunt luare în original, este firesc să fie aşa... 

Sunt, aşa cum v-am spus, în funcţie de ceea ce ne pune la dispoziţie 

autoritatea contractantă, fie originale, fie copii. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

V-am întrebat ca să nu existe discuţii, pentru că Ministerul 

Turismului poate invoca că documentele sunt la dumneavoastră şi de 

aceea nu ni le transmit nouă.  
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Şi o ultimă întrebare, dacă aveţi un grafic al celor 20 de 

proceduri şi ni le puteţi transmite. Că, de exemplu, comisia noastră 

analizează doar 9 aspecte, din cele câte sunt în derulare sau în anchetă. 

Şi dacă cele 9 sunt într-un grafic şi nu fac parte din cele 20 de 

proceduri sau cele 100 şi începe controlul asupra acestor documente 

peste 6 luni, noi va trebui să facem un raport, să prelungim durata de 

anchetă a comisiei. 

Doamna Cristina Trăilă: 

În momentul de faţă sunt şase proceduri din cele 20 verificate 

de agentul constatator. N-am de unde să ştiu exact ceea ce verifică... 

Noi stabilim planul pe autorităţi, ca atare.  

Pe de altă parte, noi nu realizăm rapoarte la presiune politică, 

în funcţie de alte instituţii. Sunt transmise comunicările, se încep 

procedurile în funcţie de ceea ce ne pune la dispoziţie autoritatea 

contractantă şi se întocmesc rapoartele în consecinţă. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Mă scuzaţi, această comisie o consideraţi presiune politică? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Eu am făcut o declaraţie în general. Nu reacţionăm la nici un 

fel de presiuni. Experţii noştri, respectiv agenţii constatatori merg în 

control şi îşi desfăşoară activitatea aşa cum au făcut-o de la înfiinţare 

până în prezent. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Şi chiar nu se poate, este aşa de rigidă, ce este mersul 
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trenurilor această echipă de control? Chiar nu poate să accepte, nu 

presiune, ci faptul că există o comisie de anchetă în Parlament. O 

consideraţi ca fiind presiune politică dacă eventual acele contracte la 

care se referă comisia noastră sunt analizate cu prioritate? Vi se pare 

presiune politică acest aspect? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Eu nu intervin peste ceea ce face agentul constatator pe teren. 

Este obligaţia lui, este funcţionar public, i se aplică o anumită lege. Nu 

intervin peste ceea ce face agentul constatator. Ceea ce priveşte planul 

de supraveghere al instituţiei se referă strict la autorităţile contractante 

care sunt supuse controlului instituţiei. Este ceea ce poate confirma 

orice şef al unei instituţii, în general. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Domnule preşedinte... 

Domnul Ludovic Orban:  

Îmi permiteţi şi mie?  

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

O secundă vroiam ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Vă mai las o întrebare. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Pentru că mi se pare... Nu ştiu, nu vroiam să influenţaţi în 

vreun fel raportul pe care-l vor încheia ei. Dar, priorităţile, nu mi se 

pare nici un fel de ingerinţă în ce vă priveşte şi probabil că în afară de 
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faptul că le semnaţi statul de plată, probabil că mai aveţi şi alte 

atribuţii dumneavoastră acolo. Mă rog. Am înţeles atitudinea 

dumneavoastră. Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban: 

Permiteţi-mi şi mie să vă pun câteva întrebări. 

Care sunt motivele pentru care aţi decis data de 20 iulie 

declanşarea controlului la Ministerul Turismului? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Am primit o primă sesizare din partea mass-mediei... 

Domnul Ludovic Orban: 

Când aţi primit prima sesizare? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Imediat, înainte de a declanşa procedura.  

Da, în scris, evident. Toate sesizările ne sunt primite în scris. 

Am primit o sesizare din partea mass-mediei. Am întocmit, ca să 

spunem aşa, formele de comunicare, am transmis comunicarea, v-am 

spus care număr este, şi am început procedura. Ulterior ne-am 

autosesizat cu privire la restul procedurilor Ministerului Turismului. 

Domnul Ludovic Orban: 

Care sunt motivele pentru care aţi extins controlul în data de 

4 august? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Este evident, că odată ce controlăm o autoritate contractantă 

şi deplasăm o echipă de agenţi constatatori pentru eficientizarea 
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activităţii, e bine să facem control pe tot ce a desfăşurat acea autoritate 

contractantă pentru, evident, un control eficient, transparent al acelei 

instituţii, tocmai pentru a pune la dispoziţia oricărei persoane 

interesate, modul în care s-au desfăşurat procedurile de achiziţie 

publică în cadrul acelei autorităţi. Aşa procedăm de fiecare dată cu 

orice autoritate contractantă. 

Domnul Ludovic Orban: 

Procedaţi cu orice autoritate contractantă în felul următor, aţi 

spus dvs. Data de 20 iulie declanşaţi control la sesizarea... Pot să ştiu 

pe ce proceduri de achiziţie aţi declanşat primul control?  

Doamna Cristina Trăilă: 

De altfel şi primul raport pe care îl vom face public, că a fost 

prima sesizare, e vorba de Realitatea all inclusive. 

Domnul Ludovic Orban: 

Până atunci nu aţi mai avut niciun fel de sesizare? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu. 

Domnul Ludovic Orban: 

Articolele din presă referitoare la posibilele nereguli în 

procedurile de achiziţie ale Ministerului Turismului, le-aţi luat în 

considerare? 

Doamna Cristina Trăilă: 

A venit ulterior această sesizare. 
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Domnul Ludovic Orban: 

Nu, dar articolele din presă, că aţi spus că aţi ajuns la o 

sesizare a presei, dar dvs. aveţi monitorizarea presei şi cunoaşteţi că 

începând cu luna martie au apărut în foarte multe publicaţii informaţii 

referitoare la presupuse nereguli în procedurile de achiziţie.  

Dvs. aţi aşteptat sesizarea oficială, nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu. Dacă îmi permiteţi. 

Planul nostru de supraveghere, având în vedere, v-am spus, 

capacitatea noastră instituţională, trebuie să urmeze anumite priorităţi. 

Ne sesizăm, în primul rând, atunci când primim de la DNA, Curtea de 

Conturi. Apoi presă, autosesizări sau chiar autoritatea contractantă, în 

cauză, cum a fost Ministerul Tineretului şi Ministerul Mediului.  

E un plan pe care noi îl stabilim dinainte. Este semnat de 

Direcţia de supraveghere şi control şi ele sunt repartizate pe fiecare 

lună în parte, în funcţie de ce sesizări primim. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă repet întrebarea. Care au fost motivele pentru care aţi 

decis extinderea controlului la Ministerul Turismului, în data de 4 

august? Nu întâmplător vă pun această întrebare, pentru că data de 4 

august coincide cu data de intrare, practic, în pâine a comisiei. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, iertaţi-mă, nu am ştiut acest aspect.  

4 august e o dată la care noi ne-am autosesizat conform 

procedurilor interne.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Proceduri interne care spun ce? Întâi aveţi un termen la care 

declanşaţi control pe toate procedurile de achiziţie. 

Vă mai pun întrebarea. Extinderea controlului la Ministerul 

Turismului este pe toate procedurile de achiziţie? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, toate procedurile de achiziţie. 

Domnul Ludovic Orban: 

Derulate. Aţi mai procedat în mod similar la vreun alt 

minister? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Sigur. Şi în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu, nu mă refer la Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Deci, aţi mai decis extinderea controlului la toate procedurile 

de achiziţie din data de 4 august? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da. Da, Poşta română... Vă pot da instanţa. 

Domnul Ludovic Orban: 

La ce minister? 

Doamna Cristina Trăilă: 

În 4 august? 
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Domnul Ludovic Orban: 

În jurul datei de... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu, a fost singurul... În data de 4 august ne-am sesizat cu 

privire la aceste proceduri. 

