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S T E N O G R A M A  

 

şedinţei Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor 

cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a 

turismului şi a imaginii României 

din ziua  de 20 august 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 11,10. 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule preşedinte, putem începe? N-aş vrea să răpesc din 

timpul comisiei.  

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă ministru, aveţi răbdare. Avem procedură, 

conform regulamentului. Trebuie aprobată ordinea de zi şi, după 

aprobarea ordinii de zi, vă vom audia, doamna ministru.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Nu este nicio problemă. Eu ştiam că dumneavoastră vă grăbiţi 
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să plecaţi în concediu şi… mai eram foarte atentă la timpul 

dumneavoastră. De aceea eram un pic în grabă.  

Domnul Ludovic Orban: 

Problema concediului meu este o chestiune care nu vă priveşte, 

doamna ministru. Dar, să ştiţi că, pentru a efectua o audiere care să 

scoată adevărul la iveală, să clarifice toate dubiile, toate întrebările fără 

răspuns, care să stabilească cu precizie toate circumstanţele în care s-au 

derulat toate procedurile de achiziţie, modul de efectuare a cheltuielilor 

de către Ministerul Turismului, am oricât timp la dispoziţie.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Am să vă rog, dacă nu vă depăşiţi mandatul, să aveţi grijă să fiţi 

în cadrul în care a fost aprobat acest mandat de Camera Deputaţilor, 

domnule preşedinte.  

Domnul Ludovic Orban: 

Până la începerea audierii, v-aş ruga să aveţi răbdare, pentru că 

există nişte proceduri înainte de începerea audierilor pe care trebuie să le 

parcurgem.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Până atunci, daţi-mi voie să fac prezentările. Pe domnul secretar 

de stat Sorin Munteanu l-aţi cunoscut. Este secretar de stat din partea 

Partidului Democrat Liberal. Domnul secretar de stat Popovici este 

secretar de stat din partea Partidului Social Democrat.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă ministru, dacă-mi permiteţi, vă aflaţi în faţa 

unei comisii de anchetă în care trebuie să aşteptaţi să fiţi întrebată pentru 

a furniza răspunsul. Conducerea Comisiei de anchetă nu vă aparţine 

dumneavoastră, ci aparţine preşedintelui acestei comisii. Da? 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule preşedinte, sunt convinsă că o să-mi daţi voie să şi 

vorbesc. N-o să vorbiţi numai dumneavoastră.  

Domnul Ludovic Orban: 

Domnule secretar, vă rog să-mi comunicaţi prezenţa. Vă 

aşteptăm. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Din cei 15 membri ai comisiei, conform Hotărârii nr.36 a 

Parlamentului României, pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei, 

trebuie să fie prezenţi minim 9 membri ai comisiei. 

Doamna Aurelia Vasile: 

8, domnule preşedinte.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

8. Din cei 9, în acest moment, în sală sunt prezenţi, conform 

semnăturilor, 8 membri ai comisiei. Deci, comisia este statutară, din ceea 

ce priveşte cvorumul acestei comisii.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Să aşteptăm să vină  în sală doamna deputat Săftoiu. Deci, au 

semnat prezenţi  8, înseamnă că avem cvorum. Imediat ce revine în sală 

doamna deputat Săftoiu, începem şedinţa comisiei.  

Da, doamna deputat Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, o s-o rog pe doamna ministru să aibă 

amabilitatea 5 minute, pentru a putea citi şi noi materialele care ne-au fot 

trimise în dimineaţa aceasta. 5 minute, ca să putem să parcurgem 

materialul care... 

Domnul Ludovic Orban: 

Îi cereţi îngăduinţa dumneaei şi nu-mi cereţi mie îngăduinţa, 

doamna deputat… 

Doamna Aurelia Vasile: 

V-am cerut-o dumneavoastră, dar este invitată, este femeie, sunt 

femeie şi atunci am rugat să folosesc timpul domniei sale.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Nicio problemă, doamna deputat. Sigur că da, numai să vă fie 

de folos şi… sper, totuşi, să terminăm după aceea, repede. Să ştiţi că 

problemele turismului românesc sunt importante, domnule Bănicioiu. Nu 

ne permitem să pierdem timpul în discuţii… 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aaa, deci ştiţi că problemele României, în general, sunt 

importante… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Da, dar nu vă ocupaţi dumneavoastră de ele, din păcate. Asta e 

problema.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ba, din păcate şi din fericire, în acelaşi timp, ne ocupăm de ele  

împreună, să ştiţi.  

Domnul Ludovic Orban: 

Stimaţi colegi,  

Propunerea doamnei deputat Aura Vasile, pentru studiul 

documentelor care ne-au fost primite – 5 minute.  

Vă supun la vot.  

Cine este pentru cele 5 minute de studiu? Vă mulţumesc.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Aş vrea o chestiune, domnule preşedinte, o chestiune internă, cu 

privire la documentele care ni s-au pus la dispoziţie de către domnul 

secretar, şi aş vrea să protestez vehement pentru faptul că eu aici am 

opisul documentelor care s-au cerut de la minister şi care s-au adus. Şi 

am să vă pun la dispoziţie, să-mi spuneţi dacă este sau nu ce mi-aţi dat 

dumneavoastră. Eu apreciez, fără să fac un calcul matematic, în proporţie 

de mult peste 50% din documente nu îmi sunt prezentate. Aseară, într-o 
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emisiune televizată, doamna ministru a intervenit şi, pe baza la ce am 

spus eu, din documentul pe care-l am în faţă, m-a făcut mincinos şi mi-a 

spus că a trimis toate documentele la comisie.  

Dacă dumneavoastră vă permiteţi să primiţi documente de la 

minister şi să nu mi le puneţi la dispoziţie, punându-mă pe mine într-o 

situaţie jenantă faţă de doamna ministru într-o emisiune televizată, daţi-

mi voie să protestez pe subiectul ăsta. Aş vrea să-mi daţi explicaţii ce s-a 

întâmplat, pentru că eu sunt foarte revoltat din acest punct de vedere şi, 

credeţi-mă, este inadmisibil ce se întâmplă în ţara asta. Aş vrea să-mi 

daţi explicaţii. Nu accept aşa ceva.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban: 

Îi dau cuvântul domnului deputat Claudiu Ţaga, secretarul 

comisiei. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule deputat, toate documentele pe care comisia le are 

primite v-au fost puse la dispoziţie. Noi avem arhivate documentele, 

avem arhivate cererile noastre de documente pe care le-am înaintat 

Ministerului Turismului. Ceea ce am primit este înregistrat, începând de 

la registratură şi până la anexele noastre de registru de primiri 

documente. Nu am nicio cunoştinţă de alt document pe care vi l-am 

remis şi să existe şi alte documente pe care le-am primit. Se poate foarte 

uşor demonstra că toate documentele pe care vi le-am trimis sunt cele pe 
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care le-am primit.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule preşedinte, sunt convinsă că pot să lămuresc eu acest 

aspect.  

