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S T E N O G R A M A  

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea 

sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de 

promovare a turismului şi  imaginii României  

 din ziua  de 2 septembrie 2009 

 

Şedinţa a început la ora 13,20. 

Lucrările au fost conduse de domnul Ludovic Orban, 

preşedinte, asistat de domnii Nicolae Bănicioiu şi Vasile Bleotu, 

vicepreşedinţi. 

           * 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimaţi colegi, vă propun să începem.  

Aveţi propunerea pentru ordinea de zi  şi, având în vedere că 

veniţi de la Biroul permanent, aş propune ca la pct.1 să fie informarea 

referitoare la cele ce s-au întâmplat la Biroul permanent, că am înţeles 

că are relevanţă cu activitatea comisiei, după care, în baza acestei 

informări să aprobăm astfel şi ordinea de zi. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Permiteţi-mi să fac o scurtă informare. Pe ordinea de zi a 

Biroului permanent de astăzi au fost înregistrate mai multe materiale, 
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care aveau legătură cu comisia noastră şi cu obiectul comisiei noastre. 

A fost vorba de o solicitare a domnului Toader, liderul Grupului 

parlamentar al P.D.-L., prin care, pe baza înregistrărilor ilegale, se 

cerea sancţionarea membrilor comisiei – cei care apăream în această 

înregistrare -, s-a solicitat trimiterea ei la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. Prin votul Biroului permanent nu a fost 

adoptată.  

În continuare, a fost o solicitare din partea comisiei privind 

demararea unor anchete şi verificări, pentru a se putea stabili cum au 

fost posibile acele înregistrări dintr-o şedinţă care era cu uşile închise. 

Secretarul general al Biroului, al Camerei Deputaţilor, a 

prezentat o anchetă care a fost făcută la nivelul Camerei Deputaţilor, 

anchetă pe care noi ne-am însuşit-o – cei care am fost în acest Birou 

permanent – din care rezultă clar că niciun aparat şi nicio persoană din 

cadrul personalului Camerei Deputaţilor nu a făcut aceste lucruri, 

motiv pentru care am mers pe teza a doua din solicitarea făcută de 

comisie, semnată de dumneavoastră, domnule preşedinte, de a solicita 

preşedintei Camerei Deputaţilor alte investigaţii şi adresarea către alte 

instituţii. 

Din dezbaterile Biroului permanent s-a hotărât sesizarea 

Comisiei S.R.I. şi a Comisiei pentru apărare care, teoretic, în virtutea 

drepturilor pe care le are, să înceapă aceste verificări. 

În continuare, a fost de asemenea discutată solicitarea celor 5 

parlamentari PSD din această comisie, prin care ceream Comisiei 

juridice şi de verificare a actelor de indisciplină sesizarea pe care am 

făcut-o privind refuzul doamnei ministru de a pune la dispoziţia 
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comisiei Camerei Deputaţilor, comisiei speciale, documentele, precum 

şi neprezentarea dânsei pentru audieri şi împiedicarea salariaţilor din 

Ministerul Turismului de a se prezenta la comisie, conform citărilor 

făcute de comisie. 

A fost o remarcă corectă, care de altfel se va vedea şi în 

stenograma şedinţei de astăzi, în care domnul deputat Marton Arpad, 

pe o altă sesizare sau adresă pe care doamna ministru Udrea o făcea 

Biroului permanent, precum că, teoretic, această solicitare poate fi 

luată ca un autodenunţ, deoarece în solicitarea respectivă către Biroul 

permanent, dânsa recunoaşte că a împiedicat salariaţii Ministerului 

Turismului să se prezinte la comisie, de asemenea, şi alte declaraţii 

care erau de data aceasta în scris, sub semnătura doamnei ministru. 

De asemenea, s-a decis ca şi acest material să fie trimis către 

Comisia juridică, pentru a fi judecat la pachet cu primul material. 