Domnul Ludovic Orban: 

V-am întrebat. Aţi mai extins vreun control către toate 

procedurile de achiziţie la vreun alt minister în jurul datei de 4 august, 

să spun, 1 august, 5 august? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu reţin acest... Nu ştiu. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă repet din nou. Care au fost motivele pentru care aţi extins 

controlul efectuat la Ministerul Turismului în data de 4 august? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Repet. Procedurile noastre de supraveghere încep, fie la 

sesizarea unei instituţii ale statului, în funcţie de priorităţi, fie a mass-

mediei, fie ne autosesizăm. Am început această procedură la sesizarea 

mass-mediei şi am considerat că este necesar să facem controlul 

întregii activităţi în ceea ce priveşte achiziţiile. 

Domnul Ludovic Orban: 

Care au fost motivele, că nu aţi primit nici sesizare din partea 

Ministerului Turismului? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Ne-am autosesizat. Avem acest drept. Avem dreptul să ne 

autosesizăm. 

Domnul Ludovic Orban: 

Dvs. v-aţi autosesizat să extindeţi controlul după demararea 

comisiei de anchetă. Comisia de anchetă fiind instituită în 27 iulie, şi 

prima reuniune a comisiei având loc în data de 3 august. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, nu cunosc aceste date de desfăşurare a comisiei de 

anchetă. Noi ne desfăşurăm procedura. Nu are nicio legătură. 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu există nicio legătură între constituirea comisiei de anchetă 

şi extinderea controlului. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu. 

Domnul Ludovic Orban: 

Tot prin autosesizare, aţi mai decis în perioada respectivă 

extinderea controlului la nivelul tuturor procedurilor de achiziţie la 

vreun alt minister sau agenţie sau autoritate a statului? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, în general avem această practică, v-am spus. Au fost 

controale demarate. 
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Domnul Ludovic Orban: 

În perioade similare, să spunem, s-ar fi extins controlul? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, în toate perioadele de extindere. 

Domnul Ludovic Orban: 

Daţi-mi un minister sau o agenţie, autoritate a statului la care 

aţi procedat similar. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Sunt toate în planul de supraveghere. Toate care sunt în 

planul de supraveghere sunt controlate. Sunt diferite primării, sunt 

primării de comune, toate sunt controlate... 

Domnul Ludovic Orban: 

Mi-aţi spus că v-aţi autosesizat. Acum spuneţi că era în 

planul de supraveghere. Era sau nu era în planul de supraveghere? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Planul de supraveghere are două aspecte: sesizările ca atare şi 

ceea ce ne putem sesiza pe parcursul... 

Domnul Ludovic Orban: 

Există vreun referat intern, d-na preşedintă, prin care să vi se 

fi solicitat de către un subaltern al domniei voastre, fie experţii care se 

află în control la Ministerul Turismului, fie vreun alt subaltern care să 

vă solicite extinderea controlului? Sau este decizia dvs. fără niciun fel 

de propunere din partea unui subordonat? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Este o decizie a consiliului consultativ al acestei instituţii 

formată din directorii de supraveghere, directorii de reglementare, toţi 

directorii din cadrul acestei... 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamnă, nu vă ascundeţi în spatele consiliului consultativ. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nici vorbă. 

Domnul Ludovic Orban: 

Inclusiv invocarea legii nr.544, referitor la anumite dezbateri, 

se referă la forul cu caracter deliberativ, nu la consiliul consultativ al 

ministerului care nu-i un for cu caracter deliberativ instituit prin lege. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Este. 

Domnul Ludovic Orban: 

Oricum, actele pe care le faceţi, indiferent ce spune consiliul 

consultativ, dvs. răspundeţi ca preşedinte. Consiliul consultativ este un 

organism menit să sprijine.  

Doamna Cristina Trăilă: 

E un for deliberativ. 

Domnul Ludovic Orban: 

Dvs. puteţi să le cereţi părerea. Nu e un for deliberativ, nu 

există decizii ale consiliului. 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Ba da, există decizii. Sunt prevăzute în Ordinul 122 din 2009. 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, 

Un ordin, şi aici o să facem în continuare referire, un ordin 

poate să încalce o hotărâre de Guvern, o lege sau Constituţia 

României?! 

Autorităţile publice, instituţiile guvernamentale nu sunt 

conduse de consiliul consultativ. Nu o să găsiţi pe niciun act normativ 

emis cu caracter... 

Ordinul de ministru prin care aţi modificat regulamentul 

referitor la procedura de supraveghere este, scrie,  act emis de 

consiliul consultativ al autorităţii sau semnătura dvs. ca preşedinte. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Este un ordin al preşedintelui.  

Sigur. Evident ca mi-l asum. 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, 

Nu vreau să intru într-o dezbatere cu dvs. pe această temă, că, 

evident, sunteţi depăşită de înţelegerea în această chestiune. Dar vreau 

să vă pun o întrebare. Ce v-a determinat să modificaţi ordinul? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Proiectul de ordin 122 este un proiect care s-a dezbătut intern 

de la începutul anului, cred că a demarat undeva în martie, în cadrul 



 115

 

Direcţiei de supraveghere şi control, şi au fost opinii ale agenţilor 

constatatori - acest lucru se poate verifica oricând, au fost note interne, 

acest ordin a trecut prin toate departamentele, reglementare, juridic. 

Au fost propuneri de modificare a acestui Regulament de 

supraveghere tocmai pentru faptul că agenţii constatatori au avut 

anumite dificultăţi în teren, iar ei au venit cu aceste propuneri.  

Acest proiect a demarat, aşa cum am spus, undeva la 

începutul anului. 

Domnul Ludovic Orban: 

Agenţii dvs. în teren s-au confruntat cu probleme legate de 

transmiterea dosarului de supraveghere către Comisia de anchetă?  

S-a întâlnit vreun expert/inspector de-al dvs. cu problema 

asta? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu, am spus că au fost mai multe probleme. 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci aţi făcut mai multe modificări. Am înţeles. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban: 

Rezultate în urma acţiunii în teren a subalternilor dvs. care au 

constatat anumite nereguli. 

Cine a determinat modificarea prin care, practic, aţi dispus ca 

dosarul de supraveghere să nu mai fie transmis decât instanţelor şi 
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organelor de cercetare judecătorească? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Noi, ca instituţie. 

Domnul Ludovic Orban: 

Dvs. ca instituţie sau altcineva?  

V-a făcut Direcţia juridică, Direcţia de reglementare? 

Doamna Cristina Trăilă: 

... evident că au fost discuţii în cadrul... 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, eu v-am pus întrebarea: a fost propunerea 

dvs. sau propunerea vreunui alt subaltern. Pun întrebări clare, nu... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, a fost propunerea tuturor. 

Domnul Ludovic Orban: 

În regulă. Deci toţi au propus şi toţi au fost de acord, numai 

că dvs. aţi semnat. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Evident, semnez. Îmi asum răspunderea. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vreau să vă pun o întrebare. Dosarul de achiziţii intră în 

componenţa dosarului de supraveghere? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Dosarul de...? Da. 

Domnul Ludovic Orban: 

De achiziţii. Intră în conţinutul dosarului de supraveghere, 

nu? 

Îmi permiteţi să vă demonstrez că aţi emis un ordin care intră 

în conflict flagrant cu însăşi legea care vă guvernează, şi anume 

Ordonanţa nr. 34.  

Am să vă citesc, stimată doamnă preşedinte a ANRMAP, 

art.215 din Ordonanţa nr.34 pe care l-aţi încălcat ca preşedinte al 

autorităţii. Am să vă spun şi de ce. În cursul ordinului pe care toţi, 

deodată, l-aţi semnat dvs.... 

Art.215 stipulează în mod expres: Dosarul achiziţii publice 

are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste 

informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor 

prevăzute de reglementările legale din Legea privind accesul la 

informaţie şi nu poate fi restricţionat decât în două cazuri: aceste 

informaţii sunt clasificate, de-aia vi s-a pus întrebarea şi aţi spus că nu 

sunt clasificate, sau dacă sunt protejate de un drept pe proprietate 

intelectuală, potrivit legii. Nu este nici cazul ăsta, vă spun eu. 