Domnul Ludovic Orban: 

Când vă dau cuvântul, doamna ministru. Când vă dau 

cuvântul… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Cred că nu putem începe, totuşi, lucrările comisiei până nu 

lămurim acest  aspect…  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

V-am trimis toate documentele… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru… în  faţa comisiei… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…pe care ni le-aţi solicitat, conform Hotărârii Camerei 

Deputaţilor… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, vă dau cuvântul când sunteţi întrebată.  



 8

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Cred că aceste discuţii pe care le purtaţi în prezenţa mea, ar 

trebui să le purtaţi înainte să înceapă audierea. M-aţi chemat la ora 11,00, 

domnule preşedinte.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru….  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Am venit la ora 11,00. Vă rog să respectaţi şi dumneavoastră 

acest lucru.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, există un Regulament al Camerei 

Deputaţilor… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…Pe care vă rog să nu-l încălcaţi dumneavoastră! 

Domnul Ludovic Orban: 

Avem rugămintea să nu mă întrerupeţi. Este un Regulament al 

Camerei Deputaţilor, există un Regulament de organizare şi funcţionare 

a Camerei Deputaţilor, există o hotărâre a Camerei Deputaţilor care 

reglementează activitatea comisiei de anchetă. Ca atare, vă rog să luaţi 

cuvântul atunci când vi-l ofer eu, în calitate de preşedinte.  

Îi dau cuvântul domnului deputat Bănicioiu.  
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Domnule preşedinte, daţi-mi voie, daţi-mi voie, pentru că 

nimeni, vreodată, nu a demonstrat că eu am minţit. Şi aş vrea să-mi daţi 

voie să înmânez opisul documentelor pe care-l am eu astăzi aici, să-l 

înmânez doamnei ministru, pentru a-mi justifica afirmaţiile de aseară.  

Vă mulţumesc.  

(Domnul deputat Robert Sorin Negoiţă înmânează doamnei 

ministru Elena Gabriela Udrea documentul despre care face vorbire.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mulţumesc, domnule Negoiţă.  

Îi dau cuvântul domnului   deputat Bănicioiu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De asemenea, vreau şi eu să clarific o situaţie, tot aşa, creată tot 

într-o emisiune la care a intervenit doamna ministru, tocmai pentru că eu 

nu cred că domnia sa minte sau îşi permite să mintă. Cred că este 

dezinformată. Şi eu, şi în emisiunea respectivă, am cerut documentaţia 

necesară, contractele, tot ceea ce a ţinut de participarea României la 

manifestările de la Berlin şi de la Milano.  

Vreau să-l întreb şi eu pe domnul secretar dacă, cumva, mi-a  

ascuns aceste documente. Dacă ele într-adevăr au fost remise de 

Ministerul Turismului nouă şi dacă, într-adevăr, nu mi le-aţi pus la 

dispoziţie.  
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Vă confirm că toate documentele care au venit la comisie vi le-

am pus la dispoziţie. Noi, comisia, am cerut aceste documente 

Ministerului Turismului şi Ministerul Turismului ne-a remis 

documentele. Probabil că sunt toate documentele pe care le are 

Ministerul Turismului, pe care ni le-a trimis. Nu corespund cu ceea ce 

am cerut noi. Dar asta este… putem să demonstrăm acest lucru.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Atunci, mă alătur şi eu demersului făcut de colegul meu şi 

atunci aştept şi eu scuze din partea celor de la Ministerul Turismului. Şi 

aştept şi documentele, în acelaşi timp. 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimaţi colegi,  

Sunteţi pregătiţi să  începem? 

Avem înscrise pe ordinea de zi, ca propunere, două puncte: 

audierea ministrului turismului – la punctul 1; şi, la punctul 2 – 

concluzii.  

Dacă aveţi propuneri pentru completarea ordinii de zi? 

Dacă nu, supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

Trecem la punctul 1, şi anume audierea doamnei ministru a 
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turismului, Elena Udrea.  

Înainte de a începe audierea, în conformitate cu art.76 alin.(6) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, am obligaţia, ca preşedinte al 

comisiei, să vă atrag atenţia că aveţi obligaţia să spuneţi adevărul, să nu 

ascundeţi nicio informaţie, pentru că, altfel, există consecinţe de natură 

penală. Asta este obligaţia pe care o am, în calitate de preşedinte al 

comisiei de anchetă şi, ca atare, v-am   transmis aceste informaţii.  

Înainte de a începe întrebările, v-aş întreba, doamna ministru,  

dacă aveţi de spus, în prima fază, ceva? 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Da, domnule preşedinte, înainte să începeţi întrebările, am de 

spus, în prima fază, ceva.  

Înainte, aş vrea să  sper că obligaţia pe care o am eu, de a spune 

adevărul, este valabilă şi pentru membrii comisiei şi sper că şi 

dumneavoastră o să spuneţi adevărul după ce se vor termina lucrările 

acestei comisii.  

Din respect faţă de această instituţie – Parlamentul, m-am 

prezentat astăzi în faţa dumneavoastră. Respect Constituţia, respect 

Parlamentul şi toate acţiunile mele, ca persoană publică,  în tot mandatul 

meu de ministru şi înainte de acest mandat, au fost în conformitate cu 

legile ţării. 

Am acţionat, ca ministru al turismului, pentru ducerea la 

îndeplinire a Programului de guvernare în ceea ce priveşte domeniul 

turismului, aşa cum Parlamentul l-a aprobat.  
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Cred că sarcina mea, ca ministru, este aceea de a pune în 

aplicare un program de guvernare aprobat, cu un buget aprobat de 

Parlamentul României.    

Cred că România are, în mod real, o şansă prin dezvoltarea 

activităţii de turism, pentru că ştim cu toţii că turismul poate aduce mai 

multe venituri la bugetul de stat şi ştim cu toţii că prin turism putem crea 

mai multe locuri de muncă, mai ales într-o perioadă de criză economică 

cum este aceasta, în care ne desfăşurăm, şi, de asemenea, turismul, 

promovarea turistică a României poate  îmbunătăţi imaginea pe care ţara 

noastră o are.  

Ca urmare, ca ministru în Guvernul României respect instituţia 

Parlamentului şi cred în controlul Parlamentului asupra Cabinetului. 

Cred în controlul Parlamentului asupra miniştrilor şi accept controlul 

unei comisii de anchetă parlamentară asupra Ministerului Turismului.  

Nu accept, în schimb, ca din această comisie parlamentară să 

facă parte cei care s-au decredibilizat prin înregistrările care au arătat o 

discuţie nu numai dovadă a unui comportament abuziv, ci şi ilegal, 

discuţii care au apărut în mass-media ca urmare a unor înregistrări 

neoficiale.  