A mai fost solicitarea comisiei pentru a se stabili ce s-a 

întâmplat cu acele „scrisorici” de la registratura Camerei. 

Domnul secretar general a prezentat verificările făcute în 

ancheta pe care a efectuat-o, în condiţiile în care, a spus domnia sa, că 

două persoane – ca întotdeauna, cel mai mic este de vină – (şefa 

serviciului şi salariatul, care în acel moment era la pupitru, nu şi-au 

îndeplinit atribuţiile); ca atare, au fost trimise către Comisia de 

disciplină a Camerei Deputaţilor şi s-a hotărât sancţionarea celor două 

doamne. 

În numele meu şi în numele colegilor din PSD, am spus că 

întotdeauna pe un lanţ cinematic al efectelor cel mai mic este 

întotdeauna de vină, remarcând că în acest moment asupra salariaţilor 
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Camerei sunt fel de fel de presiuni, începând cu siguranţa locului de 

muncă, cu multe, multe altele pe politicile salariale care se întâmplă în 

acest moment, şi că aceşti salariaţi, la un moment dat, nu mai ştiu cum 

să răspundă, în momentul în care persoane cu funcţii importante le 

solicită. 

Restul sunt teme ale Biroului permanent; au fost şi 

materialele care aveau legătură cu comisia noastră. 

Domnul Ludovic Orban: 

Mulţumesc. 

Domnule vicepreşedinte Bănicioiu, aveţi cuvântul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este foarte corectă informarea doamnei deputat Aura Vasile.  

Eu doream să vă spun că am reuşit să aduc – şi o să pun la 

dispoziţia comisiei – textul acestei scrisori, a doamnei deputat Elena 

Udrea. 

V-a prezentat pe scurt doamna Aura Vasile, însă daţi-mi voie 

să vă citesc şi un paragraf care mie mi se pare destul de important, şi 

anume: „Am decis că nici eu şi niciun alt angajat al Ministerului 

Turismului nu ne vom mai prezenta în faţa acestei comisii”. Ceea ce, 

într-adevăr, colegul nostru, domnul Marton Arpad de la UDMR, a 

calificat-o în cadrul şedinţei Biroului permanent ca un autodenunţ. De 

fapt, se pare că doamna Udrea nu a înţeles nici până acum sensul 

Regulamentului Camerei Deputaţilor şi al legilor în vigoare şi văd că 

ne-a trimis o scrisoare în care tocmai susţine contrariul. 

De asemenea, vreau să vă mai spun, dincolo de faptul că 

Deleted:  
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această scrisoare vine după câteva încercări eşuate de a comunica cu 

noi, dar este tot cu aceleaşi inadvertenţe nu neapărat gramaticale, de 

data asta, cât şi de formă, şi mai ales conţine nişte informaţii cu totul 

şi cu totul neadevărate, de la tratatul de dezinformare pe care iarăşi îl 

citează, a lui Vladimir Volkov, de iarăşi acel paragraf care, dacă n-a 

reuşit până acum să citească cartea respectivă, îi spun şi pe această 

cale, că este un citat dintr-un alt autor, dintr-o altă carte, care într-

adevăr se află pe coperta tratatului respectiv, pe care-l tot invocă, şi 

care nu are nicio legătură cu cartea respectivă. 

Deci, în momentul în care trimite o scrisoare Camerei 

Deputaţilor, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu toată 

seriozitatea, dar cu ştampila Ministerului Turismului, măcar – 

recomandarea mea - şi având şi precedentele create până acum, cu tot 

felul de greşeli – măcar poate citeşte ceea ce scriu consilierii, şi nu ne 

mai pune nici pe noi în situaţia penibilă de a tot explica că nu acela 

este autorul, de a tot căuta corecturi gramaticale şi tot felul de chestii 

de genul acesta. 

Deci, rugămintea este s-o trataţi doar la modul „haios” pe 

care, probabil, doamna Udrea vrea să-l impună. 