Stimată doamnă, 

Aţi emis un ordin prin care aţi declarat ca secretă şi nefiind 

documente de interes public, documentele dosarului de achiziţii, care 

sunt fundamentale pentru orice om care vrea să vadă corectitudinea 

unei proceduri de achiziţii publice, împotriva propriei legi. 

Aţi ţinut cont în emiterea ordinului de acest art. din lege, sau 
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nu l-aţi luat în considerare? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Sigur. Evident că acel ordin a fost dat în baza acelui art. din 

lege, cu precizarea că dosarele de achiziţii publice sunt publice, aşa 

cum am arătat.  

La finalul procedurii de supraveghere când se emite raportul 

de control şi anexele aferente, iar una din anexe constituie, chiar, 

dosarele de achiziţie publică. Mai mult decât atât... 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, nu mă obligaţi să vă citez, că dvs. vorbiţi 

altceva decât spune ordinul. Nu mă mai obligaţi să vă citesc, că este 

exact în răspunsul pe care mi l-aţi dat dvs.  

Spuneţi aşa: - că în Ordinul 12 alin.(2) publicat în Monitorul 

Oficial -, citez: „Dosarul de supraveghere poate fi pus doar la 

dispoziţia instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe judiciare 

competente”. Motivaţia pentru care dvs. nu ne daţi documentele din 

dosarul de supraveghere. Că aţi emis un ordin în care dvs. îmi spuneţi, 

eu am făcut o regulă, eu nu mă supun solicitării dvs. de documente şi 

noi suntem o Comisie parlamentară de anchetă, nu un cetăţean.  

În mod normal, dvs. ar trebui să-i furnizaţi oricărui cetăţean 

al României aceste documente. Iar motivaţia pe care o daţi, spuneţi că 

dosarul de supraveghere poate fi pus doar la dispoziţia instanţelor 

judecătoreşti şi a celorlalte organe judiciare competente. Adică, dvs. 

spuneţi că dosarul achiziţiei publice care face parte din dosarul 

achiziţiei, nu poate fi pus decât la dispoziţia instanţelor judecătoreşti 
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sau organelor judiciare competente.  

În condiţiile în care, repet,  în conformitate cu art. 215 din 

Ordonanţa 34 care este principalul dvs. document pe care trebuie să-l 

puneţi în practică să asiguraţi monitorizarea şi respectarea lui, îl 

încălcaţi prin ordinul emis de dvs. ca preşedinte. 

Voi continua şi am să vă spun de ce... 

Dvs. ca cetăţean al României, respectaţi Constituţia? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Categoric. 

Domnul Ludovic Orban: 

Am să vă citesc din Constituţie art.111. Alin.(1) – „Guvernul 

şi celelalte organe ale administraţiei publice...” - Sunteţi organ al 

administraţiei publice, nu, ca ANRMAP? Recunoaşteţi că sunteţi 

organ al administraţie publice -. 

„...în cadrul controlului parlamentar al activităţii lor, sunt 

obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera 

Deputaţilor, de Senat sau de Comisiile parlamentare prin intermediul 

preşedinţilor acestora. - Adică, noi suntem aici o comisie 

parlamentară. Eu sunt preşedinte şi, eu, în calitate de preşedinte v-am 

solicitat în temeiul Constituţiei, şi o să vă mai citesc şi din alte acte 

normative, Regulamentul Camerei Deputaţilor, Legea privind 

răspunderea ministerială, o să vă citesc art. similare. 

Deci dvs. ca cetăţean al României, recunoaşteţi că aveţi 

obligaţia ca preşedinte al ANRMAP să ne puneţi la dispoziţie toate 

informaţiile şi documentele cerute? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Am obligaţia de a pune la dispoziţie toate documentele 

solicitate de comisia parlamentară. Iată că raportul de control va fi dat 

comisiei parlamentare la finalizarea acestui... 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, 

Vă readuc aminte că, v-am pus şi întrebarea legată de raportul 

de control. V-am întrebat câte rapoarte de control aţi avut. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Am răspuns. 

Domnul Ludovic Orban: 

Mi-aţi răspuns. Care au fost concluziile acestor controale, mi-

aţi spus că încă nu s-au finalizat, dar ulterior mi-aţi răspuns. 

V-am mai citat o dată, dar vă citez. Art.12 alin.(2) din 

Ordinul ANRMAP, nr.107/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică a contractelor ş.a.m.d., publicată în Monitorul Oficial nr. 473, 

prevede că dosarul de supraveghere poate fi pus doar la dispoziţia 

instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe judiciare competente.  

Documentele solicitate de către dvs. vă pot fi puse la 

dispoziţie de către autoritatea contractantă emitentă acestor înscrisuri. 

Adică dvs. ne trimiteţi la Ministerul Turismului să obţinem 

documentele pe care vi le-am solicitat dvs. Anume, documentele din 

dosarul de supraveghere. 

Deci nu mi le-aţi pus la dispoziţie, doamna preşedinte. 
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Indiferent dacă încercaţi să prezentaţi astăzi un alt punct de vedere. 

Deci noi nu am primit. 

Vă întreb: mi-aţi pus la dispoziţie informaţiile şi documentele 

solicitate la pct. 3 al solicitării, şi anume documentele din dosarul de 

supraveghere?  Da sau nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

V-am precizat.  Ceea ce punem noi la dispoziţie, este raportul 

de control ca act emis de această instituţie. 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, 

Noi nu v-am cerut raportul de control decât la un alt punct 

distinct în care ne-aţi spus că atunci când va fi gata ni-l veţi pune la 

dispoziţie. Eu v-am pus întrebarea şi vă rog să-mi răspundeţi prin da 

sau nu. De data asta pot să vă cer cum să-mi răspundeţi. 

Ne-aţi trimis documentele solicitate la pct. 3, şi anume 

documentele din dosarul de supraveghere? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, eu nu răspund cu da sau nu, că nu sunt la 

inchizitoriu aici. 

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă dvs. vi se pare că a respecta o lege şi a răspunde la o 

întrebare care este necesară pentru lămurirea comisiei, constituie... 

Cum aţi spus? Inchizitoriu? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Nu ştiu... 

Domnul Ludovic Orban: 

Inchiziţie. Aşa se numea instituţia.  

Se mai foloseşte un atribut. Inchizitorial. Care vrea să arate 

că se comportă ca o inchiziţie, dar nu vreau să intră acum în detalii. 

Permiteţi-mi să vă citez, în continuare, indiferent dacă aţi 

răspuns cu da sau nu. Vă accept dreptul de a nu răspunde cu da sau nu. 

Noi ştim, toţi membrii comisiei, că nu ne-aţi trimis aceste 

documente solicitate. Ca atare aţi încălcat Constituţia României. 

Haideţi să vă spun ce aţi mai încălcat. 

După aceea o să vă spun şi ce consecinţe veţi avea de tras 

dacă nu respectaţi Constituţia României, legile ţării şi toate celelalte 

acte normative care reglementează, inclusiv, activitatea dvs. şi relaţia 

cu o comisie parlamentară. 

Suntem o comisie de anchetă. În primul rând trebuie să vă 

spun că o comisie de anchetă se constituie în baza Constituţiei. Nu e 

un hatâr al Camerei Deputaţilor sau al politicienilor care hălăduiesc 

prin Camera Deputaţilor. 

Art. din Constituţie este art. 64 alin.(4). Vă spun ca să ştiţi 

aşa în ansamblu, că e bine să cunoaşteţi art. din Constituţie. „Fiecare 

Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de 

anchetă sau alte comisii speciale.” Noi suntem o comisie de anchetă, 

şi ca atare acţionăm în baza Regulamentului Camerei Deputaţilor care 

şi reglementează comisia de anchetă. 

Am să vă citez din reglementarea dvs. care are valoare de 
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lege şi pe care trebuie să o respectaţi, stimată doamnă preşedinte. 