Cred că în acest context, domnule preşedinte şi stimaţi membri 

ai comisiei, dumneavoastră, domnule Orban, doamna Adriana Săftoiu, 

domnul Chiriţă, domnul Ţaga, doamna Aurelia… 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vasile… 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…Vasile, vă mulţumesc mult, cred că ar trebui să vă daţi 

demisia din această comisie şi aştept să  faceţi un gest de onoare să vă 

daţi demisia din Parlamentul României. Faptele dumneavoastră, dovedite 

de înregistrarea pe care am ascultat-o cu toţii, arată că acţionaţi abuziv, 

ilegal şi încercaţi să fabricaţi un dosar penal unui ministru al Guvernului 

României, până la urmă, unui cetăţean, folosind, dedându-vă la metode 

dintre cele care sunt specifice fostei securităţi. Aşa cum reiese din 

înregistrare, domnule Chiriţă, chiar dumneavoastră spuneaţi, să trecem la 

ascultarea telefoanelor, să trecem la intimidarea angajaţilor ministerului, 

la ameninţări şi şantaj… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru… aţi uitat… televiziunea… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…pentru că, de frică, omul spune orice. 

Domnul Ludovic Orban: 

Rugămintea mea… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

De frică, de frica de a-şi pierde libertatea, oamenii pot spune 

orice.   

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru,  vreau să vă readuc aminte… 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule preşedinte, vă rog, termin imediat.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doresc să vă readuc aminte contextul în care vă găsiţi.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Sigur că da. Domnule preşedinte… 

Domnul Ludovic Orban: 

Sunteţi în calitate de ministru… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…nu suntem la inchiziţie.  

Domnul Ludovic Orban: 

…în faţa…  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Daţi-mi voie să termin ce am de spus.  

Domnul Ludovic Orban: 

Vă rog frumos să nu mă întrerupeţi! Deci, sunteţi în faţa unei 

comisii de anchetă… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Am ceva de spus şi aş dori să termin, domnule preşedinte.  

Domnul Ludovic Orban: 

Vă repet. Cuvântul în această comisie de anchetă este dat de 
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preşedintele comisiei de anchetă… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Mi-aţi dat cuvântul, vă rog să mă lăsaţi să termin ce am de spus, 

domnule preşedinte… 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă readuc aminte că obiectul de activitate al acestei comisii este 

cercetarea modului de cheltuire a banilor publici de către Ministerul 

Turismului.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Pe activităţi de promovare, domnule preşedinte.  

Domnul Ludovic Orban: 

Referirea pe care o faceţi şi întreg comentariul este un 

comentariu care excede cadrul legal, cadrul hotărârii Camerei 

Deputaţilor şi ceea ce trebuie să faceţi dumneavoastră, ca ministru, în 

faţa acestei audieri. Ca atare, vă rog să puneţi punct… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule preşedinte, vreau doar să vă mai spun un lucru… 

Domnul Ludovic Orban: 

… acestor… acestor comentarii care sunt în afara obiectului de 

activitate al comisiei… 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Sigur. Şi cu asta închei.  

Domnul Ludovic Orban: 

Şi consideraţiile, vă readuc aminte un lucru: nu dumneavoastră 

sunteţi aceea care aveţi  atribuţiunea de a hotărî componenţa unei comisii 

de anchetă. Comisia de anchetă este întemeiată pe prevederile 

Constituţiei României, pe prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, iar decizia privind componenţa unei comisii de anchetă nu 

vă aparţine dumneavoastră, ci aparţine plenului Camerei Deputaţilor, 

care a hotărât că aceasta este componenţa comisiei de anchetă.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Cred că nu aţi fost atent, domnule preşedinte. Am spus că 

recunosc… 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă rog să nu mă întrerupeţi… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…orice comisie parlamentară de anchetă, din care 

dumneavoastră nu faceţi parte, doamna Săftoiu, doamna Aurelia 

Vasile… 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă solicit, doamna ministru… 



 17

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…domnul Ţaga… 

Domnul Ludovic Orban: 

…să respectaţi regulamentul… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…şi domnul Chiriţă.  

Domnul Ludovic Orban: 

…comisiei,  audierea şi să aşteptaţi să vă dau cuvântul. Deci, 

finalizaţi… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Mi-aţi dat cuvântul, vă rog să mă lăsaţi să termin şi după aceea 

puteţi spune dumneavoastră. 

Domnul Ludovic Orban: 

Finalizaţi, finalizaţi introducerea… V-am spus… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Deci, finalizez.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da. 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Am depus o plângere penală împotriva celor din… care apar în 

înregistrarea făcută publică de mass-media pentru abuz în serviciu contra 
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intereselor publice, abuz în serviciu contra intereselor persoanei, asociere 

în vederea săvârşirii de infracţiuni şi încercarea de a determina mărturia 

mincinoasă. Am venit să vă depun şi  să vă privesc în ochi, pentru că eu 

nu dau nici informaţii pe surse şi nici nu mă prezint în emisiuni de 

televiziune să vă atac pe dumneavoastră, aşa cum fac unii membri ai 

comisiei. Am venit să vă depun aceste plângeri, privindu-vă pe fiecare în 

ochi şi să vă spun că, atât timp cât din această comisie vor face parte cei 

care au acţionat abuziv şi ilegal, încercând să-mi fabrice un dosar penal, 

nu voi putea să cred în imparţialitatea şi corectitudinea acestei comisii de 

anchetă. Aştept să vă daţi demisia, aştept ca partidele dumneavoastră să 

vă înlocuiască din comisia parlamentară de anchetă şi, atunci, cu 

siguranţă că vom putea duce… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vreţi să ne arestaţi, dumneavoastră…?  

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Nu, cred că dumneavoastră  vreţi să mă arestaţi pe mine! 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimate domnule coleg, stimaţi colegi, vă rog frumos să 

păstrăm…, să nu ne lăsăm antrenaţi în asemenea… 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Sigur că da. Deci, pentru că înţeleg că nici nu mă arestaţi şi din 

înregistrările … 

Domnul Ludovic Orban: 

Din acest discurs politicianist…  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…pe care domnul Chiriţă… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru!  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…le-a făcut asupra angajaţilor mei, nu a reieşit nimic… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, aţi terminat? 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Nu am terminat, domnule Orban, vă rog… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, aţi terminat? 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Mai am realmente un minut şi termin.  

Domnul Ludovic Orban: 

Vă las un minut, după care vă opresc.  
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Exact. Vă  promit că într-un minut termin.  

Deci, înţeleg că din înregistrările asupra mea şi asupra 

angajaţilor ministerului nu a reieşit nimic penal până la această dată. Aşa 

că aştept să mă întorc la această comisie în momentul în care cei 

nominalizaţi nu mai fac parte din ea.  