Însă, v-am zis, din punctul meu de vedere, ceea ce trebuie 

reţinut din această scrisoare este că doamna Udrea în continuare 

decide, a decis, aşa cum scrie, ca nici domnia sa, niciun alt angajat al 

Ministerului Turismului să nu vină să ne prezinte punctul de vedere în 

faţa comisiei. 

Vă mulţumesc. 

De asemenea, mai am ceva. 
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Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, trei materiale mai sunt, din care două 

care sunt la comisie şi atât. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mai am încă o informare scurtă, tot pentru membrii comisiei, 

doar cu titlul de informare: am primit tot către Biroul permanent o 

scrisoare, cred că este scris în româneşte până la urmă,  din partea 

Romani Union Internaţional, în solidaritate cu Partidul Ţiganilor din 

România, care înţeleg că susţin şi ne confirmă că activitatea doamnei 

Udrea este foarte bună şi să fim mult mai rezervaţi în activitatea 

comisiei, ca să folosesc un termen mai elegant. O să v-o pun la 

dispoziţie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Este adresată comisiei? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este adresată Parlamentului României, dar noi fiind cei 

vizaţi, bănuiesc că ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Şi Puzdrea o susţine pe Udrea? 

Doamna Aurelia Vasile:  

Da, mai este un material 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Noi fiind cei vizaţi, este bine să luaţi act de această hârtie 

venită în susţinerea doamnei Udrea. 



  7 

  

Doamna Aurelia Vasile:  

Mai este încă un material de susţinere. Ultimele, spuse de 

colegul meu Nicu Bănicioiu, şi acesta care este din partea domnului 

Valeriu Mangu şi Dumitru Puzdrea, vor fi direcţionate către comisia 

noastră. 

A mai fost un material înregistrat: a fost discutat la punctul 

„Diverse”, care este o solicitare a Grupului parlamentar al PD-L din 

Camera Deputaţilor, pentru ca Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, 

Ludovic Orban, Adriana Săftoiu să fim trimişi către Comisia juridică, 

în baza tratatului înregistrărilor ilegale. 

Biroul permanent nu a fost de acord. 

Domnul Ludovic Orban:  

Adică, cum, să fim noi trimişi în faţa Comisiei juridice că am 

fost interceptaţi ilegal? (Râsete). 

Vă mărturisesc că deja imaginaţia mea n-a putut să anticipeze 

această solicitare. 

Deci, considerăm că am epuizat primul punct: Informarea 

privind deciziile Biroului permanent. 

Vă mai repet o dată întrebarea. Deci, Biroul permanent a 

respins solicitarea deputaţilor PD-L, prin liderul PD-L, desfiinţarea 

comisiei, nu? Bun. Sau, suspendarea?! 

Deci, ca atare, putem să ne continuăm activitatea. 

Bine, oricum, nici Biroul nu putea să decidă altceva decât a 

decis plenul Camerei Deputaţilor. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ceea ce s-a discutat şi în cadrul Biroului permanent, dacă-mi 

permiteţi, şi ceea ce confirmă şi Regulamentul Camerei, în vigoare, 

deci doamna Udrea nu se poate constitui într-o instanţă, domnia sa 

personal. 

Deci, dacă are lucruri care nu îi convin în această comisie, 

dacă are suspiciuni legate de un membru la comisiei, se poate adresa 

în scris organelor abilitate, respectiv Parlamentului şi Comisiei 

juridice sau de  Regulament. 

Însă, până una, alta, doamna Udrea nu poate recuza pe nimeni 

şi nici nu poate opri activitatea comisiei. 

Domnul Ludovic Orban:  

Spuneţi, doamna Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Astăzi la Biroul permanent s-a citat şi a fost citit art.64      

alin. (2) din Codul de procedură penală, care spune că înregistrările 

ilegale nu pot constitui probe şi nu pot fi luate în consideraţie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Deci, avem pe ordinea de zi în continuare prezentarea şi 

dezbaterea documentelor preliminare întocmite de expertul în  

achiziţii publice, de expertul financiar-contabil şi de expertul IT. 