Dacă la art.76 alin.(1) nu aţi respectat, şi aţi spus că 

persoanele cercetate sunt obligate să se prezinte în faţa comisiei de 

anchetă parlamentară, n-aţi respectat. Dar există alin.(3) care spune 

următorul lucru: „ La cererea comisiei de anchetă parlamentară, orice 

persoană care cunoaşte fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul 

cercetărilor care deţin un mijloc de probă, este obligat să le aducă la 

cunoştinţă şi să le înfăţişeze la termenele stabilite.  

Instituţiile şi organizaţiile – dvs. sunteţi o instituţie – sunt 

obligate, în condiţiile legii, să răspundă la solicitările comisiei de 

anchetă parlamentară în termenele stabilite de aceasta.” 

Adică la solicitarea de documente pe care ne-aţi pus-o, aveaţi 

obligaţia de a ne furniza toate documentele necesare pentru anchetă. 

Acum am să vă citez din Legea privind răspunderea 

ministerială, e în vigoare, nu? Există o Lege privind răspunderea 

ministerială. Eu vă spun că este. 

Acum, chiar vă atrag atenţia fără niciun fel de parti pris. Vă 

informez, în primul rând, pentru dvs. asupra acestor lucruri pentru a 

nu greşi prin necunoaşterea legii, din diferite motive care poate sunt 

subiective, dar care nu ţin în niciun caz de baza legală. 

În conformitate cu Legea răspunderii ministeriale la art.3 

alin.(2), scrie ca şi în Constituţie: Guvernul şi celelalte organe ale 

administraţiei publice sunt obligate să prezinte Camerei Deputaţilor şi 

Senatului precum şi comisiilor parlamentare, informaţiile şi 

documentele cerute în temeiul art.111 alin.(1) din Constituţie. Legea 

spune că noi avem dreptul să vă cerem informaţii şi documente. 
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Şi acum să vă citez din art.8, şi vă citez fără să vă intimidez şi 

cu caracter informativ ca să ştiţi că există, totuşi, nişte consecinţe ale 

unor atitudini care sunt neconforme cu legea. 

La art.8 alin.(1) scrie: Constituie infracţiuni şi se pedepsesc 

cu închisoarea de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârşite de membrii 

Guvernului în exersarea funcţiei lor.  

Prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte Parlamentului cu 

privire la activitatea Guvernului, a unui minister etc. pentru a ascunde 

săvârşirea unor fapte de natură să aducă... 

La alin.2 scrie: Constituie, de asemenea,  infracţiuni şi se 

pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte 

săvârşite de către un membru al Guvernului. E adevărat, nu sunteţi 

vizaţi dvs.,  dar vă informez ca să ştiţi că miniştri, cel puţin, au nişte 

consecinţe extrem de riscante pentru refuzul de a furniza informaţii. 

Refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor, 

Senatului informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul 

activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, 

potrivit art.111 alin.1 din Constituţia României, republicată. 

Ca atare, vă întreb în baza a ceea ce v-am cerut: veţi dispune 

să ni se pună la dispoziţie, în termen solicitat, documentele pe care vi 

le-am cerut, respectiv documentele din dosarul de supraveghere, 

inclusiv dosarul de achiziţie care face parte din documentele de 

supraveghere? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Vom pune la dispoziţie toate documentele de care instituţia 

noastră dispune. 



 125

 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mulţumesc. 

Şi aşteptăm să vă conformaţi la această solicitare. 

Aţi spus şi într-un fel vă înţeleg, că nu ne-aţi putut pune la 

dispoziţie documente, pentru că nu aveaţi cum să ne daţi conform cu 

originalul, că în dosarul de supraveghere nu se află documentele 

originale ale dosarului de achiziţie. Aşa ne-aţi spus, că nu aveaţi dvs. 

cum să ne daţi documente aşa cum v-am cerut conforme cu originalul 

în dosarul de achiziţii. 

Permiteţi-mi, doamna preşedintă, să vă citez, ca să asculte 

toţi membrii comisiei şi toţi cei prezenţi, ce v-am cerut. Este adresa 

din data de 5 august, stimată doamnă, către ANRMAP.  

Prin Hotărârea nr.36 aprobată în şedinţa din 27 iulie 2009, 

publicată în Monitorul Oficial nr.519, Camera Deputaţilor a hotărât 

înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă pentru verificare sumelor 

cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a 

turismului şi a imaginii României. 

În vederea aflării adevărului şi pentru verificarea sumelor 

cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a 

turismului şi a imaginii României, vă rugăm să ne acordaţi 

următoarele date şi informaţii: câte controale au fost efectuate la 

Ministerul Turismului în anul 2009, care au fost concluziile acestor 

controale, documentele aferente procedurii de supraveghere la 

Ministerul Turismului.  

Precizăm că toate documentele menţionate mai sus trebuie 

transmise pe adresa Palatul Parlamentului, Camera Deputaţilor, 
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domnului secretar general, deoarece comisiei nu i-a fost alocat încă un 

spaţiu tehnic de lucru.  

Domnul Ludovic Orban: 

Unde este prevăzută în adresa noastră oficială, conform cu 

originalul? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Cea de-a doua adresă pe care ne-aţi transmis-o, pe pagina a 

doua, sus... nu o am la mine, dar, bănuiesc că dvs. ca instituţie care aţi 

trimis acest document, îl aveţi, scrie foarte clar ca toate documentele 

pe care ni le transmiteţi să fie transmise conform cu originalul. 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu folosiţi adresa respectivă. Eu vă pun la dispoziţie adresa 

iniţială de solicitare. 

Oricum, ne-aţi dat aproape acelaşi răspuns şi la a doua adresă 

de solicitare. Prima adresă de solicitare nu a cuprins nicio solicitare de 

documente conformă cu originalul. Singura adresă iniţială pe care am 

trimis-o, în care am solicitat documente conforme cu originalul, a fost 

adresa trimisă către Ministerul Turismului. Pentru că eram în 

transmiterea iniţială, ştiam şi noi că am mai făcut puţină ucenicie prin 

administraţia publică. 

Acest fapt, că dvs. nu aveţi cum să ne daţi documente 

conforme cu originalul. Dar vă pun întrebarea: aţi văzut adresa prin 

care am solicitat Ministerului Turismului documentele din dosarul de 

achiziţie? 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Domnule preşedinte, îmi cer scuze.  

Dvs. ne-aţi transmis nouă două adrese. Pe cea de-a doua 

adresă era menţionat în mod expres, nu o am la mine din păcate, dar o 

voi face publică această adresă. Ne-aţi solicitat ca toate documentele 

pe care le transmitem către comisia de anchetă să fie conforme cu 

originalul. Există această adresă pe care comisia parlamentară ne-a 

transmis-o nouă 

Domnul Ludovic Orban: 

Dvs. aţi invocat că nu ne-aţi putut pune la dispoziţie, a fost 

unul dintre motivele folosite, nu numai ordinul, pentru că v-am cerut 

documente conforme cu originalul. Numai că eu v-am demonstrat, 

stimată doamnă, că adresa iniţială din data de 5 august nu v-a cerut 

niciun document conform cu originalul. V-a cerut ceea ce este înscris 

ca atare. Nu puteţi invoca, ca şi argument pentru netransmiterea 

acestor documente şi informaţii solicitate, faptul că v-am solicitat 

copii conforme cu originalul. 

V-aş pune, în continuare, câteva întrebări legate de proceduri. 

În Ordonanţa nr.34, şi vă şi pun întrebări dacă sunteţi de acord, art.58  

face referire la contractele de publicitate. Am să vă şi citez numai 

începutul, că nu are rost să plictisim comisia. 

În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, o valoare 

anuală cumulată fără t.v.a., estimată mai mare decât echivalentul în lei 

a 2000 de euro, autoritatea contractantă are obligaţie de a publica un 

anunţ de participare şi un anunţ de atribuire în sistemul informatic de 

utilitate publică, disponibil pe internet la o adresă dedicată, şi pe 
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pagina de internet proprie. Sistemul informatic de utilitate publică 

disponibil pe internet este SEAP-ul, nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, pe Licitaţii.ro. 