Între timp, stimaţi colegi, merg la Ministerul Turismului, unde 

am realmente ceva important de făcut pentru turismul românesc. Lansăm 

un program “O săptămână de sănătate”… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…împreună cu Organizaţia… 

Domnul Ludovic Orban: 

Staţi, staţi, numai puţin! Deci, doamna ministru… ((Rumoare, 

discuţii între membrii comisiei.) 

 Doamna Elena Gabriela Udrea: 

 …Organizaţia pentru Turismul Balnear Românesc. 

Vă mulţumesc foarte mult. Având în vedere că presupun că 

aveţi concluziile, din materialul înregistrat reieşea că aveţi concluziile… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru… 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

… la această anchetă, o să vă rog să le prezentaţi.  (Rumoare, 

discuţii între membrii comisiei.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, aţi încheiat? 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Vă mulţumesc foarte mult. Am încheiat.  

(În acest moment, doamna Elena Gabriela Udrea se ridică în 

picioare, pregătindu-se de plecare.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Începem audierile.  

O voce din sală: 

Dar rămâneţi… 

(Doamna Elena Gabriela Udrea se îndreaptă spre ieşirea din 

sala de şedinţă.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, obiectul prezenţei dumneavoastră aici, în  

faţa comisiei… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Vă mulţumesc foarte mult.  
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 Domnul Ludovic Orban: 

…este să fiţi audiată… (Rumoare, vociferări.) 

 Domnul Nicolae Bănicioiu: 

…E atitudine de Elena Ceauşescu asta, pe care o faceţi, 

doamnă! (Rumoare, vociferări.) 

 Domnul Ludovic Orban: 

Vă rog frumos să aşteptaţi să vă dau cuvântul.  

Doamna ministru, vă readuc aminte că aveţi obligaţia 

constituţională de a participa la audieri şi de a răspunde la toate 

întrebările membrilor comisiei (Doamna Elena Gabriela Udrea se 

îndreaptă spre ieşirea din sala de şedinţă.) şi de a furniza toate 

documentele. (Rumoare, vociferări între membrii comisiei.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Legea nu e facultativă, doamna Udrea! 

Domnul Ludovic Orban: 

Înţeleg că vă sustrageţi obligaţiei constituţionale de a răspunde 

întrebărilor comisiei. (Rumoare, vociferări.) 

 Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Nu, nu, nu! Sfidaţi legea! (Doamna Elena Gabriela Udrea iese 

din sala de şedinţă.)  

Legea nu-i facultativă, dacă vă cheamă “Udrea”! 
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Domnul Ludovic Orban: 

Stimaţi colegi, vă rog să vă păstraţi calmul! (Râsete.) 

Să vă păstraţi calmul! E obligaţia mea de a-i readuce aminte 

doamnei deputat…  (Rumoare, vociferări.) 

 Deci, este obligaţia mea de a-i readuce aminte… (Rumoare, 

discuţii între membrii comisiei.) 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Domnule preşedinte, vă rog să-mi permiteţi să vă informez că 

domnul secretar de stat Munteanu a adus plângerile penale pe care le-a 

făcut ministrul turismului. L-am îndrumat spre registratura Camerei, să 

le înregistreze, şi a spus că va înregistra la Cameră, dar mi-a lăsat şi mie 

nişte copii, în afara celor oficiale.  

Vi le dau pe cele pe care mi le-a lăsat, sau vi le dau pe cele 

înregistrate la Cameră?  

Domnul Ludovic Orban: 

Ţineţi-le acolo!  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Am înţeles.  

Pauză 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

Propun să reluăm activitatea comisiei.  
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Înainte de a relua dezbaterile şi de a vă da cuvântul, v-aş solicita 

acordul de a multiplica şi distribui către mass-media conţinutul celor 

două adrese – adresa din 5 august 2009 şi adresa din 12 august 2009, 

prin care comisia de anchetă solicită în mod oficial documentele 

necesare efectuării anchetei către Ministerul Turismului şi, de asemenea, 

solicit permisiunea de a multiplica şi adresa de răspuns, cu opisul 

documentelor care ne-au fost puse la dispoziţie.  

Supun la vot.  

Cine este pentru? Rog expertul, spuneţi-i domnului Chitic să 

multiplice aceste trei adrese în 40 de exemplare.  

Dau cuvântul colegilor mei, pentru a-şi exprima punctele de 

vedere.  

Vă solicit să nu intrăm în acest spectacol mediatic politicianist, 

care încearcă de fapt să ascundă sustragerea de la obligaţiile pe care le 

are doamna ministru de a se prezenta în faţa comisiei de anchetă şi de a 

furniza răspunsuri la întrebările respective.  

Rugămintea mea este să ne întemeiem pe prevederile legale, pe 

prevederile Regulamentului Camerei, ale funcţionării comisiei şi, în mod 

evident, să luăm acele decizii care se impun în situaţia creată.  

Îi dau cuvântul domnului   deputat Bănicioiu. Se pregăteşte 

domnul deputat Petru Lakatos.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Stimaţi colegi,  
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Doamnelor şi domnilor, 

Nimeni nu e mai presus de lege. Asta am învăţat la şcoală cu 

toţii, da? Asta învăţăm cei care reuşim să terminăm o şcoală în România, 

o facultate în România, că nimeni nu e mai presus de lege.  

Ei, bine, astăzi, doamna Udrea ne-a arătat că  ea este mai presus 

de lege. Ce mai contează legea, când te cheamă “Udrea”? Nu mai are 

niciun rost.  

Deci, stimaţi colegi, legea, de acum încolo, este valabilă numai 

pentru noi, restul românilor. Pentru familia doamnei Udrea, nu mai e 

valabilă legea. S-a abolit, pentru că aşa vrea domnia sa.  

Mai vreau să vă spun un lucru. Pe mine m-a deranjat atitudinea 

unui ministru şi a unui cetăţean. Aici vorbim de un cetăţean al României 

care înţelege că sfidează absolut pe oricine care-i cere o explicaţie. Vreau 

să fac din capul locului o precizare. Noi aici nu vorbeam despre puşculiţa 

doamnei Udrea de acasă şi a domnului Cocoş. Noi, aici, vorbeam despre 

puşculiţa Ministerului Turismului, a Guvernului României, banul public.  

Deci, doamna Udrea poate-şi ţine conferinţele de presă în altă 

parte, dar aici legea o obligă să vină să dea explicaţiile. Mă aşteptam să 

aud de la domnia sa ce s-a întâmplat cu proiectul de la Petroşani. Poate-s 

prea puţini banii de la Petroşani – 86 de milioane de euro poate nu sunt 

suficienţi.  