De asemenea, avem la pct.4 concluzii, care presupun 

deliberarea. 

Ce v-aş propune este ... 

Spuneţi, doamna deputat Vasile. 
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Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, pentru că la şedinţa Biroului permanent 

de ieri, 52 de minute s-a făcut analiză de text pe Regulamentul 

comisiei, regulamentul care, conform procedurilor, fiind realizat şi 

comisia începându-şi activitatea în perioada vacanţei parlamentare, cel 

care era de serviciu în acea săptămână din partea Biroului permanent, 

domnul secretar Pardău, a vizat acel regulament, urmând ca la prima 

şedinţă de Birou permanent el să fie aprobat şi de către Biroul 

permanent. 

Deci, din punct de vedere legal, comisia şi-a desfăşurat 

activitatea. 

Ieri, analiza pe text a fost făcută pe două articole: art.7       

alin. (2), în care, atunci când a fost elaborat de comisia noastră, am 

spus să acoperim ceea ce lipsea din regulament, în speţă făcând 

trimitere la ceea ce este în regulament, că Regulamentul se sprijină pe 

alte legi. 

Am spus că cei care refuză, teoretic trebuie să suporte 

consecinţele legii, erau în continuare penale. Noi am fost de acord să 

nu fie penale; să fie numai conform legii. Alţi colegi au solicitat 

eliminarea definitivă. 

În schimb, la ultimul articol, acolo unde spune că niciun 

membru al comisiei nu se poate antepronunţa, s-a încercat să se 

găsească soluţii, să fie recuzat, să fie împuşcat, să fie exportat, să fie 

scos afară din ţară. 

Deci, teoretic, din punctul meu de vedere, pe art.7 alin. (2), 

trebuia pusă „o coroniţă”, iar la ultimul articol trebuia unul din noi 
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împuşcat. 

De aceea, domnule preşedinte, aveam o propunere: a fost 

numai o introducere. 

Domnul Ludovic Orban:  

Formulaţi-vă propunerea, dar lăsaţi-mă să vă povestesc. 

Haideţi să vă povestesc ce am păţit cu domnul deputat 

Olteanu, colegul nostru, în emisiune. 

Am aflat că noi ne-am antepronunţat public. Cum? Prin 

intermediul înregistrărilor ilegale, care ulterior au fost date publicităţii 

de oameni din anturajul PD-L –ului. Adică, noi prin asta ne-am 

pronunţat, pentru că am fost înregistraţi ilegal într-o deliberare a 

comisiei şi acea înregistrare ilegală a fost transmisă opiniei publice. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, eu şi cu domnul deputat Bănicioiu am 

ascultat mai multe ore astăzi exact pe aceeaşi teză. 

Deci, domnule preşedinte, pentru că s-a făcut foarte multă 

vâlvă pe ultimul articol din Regulamentul nostru privind 

antepronunţarea sau ştiu-eu-ce, pentru că eu am solicitat ieri ca 

experţii să ne prezinte o serie de date pe care noi le-am solicitat, aş 

vrea ca discuţia să fie numai între membrii comisiei şi domnii experţi, 

bineînţeles prin votul comisiei propunerea mea, în condiţiile în care, 

să sperăm, că de data asta nu o să mai fim înregistraţi. 

Domnul Ludovic Orban:  

Bine. 

Supun la vot propunerea doamnei deputat Aura Vasile ca 
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deliberările în jurul analizelor preliminare care sunt prezentate de 

experţi şi discuţiile să fie confidenţiale, în mod evident, pentru a nu 

exista riscul încălcării articolului din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a comisiei privind antepronunţarea, să fie deliberări fără 

caracter public. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? 

Mulţumesc mult. 

În unanimitate propunerea a fost adoptată. 

Le mulţumim foarte mult reprezentanţilor mass-mediei şi 

celorlalţi invitaţi. 