Domnul Ludovic Orban: 

Exact. Pe Licitaţii.ro. SEAP-ul, aşa cum este cunoscut în 

terminologia celor care au de-a face frecvent cu achiziţiile publice. 

Vă pun o întrebare. Am studiat pe Licitaţii.ro, SEAP, şi am 

văzut la pct.6, 7 şi 8 din anunţurile de atribuire ale Ministerului 

Turismului, trei contacte: realizarea unei campanii publicitare pe tema 

Sărbătorilor Pascale în Bucovina şi pe litoral, al doilea post de ştiri; 

realizarea unei campanii publicitare în vederea promovării 

programelor turistice de Paşte în Bucovina şi Lumina la malul mării, 

primul canal tv de ştiri; realizarea unei campanii publicitare... 

campanii publicitare. 

Sunt anunţuri de atribuire privitoare la contracte de 

publicitate. Când am căutat să văd dacă art.58 este respectat, m-am 

uitat pe anunţul de participare. Repet, aşa scrie aici.  „În cazul 

atribuirii contractelor de publicitate cu valoare anuală cumulată de 

peste 2000 de euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica 

un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire în sistemul informatic 

de autoritate publică sau pe pagina de internet proprie.” M-am uitat şi 

pe pagina de internet proprie a Ministerului Turismului, unde, în mod 

evident, nu am găsit nimic. La anunţurile de participare care au fost 

postate, că sunt 7 toate, nu apare nicăieri anunţ de participare la o 
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procedură de achiziţie pentru semnarea acestor contracte.  

Vi se pare, la prima vedere, că cele 3 contracte care sunt 

publicate în anunţurile de atribuire, au respectat normele stabilite în 

Ordonanţa nr.34, mai ales în art. referitoare la publicitate? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Fără a vedea contractele de achiziţie publică şi documentaţia 

ca atare din acele dosare de achiziţie publică, evident că nu ne putem 

pronunţa. 

V-am spus foarte clar că aceste încadrări se fac în funcţie de 

serviciile pe care autoritatea vrea să le achiziţioneze şi le 

achiziţionează în concret, dacă ele sunt de publicitate, dacă sunt de 

altă natură, dacă se încadrează în anexa 2b sau în altă categorie, se pot 

vedea în concret în dosarul de achiziţie publică. 

Atâta vreme cât eu nu am văzut acest dosar de achiziţie 

publică, nu mă pot pronunţa. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă pun această întrebare, pentru că vine în continuarea unei 

audieri publice în care l-am întrebat pe domnul secretar de stat acelaşi 

lucru, şi care mi-a invocat art.122 b şi c. La care, am aflat şi eu că 

Paştele este... vă citez ca să vedeţi exact despre ce e vorba. şi, de-aia 

vă şi cer punctul de vedere, că, totuşi, conduceţi ANRMAP şi nu 

puteţi să nu aveţi un punct de vedere. 

Au fost invocate art. 122 b şi c. Art. b spune: atunci când din 

motive tehnice, artistice pentru motive legate de protecţia unor 

drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi 
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atribuit numai unui anumit operator economic; art.c, invocat iar, ca o 

măsură strict necesară atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei 

deschise, a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă 

a unui anunţ de participare, nu pot fi respectate din motive de extremă 

urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se 

datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii 

contractante. Deci am aflat că Paştele este un eveniment imprevizibil. 

Vi se pare o motivare suficientă pentru ignorarea prevederilor 

legale în domeniul publicităţii? Atenţie, unde e reglementare clară şi 

precisă, în care nu se poate face excepţie de la reglementările privind 

regulile de publicitate. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu ştiu, în concret, ce au aplicat, cum au aplicat. Precizez că 

suntem în procedura de supraveghere şi la final, în funcţie de ce vor 

constata aceşti agenţi constatatori şi notele explicative pe care 

instituţia le va da, şi dosarele puse la dispoziţie de către ei, cu 

precizarea că acele dosare sunt în original, ele sunt studiate la sediul 

instituţiei, vom emite acest raport de control. 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna preşedintă, da, ştiu, nici nu mai contează dacă au 

fost sau nu originale. Noi nu v-am cerut întâmplător documentele din 

dosarul de supraveghere, pentru că ne interesa să ne puneţi la 

dispoziţie, conform legii reglementărilor legale, dosarul de achiziţie 

care face parte din dosarul de supraveghere. 

De ce v-am cerut lucrul acesta? Pentru că, după o analiză pe 
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care am făcut-o pe site-ul Ministerului Turismului, pe SEAP şi în toate 

sursele deschise pe care le are la dispoziţie o comisie parlamentară de 

anchetă, am constatat că niciun dosar de achiziţie nu are formă 

completă. Mai mult decât atât, Ministerul Turismului nu ne-a pus la 

dispoziţie niciun dosar complet de achiziţie. 

Ca atare, nu v-am solicitat pentru că am vrut noi să vedem 

cum vă faceţi treaba ca şi autoritate de reglementare în domeniul 

achiziţiilor publice, ci v-am solicitat ca să ne puneţi la dispoziţie 

aceste documente pentru a ajuta activitatea comisiei şi aflare 

adevărului în această privinţă. 

Din acest motiv, vă întreb din nou. Ne veţi pune la dispoziţie 

documentele solicitate sau nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Precizez că noi punem la dispoziţie toate documentele de care 

această instituţie dispune. Având în vedere că aţi citit articolul, 

respectiv, din ordinul emis de către instituţia noastră, mai citesc încă o 

dată la art.12 alin.1, faptul că acest dosar de supraveghere se 

întocmeşte după finalizarea fiecărei proceduri de supraveghere. 

Această procedură de supraveghere nu s-a finalizat. Acest dosar se 

întocmeşte după ce această procedură se finalizează. Având în vedere 

că noi suntem în procedură, ea nu este finalizată. Aceste documente nu 

se află la dispoziţia noastră. Se află la dispoziţia agenţilor constatatori, 

care pas cu pas verifică document cu document, original/copie, în 

funcţie de ceea ce se pune la dispoziţie de către autoritatea 

contractantă.  

Repet. Este un proces operaţional continuu, iar după ce se 
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finalizează această procedură, se întocmeşte un dosar de supraveghere. 

Aşa scrie aici. 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă.  

Ceea ce spuneţi dvs. este că, pe de-o parte, nu aveţi acces la 

documentele din dosarele de supraveghere pe care vi le-am solicitat, 

pe de altă parte, îmi spuneţi că inspectorii care cercetează au acces la 

aceste documente, numai că e o procedură continuă. 

Aveţi sau nu aveţi acces la documentele respective? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă îmi permiteţi. Comisia parlamentară condusă de dvs. 

ne-a solicitat dosarul de supraveghere şi documentele aferente. 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, eu cunosc bine limba română. Pe mine m-a 

interesat din dosarul de supraveghere, dosarul de achiziţie publică. 

Dacă vreţi, vă fac şi precizarea, acum, că pe mine mă interesează din 

dosarul dvs. de supraveghere, dosarul de achiziţie care e parte 

componentă din dosarul de supraveghere. Asta mă interesează şi asta 

vă cer. Să ne puneţi la dispoziţie toate dosarele.  

În formularea pe care a făcut-o comisia, nu v-am zis să ne 

daţi tot dosarul. V-am zis documentele din dosarul de supraveghere, 

care cuprind, implicit, dosarul de achiziţie publică. Sunt explicit? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Aşa e. Eu vă citez din nou că după finalizarea fiecărei 
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proceduri de supraveghere se va întocmi un dosar de supraveghere 

care conţine actele solicitate de dvs. 

Cum noi nu am finalizat procedura de supraveghere, acest 

dosar nu există în complexitatea lui. 

Domnul Ludovic Orban: 

În regulă. Am reţinut explicaţia dvs. Ne permiteţi şi nouă să 

acţionăm în conformitate cu dispoziţiile legale. 