Mă aşteptam să ne spune ce se întâmplă cu banii care au mers la 

Eurosport şi la CNN. Nu ştiu, poate, iarăşi, a gândit bine, poate au venit 

sute de mii de turişti în România, poate au fost justificaţi.  
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Mă aşteptam să ne spună de Ştrandul de la Arad, al domnului 

Falcă. Era oportun în 2009. Eu zic că da, se justifica, nu? 

Poate ne spune şi  de ce la Piatra Neamţ trebuie să mai facem 

încă o telegondolă.  

Poate ne spune şi ce modalităţi de promovare mai are.  

Poate ne spune cineva – şi asta speram să aflu chiar de la 

domnia sa – de ce banii de la Ministerul Dezvoltării şi, apropo, e o 

întrebare fără răspuns încă de la Ministerul Turismului, banii de la 

Ministerul Dezvoltării care sunt pe promovare de turism, sunt fonduri 

europene, peste 100 de milioane de euro,  154 de milioane de euro. Mă 

gândeam că poate o informăm, poate-i spunem că sunt nişte bani de la 

Uniunea Europeană şi mă gândeam s-o întreb de ce nu sunt accesaţi.  

Poate făceam promovare pe bani europeni. Nu era, oare, mai 

simplu, decât pe banii contribuabilului român? 

Vreau să vă spun că am constatat astăzi, cu surprindere, că 

doamna Udrea este instanţă.  

Deci, toţi cei care îndrăznesc s-o întrebe ce s-a întâmplat cu 

banul public sunt vinovaţi, sunt corupţi, sunt ilegali, sunt abuzivi. Dar ea 

nu are nicio problemă. Nu trebuie să se justifice nimănui, decât poate 

domnului preşedinte, atât.  

Deci, doamna Udrea este instanţă. Nu mai contează alt tribunal, 

este doamna Udrea  tribunal, ne-a condamnat pe toţi, ne va aresta, am 

îndrăznit prea mult, adică prea mult o întrebăm pe doamna Udrea ce a 

făcut cu banul public. 
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Domnul Ludovic Orban: 

Vă rog,  nu intraţi în logica… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, aş mai vrea să spun un lucru.  

Domnul Ludovic Orban: 

Haideţi, să rămânem în cadrul comisiei de anchetă.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule preşedinte, ni s-a adus o acuză destul de gravă. Şi 

vreau să spun că pentru mine şi pentru generaţia mea chiar e dureroasă, 

să ştiţi.  Părinţii noştri şi cei care aţi prins Revoluţia, chiar am crezut că 

se schimbă ceva. Eu, pe 25 decembrie ’89, la 10 ani, vreau să vă spun că 

mi-a rămas în minte atitudinea sfidătoare a Elenei Ceauşescu, care tot 

arunca pe ceilalţi.  

„Domnule, noi nu suntem vinovaţi!  Poporul! Cum adică, s-a 

revoltat poporul? Păi, cine i-a dat dreptul poporului să se revolte? 

Ne-a trădat securitatea. Păi, ne-a trădat cutare, păi, sunt toţi 

aşa.”  

Deci, din păcate, astăzi am revăzut acea imagine.  

De aceea, nu vreau să răspund la nicio acuză a doamnei Udrea, 

dar vreau să vă spun că, din păcate, ne-am reîntors în urmă cu 20 de ani, 

iar atitudinea domniei sale, îmi pare rău să o spun, dar mi-a adus aminte 

de Elena Ceauşescu. Şi, din păcate, asta e realitatea. 
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Domnul Ludovic Orban: 

Înainte de a-i da cuvântul domnului Petru Lakatos, să ştiţi că pot 

să vă spun că activitatea comisiei a început să aibă efecte, întrucât, din 

momentul în care s-a început activitatea comisiei, pe sursele deschise pe 

care le avem la dispoziţie, sigur, nu documentele oficiale ale Ministerului 

Turismului, care nu ne-au fost puse la dispoziţie, dar, pe sursele deschise 

– şi vă dau exemplu site-ul Ministerului Turismului, toate postările 

privitoare la: dosare de achiziţii, serioase, nu mă refer la lucrurile mici, 

au început să apară după înfiinţarea comisiei; pe SEAP au început să 

apară, pe sistem electronic de achiziţiei publice, anunţurile de atribuire, 

mai bine zis contractele făcute. Chiar ieri a apărut pe SEAP anunţul de 

atribuire a unei licitaţii  restrânse, în mod evident, nu licitaţie deschisă, 

că aşa e, în vederea achiziţionării de autoturisme. Dacă vă aduceţi 

aminte, la audierea domnului secretar de stat şi a doamnei director 

general economic, am pus nişte întrebări legate de autoturisme. Deşi 

iniţial s-a declanşat licitaţie pe  4 loturi de maşini, lotul A – o bucată 

autoturism, care era destinată ministrului, lotul B – trei bucăţi 

autoturisme, probabil pentru secretarii de stat, secretarul general; lotul C 

– 6 bucăţi autoturisme, probabil pentru directorii generali şi directorii şi 

lotul D – 9 bucăţi de autoturisme.  

Se pare că şi-au dat seama domnii de la Ministerul Turismului 

că trebuie să-şi restrângă cheltuielile, probabil tot din cauza activităţii 

comisiei şi din anunţul de atribuire de la SEAP, practic, şi-au cumpărat 

numai patru maşini din lotul D. Patru maşini din lotul D, sigur că şi aici 
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şi-au cumpărat  4 Loganuri la 16.700 de euro bucata, conform anunţului 

de pe SEAP. 

Îi dau cuvântul domnului Lakatos şi după aceea doamnei Aura 

Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

O secundă! 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă cedează domnul Lakatos.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Legat de ce aţi spus dumneavoastră, azi am primit – că de aceea 

am dorit să citesc, este adevărat că încă am citit pe diagonală – un 

material de la Ministerul Finanţelor Publice privind atribuirea şi 

verificarea din partea UCVAP-ului. Este foarte interesant finalul: 

menţionăm că observatorul UCVAP nu este răspunzător pentru situaţia 

în care constatările înscrise în acest raport de activitate se dovedesc a fi 

eronate ca urmare a furnizării de către autoritatea contractantă a unor 

informaţii şi documente incoerente sau incomplete.  

În ideea pe care aţi spus-o dumneavoastră, fiind activităţile 

adiacente sau sursele adiacente.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, practic, reprezentantul UCVAP, vă  explic, trebuie tradus 

un pic.  Reprezentantul UCVAP,  care  are obligaţia legală de a furniza 

avizul consultativ, nu-şi asumă răspunderea, ceea ce este foarte 
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semnificativ, nu-şi asumă răspunderea. Îşi asumă răspunderea pe avizul 

consultativ, dar nu-şi asumă răspunderea pe situaţia în care documentele 

care i-au fost puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă nu au 

fost reale; informaţiile şi documentele.  

Era înscris de mult domnul deputat Lakatos. După aceea vă dau 

cuvântul, domnule Bleotu.  