După finalizarea dezbaterilor vom prezenta punctul de 

vedere, cu ceea ce în mod evident poate avea caracter public, fără 

încălcarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei. 

Mi-e greu să vă comunic o oră. Este ora 13,30. Cam în jur de 

orele 16,00 sau 15,30 vom prezenta. 

Deci, este vorba de nişte analize preliminare pe puţinele 

documente pe care le-am avut făcute de experţii IT, achiziţii publice şi 

... 

Încă o dată, mulţumim mass-mediei care a fost alături de noi. 

Ne cerem scuze că suntem în situaţia de a face dezbateri, dar vă repet, 

rigoarea, respectarea Regulamentului şi dorinţa noastră de a nu se 

considera poziţiile publice pe care le exprimăm antepronunţări, ne 

determină la această poziţie. 

Domnul deputat Ţaga. 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

În urma solicitării noastre, săptămâna trecută, făcută 

Primăriei din Petroşani, legat de sumele repartizate pentru proiectul 

lor de telegondolă, în cadrul Legii „Schi în România”. 

Domnul Ludovic Orban:  

Adică, la Petroşani, unde primar este domnul Ridzi, nu? 

Dumnealui este soţul doamnei Ridzi. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, domnul primar Florin Tiberiu Iacob Ridzi, care nu 

semnează dânsul. Este semnat cu bară şi nu ştiu cine a semnat. 

Domnul Ludovic Orban:  

Da, da, este semnat cu bară. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Şi am primit răspunsul. Dacă-mi permiteţi să vi-l citesc, că 

are doar câteva rânduri. 

„Răspundem adresei înregistrate la Primăria Municipiului 

Petroşani nr.120459/31.08.2009 şi vă comunicăm următoarele: au fost 

elaborate documentaţiile tehnice pentru proiectul Dezvoltarea 

domeniului schiabil în zona turistică Parâng, cuprins în Programul 

„Schi în România”. 

Nu există o repartiţie a finanţării acestui proiect, întrucât 

Programul Naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”, 

aprobat prin Legea nr.526/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu prevede o repartizare a finanţării. Semnează pentru 
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primar ...” 

Domnul Ludovic Orban:  

Adică, Legea nr.526 nu prevede repartizarea finanţării, 

respectiv Hotărârea de Guvern nr.426 nu are bază legală în Legea 

nr.526, care este un răspuns, şi-l vom analiza. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă-mi amintesc, eu chiar am văzut pe SEAP anunţul 

respectiv. Deci, era publicat pe www... ro.  

Domnul Ludovic Orban:  

Anunţul primăriei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact. Deci, trebuie s-o puneţi la dispoziţia comisiei, da, 

răspunsul? 

Domnul Ludovic Orban:  

În mod evident, toate documentele şi toate celelalte materiale 

vor fi puse la dispoziţia membrilor comisiei. 

(Fără microfon) ...  nu este în planul de achiziţii. Acestea 

sunt transferuri către autorităţi locale pentru proiectul de dezvoltare a 

infrastructurii turistice. 

Deci, o să le cer eu, numai să se întoarcă domnul Chitic. Ne 

trebuie Legea nr.526 modificată şi hotărârile de Guvern nr.426 pe care 

le avem. Dar, să le mai avem într-un exemplar. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vedeţi că şi stenografele notează. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Deliberarea comisiei, care trebuie să se desfăşoare în condiţii 

normale, de la microfon, de la ... nu constituie un secret. 

În ceea ce priveşte stenogramele, decidem ca ele să se facă 

normal, că este vorba de o dezbatere, dar nu au caracter public. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Stenogramele ne folosesc la întocmirea procesului verbal. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Aceasta înseamnă că întâi va avea loc o discuţie tehnică, iar 

când vom trage concluziile, atunci să se stenografieze. 

(Şedinţa a continuat fără stenografiere.) 

 