În ceea ce priveşte relaţia cu UCEVAP, vi s-a solicitat avizul 

consultativ pe vreo procedură de licitaţie de la Ministerul Turismului? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Avizul consultativ este documentul emis de UCEVAP. 

Domnul Ludovic Orban: 

Eu ştiu că în ordonanţă...  

Înainte de a se emite avizul consultativ, aţi fost vreodată 

consultată de UCEVAP, înainte de emiterea avizului consultativ? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Nu se consultă UCEVAP-ul cu noi. Ei au observatori în 

teritoriu, în comisiile de evaluare, emit astfel de documente pe care ni 

le transmit, dacă e cazul, oficial către noi. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă citesc din lege. Nu întâmplător vă pun întrebarea. 

Nu aţi fost niciodată solicitaţi, consultaţi de către UCEVAP 

cu privire la apariţia unor nereguli în procedurile de achiziţie, 

niciodată, bun. V-am citat din art. 5 alin.4 , în situaţia în care, în 
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exercitarea funcţiei de verificare, constată neconcordanţă în aplicarea 

legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, structurile specializate din 

Ministerul Finanţelor Publice pot consulta Autoritatea ANRMAP 

înainte de a emite avizul consultativ. Deci v-am pus întrebarea, până 

acum nu vi s-a cerut punctul de vedere de către UCEVAP pe emiterea 

niciunui aviz consultativ? 

Doamna Cristina Trăilă: 

UCEVAP nu ne cere nouă punct de vedere. UCEVAP emite 

două tipuri de acte... 

Domnul Ludovic Orban: 

Eu vă spun că în baza legii are dreptul să vă consulte. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Da, consultativ, avizul consultativ e o hârtie care constată 

nişte nereguli constatate de către observatorii UCEVAP în teritoriu, în 

cadrul comisiilor de evaluare ş.a.m.d., pe parcursul procedurii, că de 

aceea se face control ex ante şi acest document numit aviz consultativ 

se transmite ANRMAP. Documentul se numeşte aviz consultativ. 

Domnul Ludovic Orban: 

Înseamnă că dvs. toleraţi o cutumă care este contrară 

prevederilor legale. Eu v-am citat din lege, OUG 30 pe 2006, care stă 

la baza activităţii UCEVAP. Deci până acum dvs. niciodată nu aţi fost 

consultaţi înainte de emiterea avizului consultativ de UCEVAP, asta 

v-am întrebat. 
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Doamna Cristina Trăilă: 

Avem o comunicare instituţională continuă, dar asta e 

procedura, deci UCEVAP... 

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă eu vă citesc din lege ce trebuie să facă UCEVAP, dvs. 

îmi spuneţi mie care e procedura? Înseamnă că aveţi o procedură 

nelegală. Deci structurile specializate din cadrul Ministerului 

Finanţelor au dreptul să consulte ANRMAP înainte de a emite avizul 

consultativ. Eu vă citesc din lege, nu vă citesc... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Eu v-am răspuns că nu am fost consultaţi. 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci nu aţi fost consultaţi pe nici o procedură de achiziţie de 

la Ministerul Turismului, nu? Mai am o întrebare: vreodată vi s-a 

solicitat, chiar dacă nu e o obligaţie, un punct de vedere din partea MT 

referitor la derularea vreunei proceduri de licitaţie privitoare la 

alegerea modului de derulare a procedurii? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Sigur, ni s-a solicitat punctul de vedere cu privire la diverse 

proceduri al MT. 

Domnul Ludovic Orban: 

Aveţi toate punctele de vedere exprimate în scris? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Le putem face publice oricând. 
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Domnul Ludovic Orban: 

Rugămintea mea este să ni le puneţi la dispoziţia comisiei. 

Dar repet toate solicitările şi punctele de vedere exprimate în 

corespondenţa oficială. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Sigur că da. Categoric 

Domnul Ludovic Orban: 

Şi închei prin a vă mai pune o întrebare legată de atribuţiile 

dvs. Ştiu că poate o să ziceţi că n-aveţi atribuţii legale în conformitate 

cu art. 24 şi 25, aveţi totuşi obligaţia de a va da acceptul de 

comunicare la proceduri p.s.a., din hotărârea de guvern care vă 

reglementează activitatea, acceptul de publicare, la asta m-am referit.  

Şi vă pun o întrebare simplă. V-aţi dat acceptul de ...invitaţii la 

participare în cerere de ofertă, tot de pe SEAP, sunt invitaţii la 

participare, unde trebuie să vă puneţi acceptul de publicare, v-aţi pus 

acceptul de publicare pe următoarele poziţii, poz.2 achiziţie de 

furnizare de produse computere portabile, poz. 5 achiziţie de furnizare 

de produse computere portabile, poz. 7 achiziţie  computere portabile, 

poz 6 achiziţie computere personale, poz 8. achiziţie computere 

personale. V-aţi pus avizul? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, aţi citit nişte poziţii din SEAP, sunt mii de 

anunţuri de participare sau de atribuire în SEAP, am citit nişte poziţii 

aşa, aleatorii... 



 137

 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu întâmplător v-am citit, am citit de 3 ori invitaţii la 

participare pe achiziţii de computere  portabile şi 2 poziţii din achiziţii 

de computere personale, or, după ştiinţa mea în reglementările legale, 

Ord. 34, este interzis prin lege să spargi divizarea în mai multe loturi, 

astfel încât să eviţi respectarea... 

Doamna Cristina Trăilă: 

E art. 23...îl ştiu pe de rost... 

Deci, orice anunţ de participare pe care o autoritate 

contractantă îl transmite către SEAP e verificat de către direcţia 

noastră de monitorizare, el trebuie să plece în 48 de ore de la noi, dacă 

noi facem observaţii cu privire la acel anunţ de participare, iar 

autoritatea contractantă nu face, nu modifică ceea ce îi solicităm noi, 

îşi asumă răspunderea pentru ceea ce transmite mai departe. Nu ne 

exonerează de dreptul nostru ca autoritate de control, ca ulterior, după 

ce se încheie contractul de achiziţie publică, să venim în control să 

vedem dacă s-au respectat prevederile ordonanţei. 

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles, nu e deci răspunderea dvs., e răspunderea 

autorităţii contractante. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Există articol expres în Ordonanţa 34 prin care se 

menţionează acest lucru. 
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Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, pe mine nu mă interesează răspunderea dvs., 

eu încerc să aflu de la dvs. informaţii şi informaţia pe care v-am cerut-

o a fost dacă v-aţi dat acordul şi dacă vi se pare legal  să spargi o 

licitaţie. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Deci nu putem şti în concret despre ce a fost vorba în acel 

contract până când el nu s-a finalizat, de aceea mergem în control 

după ce se încheie contractul, tocmai pentru a vedea întreaga 

procedură, dacă s-a respectat de la primul pas anunţul de participare 

până la anunţul de atribuire, în funcţie de procedura pe care a ales-o 

autoritatea contractantă. 

Domnul Ludovic Orban: 

Bine, am înţeles, practic acel accept de publicare este pur 

formal, dvs. vă daţi acceptul de publicare pentru orice năzdrăvănie, 

dacă o să public anunţ de participare pentru achiziţia de navete 

spaţiale, dvs. ne daţi acordul, nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Computerele nu sunt navete spaţiale, dar, mă rog! 

Domnul Ludovic Orban: 

Poate facem publicitate pentru turismul pe lună.  

Închei cu o întrebare şi mi-a mai cerut cuvântul domnul 

deputat Lakatos cu ultima întrebare. Dar, din punctul meu de vedere, 

ultima întrebare. 



 139

 

Tot din analiza licitaţiei am constatat următorul lucru. 7 

dintre cele 8 anunţuri de atribuire, care au fost postate, îndeplinesc  

prevederile legale şi anume au fost postate după o perioadă de timp 

mai lungă decât 48 zile, sigur toate au fost cotate după declanşarea 

comisiei de anchetă. Aţi luat vreo măsură, ţinând cont de această 

nerespectare evidentă a legii care apare într-un document la vedere şi 

intră în competenţa dumneavoastră  de control a procedurii. Aţi luat 

vreo măsură pentru publicarea cu întârziere a anunţurilor de atribuire? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Dacă acest termen a fost încălcat, există un art.293 pe care 

noi îl aplicăm şi se aplică sancţiunea la sfârşitul procedurii. Dacă 

termenul a fost încălcat, cu siguranţă,... 