Domnul Lakatos Petru: 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

Dacă eu spun că doamna Aura Vasile a ghicit ceea ce vreau eu 

să spun, sau voiam să spun înaintea dumneaei, o să zică că ne merge 

mintea la fel, dar am citit acelaşi material. Şi eu spun un lucru: în 

momentul în care criticăm o instituţie de la Einstein încoace, de fapt, 

relativitatea era şi înainte de Einstein, numai că Einstein a pus o formulă 

matematică.   

Comparativ cu ANRMAP-ul, nu vă supăraţi, eu trebuie să  fac 

menţiunea aceasta, că Ministerul Finanţelor, pe care de multe ori l-am 

criticat, de data aceasta, a dat dovadă de transparenţă şi corectitudine. 

Deci, eu aşa mă aşteptam ca şi ANRMAP-ul să facă la fel. Deci, o adresă 

corectă, în care sunt relatate anumite lucruri despre care vom discuta 

când o să vină. 

Dar, domnule preşedinte, aş   face o propunere: să revenim la 

Ministerul Finanţelor pentru execuţia bugetară pe întreg semestrul I şi 

încă ceva: dacă sunteţi de acord cu mine, ca să cerem execuţia bugetară 
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pe 2008 de la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Turism şi 

Profesii Liberale… 

Domnul Ludovic Orban: 

Noi am făcut revenirea, domnule deputat. Noi am făcut 

revenirea cu adresa, în care am menţionat expres, pentru că ştiţi,  ne-au 

spus că nu e primită… 

Domnul Lakatos Petru: 

Exact.  

Domnul Ludovic Orban: 

…pentru că termenul de primire la data de  14, am făcut 

revenirea şi, practic, vreţi suplimentar să formulăm o adresă în care… 

Domnul Lakatos Petru: 

…în care cerem execuţia pe 2008 aferentă turismului, de la 

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Turism şi Profesii Liberale, 

pentru că ei au. Deci, asta este în plus faţă de ce am cerut.  

Doamna Aurelia Vasile: 

De la Ministerul Finanţelor… 

Domnul Lakatos Petru: 

De la Finanţe am cerut. Tot de la ei… 

Domnul Ludovic Orban: 

De acord.  
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Supun la vot propunerea dumneavoastră. Chiar este relevantă în 

analiză. 

Cine este pentru? E cineva împotrivă? 

Se abţine? 

Domnule secretar, notaţi… Să-i mai detaliaţi domnului secretar, 

ca să poată să formuleze adresa către comisie.  

Era înscris la cuvânt domnul deputat Vasile Bleotu, 

vicepreşedintele comisiei.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

Exact cu a spus şi doamna Aura Vasile şi domnul Lakatos, 

UCVAP-ul menţionează foarte clar că nu-şi atribuie responsabilitatea 

pentru deciziile care sunt adoptate pe parcursul procesului de atribuire a 

contractului de achiziţie publică.  

Acest lucru, responsabilitatea revine numai autorităţii 

contractante, adică Ministerului Turismului.  

Deci, ei decât au participat ca observatori şi nu emit decât pe 

baza, aşa cum vă amintiţi, când am întrebat-o pe  doamna de la 

ANRMAP, că nici ei nu primesc documente originale şi cei de la 

minister vor să ne spună că pot să primească documente incorecte sau 

incomplete.  

Deci, există şi aici gradul de risc atât în evaluarea corectitudinii 

ofertei, cât şi a documentelor puse la dispoziţie. Şi, dacă 
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responsabilitatea revine numai autorităţii contractante, sigur că pentru 

noi relevant va fi în demersul în continuare să primim dosarele de 

achiziţie publică complete, de la cei  de la care le-am solicitat, pentru a 

putea face judecăţi de evaluare corectă.  

 În al doilea rând, aş vrea să nu pierdem esenţa problemei pe 

care noi o analizăm, şi anume, modul cum au fost cheltuiţi banii publici. 

Şi revin la ceea ce am spus iniţial. Este şi culpa Ministerului Finanţelor, 

nu numai a Ministerului Turismului, pentru primirea unui buget 

neechilibrat.  

Bugetul nu se face decât echilibrat pe trimestre. Or, revin şi 

spun: ca să aloci în trimestrul III şi IV, în anul de alegeri electorale, în 

luna noiembrie, sume de 220 de milioane – asta înseamnă 2.200 de 

miliarde de lei, transfer către autorităţi publice locale, consiliile locale şi 

consiliile judeţene, asta înseamnă o risipă a banului public şi nu există 

nicio eficienţă în construirea obiectivelor de turism.  

Pentru că revin la proverbul care spune: vara îţi faci sanie şi 

iarna car. Noi avem turism litoral, turism de vară, avem turism montan.  

Păi, dacă nici în vară, nici în toamnă nu alocăm sume până în 

luna august, pentru autorităţile contractante - mă refer la primării şi 

consiliile judeţene – înseamnă că eficienţa cheltuirii acestor bani va fi 

zero. Vor fi iar bani şi mai mult decât atât, aţi văzut, doamna Trăilă 

Cristina, preşedintele ANRMAP-ului, a spus foarte clar că dânsa va 

întocmi procesul-verbal de supraveghere, a mărit perioada, aşa cum a 

sesizat domnul Lakatos, de la 5 zile la 30 de zile. Procesul durează 
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minimum 52 de zile de atribuire. Deci, intrăm cu procesele-verbale de 

supraveghere, pe care le va transmite ANRMAP-ul, banii se vor da în 

teritoriu, începând cu luna octombrie, când începe campania electorală, 

şi vor fi primite procese-verbale de supraveghere de la comisia de 

supraveghere, vor fi primite în luna februarie.  

Deci eficienţa acestei activităţi, acestei agenţii este zero, după ce 

trece un an bugetar şi noi nu putem şti care a fost oportunitatea, 

legalitatea şi necesitatea atribuirii acestor sume.  

Or, tocmai pentru că avem o execuţie a bugetului de numai 9% 

în semestrul I, iar pentru investiţii de numai 4% în semestrul I, poate să-i 

spună lui mutu’, nu mie, care sunt economist şi care lucrez la al treilea 

mandat în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, că acest buget a fost 

întocmit corect şi echilibrat.  

Ca să arunci anatema pe Parlament, pe comisiile de specialitate, 

că noi am aprobat bugetul, noi am aprobat un buget anual, noi nu am 

aprobat defalcarea pe trimestre. Defalcarea pe trimestre, atât în 

programare, cât şi în execuţie, o face ministerul de resort şi direcţia din 

cadrul Finanţelor.  

Direcţia de programare bugetară trebuie – încă o dată repet – să 

constate că acest buget este echilibrat. Or, echilibrare înseamnă 

realizarea aproape, să zicem,  pot să am în semestrul II o cheltuire de 

60%, dar în semestrul I trebuie să am obligatoriu 40%.  

Or, noi, în semestrul I, nu avem decât 9% execuţia bugetului din 

total an. Şi asta semnalează, ce? că nu există transparenţă, nu va exista o 
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transparenţă a cheltuirii banului public, el făcându-se, transferul, la finele 

de an către autorităţile locale şi eficienţa acestor obiective de turism, 

banii pentru ce sunt alocaţi în anul ăsta? Ca să beneficiem de anumite 

investiţii care să-şi vadă efectul în activitatea de turism. Deci, va fi un 

sezon mort.  

Iar pentru informarea în continuare a dumneavoastră, activitatea 

Ministerului Turismului o consider slabă. De ce? Păi, Ministerul 

Turismului a adus în România cu 40% mai puţini turişti decât în anul 

2008. Iar în anul 2008, bugetul Ministerului Turismului – adică nu exista 

minister, exista Autoritatea Naţională pentru Turism, sau agenţie – are un 

buget de aproape 8 ori mai mic.  

Dacă vreţi punctul meu de vedere, personal, şi acest minister, ca 

şi multe altele, ar trebui desfiinţate mâine. Pentru că este o cheltuire 

neeconomicoasă şi neeficientă şi pentru  satisfacerea unor orgolii şi a 

clientelei politice. Franţa are 7-8 ministere forte, noi ţinem 15-20. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban: 

Domnul deputat Robert Negoiţă.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vreau să vă informez, referitor la luarea de cuvânt. Aseară, într-

o emisiune televizată, în care am spus chestiuni principiale, fără să mă 

pronunţ în vreun fel, referitor la persoane, sau să trag vreo concluzie, am 

spus doar că la noi, la comisie, cea mai mare parte din documentele pe 

care le-am cerut nu au ajuns. 70% am zis eu şi, uitându-mă pe opis, 
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probabil că e mai mult, dar nu este relevant.  

Domnul Ludovic Orban: 

Cred că este mult mai mult. Am să vă explic de ce, domnule 

deputat. Pentru că noi am solicitat următorul lucru: s-au emis patru 

hotărâri de Guvern privitoare la anexa Hotărârii nr.426 pentru 

repartizarea a 2.700 de miliarde către autorităţile locale. Nu se putea 

stabili cuantumul alocărilor pe fiecare localitate şi judeţ, fără să existe 

documentele justificative care practic sunt cererile şi documentele 

justificative ale autorităţilor locale către Ministerul Turismului. Gândiţi-

vă că este vorba de alocări de 2.700 de miliarde, pe aproximativ 31 de 

judeţe.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Da. Iar după afirmaţia mea, doamna ministru, care aseară nu-şi 

mai amintea cum mă numesc, văd că astăzi şi-a adus aminte, este mai 

odihnită, a intervenit în direct şi mi-a spus că sunt mincinos, că toate 

documentele le-a pus la dispoziţia comisiei. Ca urmare, eu m-am adresat  

astăzi…  

Domnul Ludovic Orban: 

V a făcut mincinos, domnule Negoiţă? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Da, în direct. A spus că sunt  un mincinos. Eu am evitat… 
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Domnul Ludovic Orban: 

Şi dumneavoastră aţi prezentat exact opisul documentelor şi 

toate astea care ne-au fost puse la dispoziţie? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu-l aveam la mine… 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu-l aveaţi… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

…că nu ştiam. 

Domnul Ludovic Orban: 

Dar, oricum, aţi spus adevărul… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Da. Nu am s-o dau în judecată pe doamna ministru pentru 

calomnie, pentru că nu mă interesează să fac rău cuiva. Eu vreau decât să 

îmi justific, cu argumente, afirmaţiile de aseară. Venind aici, bineînţeles 

că am avut tendinţa să am un dialog cu domnul secretar, cu domnul 

deputat Ţaga, pentru a lămuri problema de faţă cu doamna ministru. Eu 

speram din suflet ca doamna ministru să intervină în discuţie şi să ne 

spună că a trimis documentele, când le-a trimis.  În acest sens i-am 

prezentat şi opisul documentelor care nu a interesat-o, după cum aţi 

văzut şi dumneavoastră. Nici nu ştiu dacă l-a luat, sau nu. Dar, prin 

atitudinea dumneaei, mi-a demonstrat că nu are ce să ne spună în 
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legătură cu acest subiect şi vreau să afirm, cu ocazia aceasta, că mi s-a 

spulberat orice fel de dubiu referitor la secretarul comisiei noastre, 

domnul deputat Ţaga, că nu ne-ar fi pus la dispoziţie documentele şi-mi 

dau seama că, după atitudinea pe care am văzut-o astăzi la doamna 

ministru, la noi, în comisie, că nu este interesată să facă lumină în acest 

subiect, ci, dimpotrivă. 

Eu, personal, am constatat şi eu felul în care am fost tratat de 

către doamna ministru. Probabil că ne confundă cu ceva angajaţi de la 

dumneaei, angajaţi cărora le-a interzis să vină în comisie, instigându-i la 

infracţiunea de a nu se prezenta aici.  

Mai mult decât atât, eu aş  vrea să-i punem la dispoziţie 

doamnei ministru, să-i trimitem opisul documentelor, pe care-l avem noi 

aici şi, să ne răspundă dumneaei din lista de documente care nouă ne 

lipseşte, să ne răspundă când anume ni le-a pus la dispoziţie şi în ce 

formă, cum anume le-a trimis. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule Negoiţă, am reţinut propunerea dumneavoastră, dar în 

ceea ce mă priveşte pe mine, pot să vă spun că noi nu avem dreptul şi 

pentru noi nu este facultativă obligaţia de a efectua ancheta în condiţiile 

prevederilor constituţionale, legale şi ale Regulamentului Camerei 

Deputaţilor. 

Refuzul nejustificat de a pune la dispoziţia comisiilor 

documentele solicitate se încadrează în categoria faptelor care se numesc 
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infracţiuni. Termenul prevăzut în Legea răspunderii ministeriale este de 

20 de zile. La expirarea acestui termen, domnule deputat, noi avem 

obligaţia de a acţionat în conformitate cu Constituţia. Ca atare, repet, noi 

am tot trimis, nu întâmplător am votat ca să fie distribuite de presă, 

exact, conţinutul celor două adrese şi singurul răspuns al Ministerului 

Turismului care conţine şi opisul documentelor care ne-au fost puse la 

dispoziţie. 

Pentru că, dacă v-a făcut mincinos pe dumneavoastră, domnule 

Negoiţă, este revoltător. Adică dumneavoastră, care aţi spus adevărul 

întemeiat pe fapte şi pe documente clare şi precise, sunteţi făcut 

mincinos de exact persoane care de fapt dezinformează opinia publică 

prin luările de poziţii. Este un lucru de neacceptat. Dar, repet, noi avem 

obligaţia de a ne supune - suntem într-un stat de drept - Constituţiei, 

legilor ţării, Regulamentului Camerei Deputaţilor şi mai ales avem 

obligaţia faţă de cetăţeni de a afla adevărul. Acestea este lucrul cel mai 

important pentru noi. 