Domnul Ludovic Orban:  

Dar până acum nu? 

Doamna Cristina Trăilă: 

Păi, nu s-a încheiat procedura de supraveghere. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am înţeles, deci nu aţi încheiat procedura de supraveghere. 

Deci până acum nu aţi luat absolut şi aşteptaţi să se finalizeze 

procedura de supraveghere pentru a lua măsurile  ... 

Doamna Cristina Trăilă: 

Procesul-verbal de  constatare a unei contravenţii se emite la 

sfârşitul unei astfel de proceduri. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul domnului deputat Lakatos. 

Domnul  Petru Lakatos: 

Domnule preşedinte,  am început, hai să termin eu, şi ca să 

evităm să mai induceţi în eroare comisia, publicul prin... cum a fost cu 

Vrînceanu – Firea când aţi spus că termenele le-aţi scurtat, că le-aţi 

lungit... Aici vi s-a pus de mai multe ori întrebarea când se termină 

controlul la Ministerul Turismului? Aţi putea să daţi acum, să mai 

repetaţi o dată ce aţi spus? 

Doamna Cristina Trăilă: 

În funcţie de volumul şi complexitatea dosarelor de achiziţie 

controlate, vom evita rapoarte intermediare, tocmai pentru a nu 

tergiversa această procedură. 

Domnul Petru Lakatos: 

Deci, încă o dată, dumneavoastră spuneţi de rapoarte 

intermediare? Eu v-am întrebat un lucru simplu, elementar. 

Conducătorul de instituţie, dacă cunoaşte regulamentul propriu, 

trebuie să ştie să răspundă la treaba aceasta. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Precizez că în funcţie de volumul de control, nici o autoritate, 

fie ea, repet, ANAF, Consiliul Concurenţei sau altă autoritate, prin 

preşedinţii sau directorii acestor instituţii nu impun sub presiune 

agenţilor constatatori anumite termene sau dispoziţii, ci respectă o 

procedură a acelei instituţii sau  acele proceduri de supraveghere şi 
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control.  

Prin urmare, în funcţie de volumul şi complexitatea acelor 

dosare, noi vom emite, respectiv agenţii constatatori, vom emite 

rapoarte de control. Mai mult, tocmai că am precizat pentru că suntem 

o instituţie care  funcţionează şi nu dă rapoarte de control după 3 ani 

de zile, ci am dat întotdeauna în termene scurte 30-60 de zile 

maximum, redactând zeci de pagini şi aşa mai departe. 

Deci, prin urmare, tocmai pentru a nu tergiversa şi pentru că 

suntem o instituţie care de fiecare dată a răspuns prompt altei instituţii, 

vom da rapoarte intermediare pe proceduri, pe fiecare procedură în 

parte, având în  vedere că, repet, sunt peste 100 de proceduri. 

Domnul Petru Lakatos: 

Mulţumesc. Atunci, daţi-mi voie, stimaţi colegi, domnule 

preşedinte, să fac cunoştinţă doamnei preşedinte cu propriul 

regulament. Probabil că nu cunoaşte dânsa, pentru că eu vă citez de 

aici cum scrie, articolul la care a prelungit la 30 de zile perioada la 

care se întocmeşte raportul de control. 

Citez art. 10 alin. 2: „Raportul de control se întocmeşte în 

termen de 30 de zile de la data expirării perioadei prevăzute”. Aici fiţi 

atenţi, vă rog – art. 7 alin. 1 lit.a). Mergem acum, unde nu s-a dus 

doamna preşedinte, la art. 7 alin. 1 lit. a). Ce aflăm aici? „După 

aprobarea notei de informare prevăzute la art. 6” – deci ne trimite cu 

un articol înainte; mergem să vedem ce-i cu articolul înainte. Zice aşa 

la art. 6: „Înainte de efectuarea controlului procedurilor de atribuire 

aplicate de autorităţile contractante, operatorii economici, echipa de 

control desemnată de directorul direcţiei de specialitate va întocmi o 
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notă de informare, în conformitate cu art. 5 alin. 1 lit. a)”. Şi aici „se 

efectuează controlul de către echipa de control, respectând 

următoarele etape: întocmirea notei de informare, transmiterea către 

autoritatea contractantă a operatorului economic, a comunicării 

privind începerea” şi aşa mai departe, continuă. 

Şi revenim acum la art. 7... Deja zâmbiţi? Ştiţi ce aţi uitat să 

menţionaţi? Vă spun eu. „După aprobarea notei de informare despre 

care s-a vorbit la art. 6 şi 5, prin intermediul direcţiei de specialitate, 

ANRMAP are obligaţia de a transmite autorităţii contractante, 

operatorului economic, o comunicare privind începerea procedurii de 

supraveghere, care va cuprinde următoarele informaţii: (ţineţi-vă bine 

de scaun!) perioada în care se va desfăşura procedura de 

supraveghere”. Nu doresc dicţionarul explicativ al limbii române... 

Din start vă spun, perioadă înseamnă timp încadrat între două termene. 

Deci, dumneavoastră trebuia să comunicaţi, conform legii, conform 

normelor dumneavoastră, perioada în care efectuaţi controlul. 

Bineînţeles că la pct. b), obiectul şi perioada la care se raportează 

procedura de supraveghere, dar eu v-am întrebat de pct. a). De aceea şi 

revin, de ce nu vrea să ne dea, pentru că ori nu are, ori de acolo rezultă 

anumite lucruri. Şi aţi tot bălmăjit-o, aţi întors-o de „n” ori. Scrie 

perioada. Şi la 30 de zile, nu la 5 cum a fost vechiul regulament, pe 

care l-aţi modificat şi aţi făcut 30 de zile, ca să mai fie timp. La 

această treabă am vrut doar să ajung, să vă arăt că ceea ce spune 

doamna preşedinte nu corespunde adevărului. 

Mulţumesc. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Îmi permiteţi şi mie, domnule preşedinte? 

Domnul Ludovic Orban:  

Ultima intervenţie. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Este destul de scurtă. Doar o precizare pe care cred că trebuie 

să o reţinem în cadrul comisiei. Atunci când am revenit cu cea de-a 

doua scrisoare la ANRMAP, când am vorbit despre documente în 

original, ne-am referit la documentele în original care aparţin şi sunt 

eliberate de către ANRMAP sau reprezentanţii săi. Există această 

precizare? Pentru că chiar dumneavoastră aţi citat-o mai devreme! 

Puteţi lua stenograma, o puteţi citi mâine pe internet! 

Domnul Ludovic Orban:  

O ultimă intervenţie domnul Bleotu şi cu aceasta încheiem 

audierea. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Doamna preşedinte, pentru că se bate foarte multă monedă pe 

termen şi părerea mea este că domnul Lakatos are dreptate. Eu v-aş 

ruga, doamna preşedinte, pentru obiectivitate şi pentru a ne arăta că nu 

sunteţi partinică, să mobilizaţi tot personalul de care dispuneţi, pentru 

că este o comisie de anchetă parlamentară constituită cu acest scop, să 

elaboraţi raportul de supraveghere în termen de 10 zile. 

Doamna Cristina Trăilă: 

Iertaţi-mă, cu toată disponibilitatea acestei instituţii, repet, 
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sunt sesizări din partea DNA-ului care are anchete foarte importante, 

din partea Curţii de Conturi care cred că este o instituţie importantă, 

că se află în subordinea Parlamentului şi toate acestea sunt într-un 

plan de supraveghere aprobat, intern, de Direcţia de supraveghere, 

care este, repet, nu este supus nici unei presiuni de către nici o 

instituţie a statului. Ei sunt funcţionari publici care, independent, 

efectuează acest control. 

Repet, tocmai pentru că avem toată disponibilitatea, iar 

perioada la care făcea trimitere domnul Lakatos, este vorba de 

perioada de supraveghere, aceasta se comunică autorităţii contractante, 

prin nota de comunicare, iar raportul se întocmeşte în termen de 30 de 

zile de la data finalizării acestei proceduri. 

Dar, iată, că în notele de informare care cuprind aceste 

aspecte, vă pot fi puse la dispoziţie oricând, dumneavoastră, comisiei 

de anchetă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Perioada de supraveghere ne-o puteţi spune, că este 

menţionată în norme. 

Doamna Cristina Trăilă: 

V-am spus, vă comunicăm acest document pentru a fi cât se 

poate ... Vă vom comunica nota de comunicare transmisă Ministerului 

Turismului. 

Domnul Ludovic Orban:  

Stimată doamnă, în momentul de faţă vă aflaţi în posesia 

tuturor documentelor de achiziţie, prin inspectorii pe care-i aveţi, din 
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dosarul de achiziţie publică. Ca atare, vă repet, ca să înţelegeţi bine 

despre ce este vorba, vă solicităm toate documentele din dosarul de 

achiziţie, de la Ministerul Turismului, pe procedurile pe care vi le-am 

solicitat. Sunt explicit acum?  

Doamna Cristina Trăilă: 

Iar eu sunt extrem de explicită şi vă voi spune că vom pune 

Comisiei de anchetă, aşa cum am făcut de fiecare dată, toate 

documentele de care dispunem, ca instituţie publică. Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Aceasta vom vedea. Vă mulţumesc, stimată doamnă 

preşedinte. Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Finalizăm audierea doamnei 

preşedinte Cristina Trăilă. O pauză şi după aceea discuţii, concluzii.  

Domnule secretar, din partea Ministerului Turismului avem 

prezent vreun angajat care a fost citat? 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Până la această oră nu am văzut şi nu s-a prezentat. 

Domnul Ludovic Orban:  

Este în sală domnul secretar general Nastasia?  

Domnul Claudiu Ţaga:  

Nu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Directorul direcţiei de dezvoltare, directorul Direcţiei de 

achiziţii sau specialistul IT de la Ministerul Turismului?  
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Domnul Claudiu Ţaga:  

Nu s-a prezentat până la această oră. 

Domnul Ludovic Orban:  

Aici eu o să fac un gest şi o să le transmit fiecăruia dintre 

aceşti angajaţi ai Ministerului Turismului, că faptul că doamna Udrea 

a anunţat public că nici un angajat nu va mai participa la dezbaterile 

comisiei, nu îi absolvă pe ei de răspunderea individuală pe care o au 

pentru nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte 

participarea la audierile la care sunt citaţi şi furnizarea de documente 

care le sunt solicitate. 

Pauză sau vreţi să mai spuneţi ceva? 

Domnul Chiriţă, domnul Bănicioiu şi după aceea pauză. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vroiam să spun că nu mi se pare normal ca de la Ministerul 

Turismului să nu vină cei invitaţi să participe la audieri. Pot să spun în 

momentul de faţă că la îndemnul public al doamnei ministru, pe care îl 

ştim cu toţii de ieri, se pare că angajaţii Ministerului Turismului nu 

vin. Nu vreau să folosesc un termen mai dur, de instigare, dar vreau să 

remarc încă o dată, Regulamentul Camerei Deputaţilor şi legile în 

vigoare spun că orice persoană care este chemată la Comisia de 

audieri este obligată să vină. Deci, caracterul de obligativitate. Şi în al 

doilea rând, orice persoană care are vreo legătură cu discuţiile noastre 

este obligată să nu tăinuiască informaţii care ne-ar putea ajuta. 

Deci, faptul că doamna Udrea îi îndeamnă să nu vină, aceasta 

nu înseamnă că îi absolvă de vreo răspundere, în cazul care au această 
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răspundere. 

Deci, remarc încă o dată caracterul obligatoriu. Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Pauză un sfert de oră. 

- Pauză între orele 16,00 şi 16,19 – 

Stimaţi colegi, trecem la ultimul punct, de concluzii. În 

primul rând, îi solicit domnului secretar să ne informeze pe scurt pe 

cine a invitat la audiere pentru ziua de mâine. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Doamna preşedinte, la audieri, pentru ziua de mâine, 19 

august 2009, Comisia parlamentară de anchetă a trimis invitaţii pentru 

patru societăţi comerciale, care au fost implicate în contractul legat de 

„Lumină la malul Mării”. Şi anume, S.C. Stage Expert S.R.L., S.C. 

360 Revolution S.R.L., S.C. Media Pro Pictures S.A. şi S.C. Eurofilm 

Art S.R.L. 

De asemenea,  aş vrea, la o propunere a unui membru al 

comisie noastre, să vă propun să stabilim pentru operativitatea 

lucrărilor de audiere, având în vedere că s-ar putea, deci, cum am 

văzut astăzi, când din cinci, patru membri nu s-au prezentat, să îi 

audiem chiar pe măsura în care se prezintă... 

Domnul Ludovic Orban:  

Sigur. Aceasta, când faceţi ordinea de zi, o să o facem 

flexibilă. Este în regulă. 

În privinţa deciziilor de astăzi... Repet deciziile pe care le-am 

luat: scrisoare către premier, dar numai după data de joi, în cazul în 
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care nu se va prezenta ministrul turismului. 

A doua decizie: sesizare către Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor în care le vom solicita să efectueze o anchetă şi să sesizeze 

toate organele statului, necesare pentru finalizarea acestei anchete. 

De asemenea, vom face o revenire la Autoritatea Naţională 

de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, împreună cu 

domnul expert pe achiziţii publice, ca să nu se mai prevaleze doamna 

preşedinte de faptul că nu a înţeles exact documentele solicitate. 

Articol, alineat, documente şi aşa mai departe. 

De asemenea, trebuie revenire la Ministerul Finanţelor, la 

propunerea domnului Lakatos, pentru a solicita din nou execuţia 

bugetară pe primele două trimestre şi rămâne ca domnul Negoiţă, 

după analiza prevederilor Legii de organizare şi funcţionare a CSAT-

ului, a Regulamentului CSAT-ului şi a studiului implicaţiilor de 

siguranţă naţională să vină să formuleze o propunere legată de acest 

subiect. 

Dacă mai aveţi alte puncte? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

O să fac o propunere mâine. 

Domnul Ludovic Orban:  

Fără discuţie! Exact, cu întemeierea pe Regulamentul 

Camerei Deputaţilor a propunerii comisiei legate de doamna 

preşedinte Roberta Anastase. Da? Bine. 

Deci, ne-a dat trimestrializarea, nu ne-a dat, în schimb, 

execuţia bugetară pe primele două trimestre. Numai pe trimestrul I. Pe 
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trimestrul II. Vorbim de Ministerul de Finanţe. Ministerul de Finanţe 

nu ne-a dat execuţia pe trimestrul II, invocând că ... Ei ne-au răspuns 

în data de 14. Au invocat că termenul la care se predă execuţia 

bugetară este 14, adică nu au aşteptat până la ora 17,00 să ne răspundă 

sau până a doua zi dimineaţă. Dar vom reveni cu o adresă, pentru că 

acum nu mai au temei să nu ne pună la dispoziţie execuţia bugetară pe 

trimestrul II. Vom confrunta şi acolo, în execuţia bugetară, va fi pe 

toată clasificaţia bugetară, nu numai pe capitol, aşa cum ne-a fost 

prezentat de către Ministerul Turismului. 

Da, domnule secretar. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Am o precizare. Domnul expert pe IT nu a avut...  trebuie să 

reglementăm şi să propunem dacă îl votăm, pentru a face parte din 

echipa de experţi... 

Domnul Ludovic Orban:  

Îl votăm acum. Cine este pentru?  Este cineva împotrivă? Se 

abţine cineva? Vă mulţumesc. (Unanimitate). 

Ne revedem mâine la ora 11,00. 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16,25. 
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