Dau cuvântul domnului deputat Bănicioiu şi se pregăteşte 

doamna Aura Vasile. Apoi domnul deputat Chiriţă. Nu vă grăbiţi, că 

avem timp. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc.  

Eu vreau să vă spun că aşa cum era programată audierea 

doamnei Udrea, eu am venit cu întrebările pregătite, le am aici, nu ştiu, 

poate alegem modalitatea care-i place cel mai bine doamnei Udrea, i le 
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transmitem prin intermediul mediei sau cum facem? Văd că oricum nu 

are nici un chef să vină şi să răspundă, dar asta nu înseamnă... şi, daţi-mi 

voie, domnule preşedinte, că eu m-am lămurit ce se întâmplă cu banii  

aceştia care sunt aici stipulaţi în Hotărârea de Guvern  şi chiar vreau 

explicaţii. Chiar mă încăpăţânez să aflu explicaţiile referitoare la aceşti 

bani şi oportunitatea atribuirii lor. 

2. Avem o întrebare pregătită, nemaliţioasă, nerăutăcioasă, 

legată de creditul de la BRD. Cum doamna Udrea a trebuit să fie acolo şi 

să răspundă... 

Domnul Ludovic Orban:  

Vă dau eu un răspuns, nici până astăzi nu mi-a fost pus la 

dispoziţie protocolul de promovare încheiat între ministerul turismului şi 

BRD. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta întreb şi eu şi o să cer public lucrul acesta. 

Domnul Ludovic Orban:  

O să-l cerem de la BRD, o să vă fac propunerea, pentru că sunt 

convins că BRD-ul ni-l va pune la dispoziţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vreau să vă spun că eu nu pot să cred că mulţi români se 

regăsesc în situaţia doamnei Udrea. Adică domnia-sa a venit şi a spus că 

e un lucru normal, păi, eu nu ştiu foarte mulţi români care îşi 

rescadenţează credite de 3 milioane de euro, atunci când îndeplinesc o 



 41

funcţie publică. Era o întrebare. Nu ştiu, poate că are argumente, dar să 

le prezinte.  

3. Eu chiar cred, şi aici cu orice risc şi fără teama de a mă 

antepronunţa, domnule preşedinte, este o dovadă de neseriozitate, este o 

dovadă nu de bună-credinţă  în nici un caz, în momentul în care nu vrei 

să răspunzi,  să dai nişte explicaţii. S-a dus într-o emisiune şi a spus că 

acea problemă cu creditul este rezolvată. Este în regulă. Păi, ce înţelege 

domnia sa prin „în regulă”? Să ne spună şi nouă, să le spună eventual 

românilor care au salarii de 10-11 milioane sau pensie de 5 milioane cum 

poate să primească domnia-sa credit de 3 milioane rescadenţat în 2009? 

Nu ştiu, poate e normal, dar să spună. Să ne dea argumente, ca să nu mai 

avem suspiciuni cu toţii. 

Să ne spună de ce proiectele din Hunedoara sunt mai bune ca 

acelea de la Zimnicea, de exemplu? De la mine... 

4. Vreau să spun că eu în continuare îmi păstrez întrebările, le 

am aici, văd că n-a rămas nici secretarul de stat, îmi reîntăresc poziţia de 

la începutul lucrărilor, când era şi doamna Udrea aici, chiar mă 

încăpăţânez să aflu de ce am cheltuit banii publici privind participarea 

României la Târgurile de turism de la Berlin şi de la Milano. Nu ştiu, 

poate i-am cheltuit cum trebuie, nu ştiu, poate că într-adevăr, turiştii 

nemţi au venit în număr masiv, eu nu m-am întâlnit cu ei, s-a întâlnit 

doamna Udrea, e perfect. Dar să ştiu de ce a fost nevoie să facem nişte 

plăţi, să externalizăm un serviciu, în momentul în care noi aveam birou 

de turism la Berlin? Poate că ziariştii au minţit, poate nu avem birou de 
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turism la Berlin.  

Eu nu ştiu, că nu ne-a transmis nici un document, dar am dreptul 

să întreb ce s-a întâmplat cu acei bani. Chiar am pretenţia să cred că nu 

suntem într-o democraţie sud-americană, da, sau un pic mai jos de 

continentul nostru, într-o democraţie sud-africană, şi am dreptul să 

primesc explicaţii. Nu conferinţă de presă, nu telenovele politice, vreau 

să ştiu de ce am plătit banii la Berlin.  

Să ne spună cineva, şi adresez o întrebare publică în momentul 

de faţă. De ce a fost nevoie de acei bani să-i dăm la Berlin? Nu ştiu câţi 

au fost. Sute de mii de euro. Să ne spună justificarea. Şi chiar mă 

încăpăţânez să aflu dacă Ministerul Turismului, şi reiterez această 

întrebare, a dat totuşi, a considerat oportună cheltuiala de la Petroşani 

privind telegondola, pârtia de schi şi cabana respectivă? Înţeleg că nu a 

fost gândit să acopere Ministerul Turismului toţi banii, şi atunci nu mă 

întreb şi eu oare, logic, diferenţa de unde o dăm? Nu ştiu, poate domnul 

Ridzi s-a gândit să ia credite 20 de ani de acum încolo şi poate 

îndatorează Consiliul local. Nu avem oare dreptul să ştim? Sau 

deranjează atât de mult întrebările astea, încât trebuie să fim daţi în 

judecată şi ameninţaţi?  

Deci, eu am aceste întrebări, mai am, domnule preşedinte,  încă 

o serie mare de nelămuriri, legate şi de producţiile publicitare, pentru că 

au fost câteva suspiciuni în presă cu producţiile clipului respectiv, au fost 

făcute mult înainte de încheierea protocolului dintre BRD şi Ministerul 

Turismului. Poate e o afirmaţie falsă. Dar avea ocazia s-o demonstreze 
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azi, putea să vină cu protocolul pe masă şi să arate. Ne-a spus, tot aseară 

am aflat, tot într-o emisiune televizată,  că, după cum vedeţi, scaunul e 

gol, nu a vrut să răspundă la aceste întrebări doamna ministru. Am aflat 

că BRD-ul ne-a plătit spot-ul şi ne-a dat totul gratis. Domnule, eu de cânt 

sunt, şi nu am experienţă foarte mare, am doar 30 de ani, dar, pe cuvântul 

meu dacă am văzut vreo bancă că dă ceva gratis. Nu ştiu, oriunde în 

lume. Poate în democraţiile sud-americane se întâmplă lucrurile acestea, 

dar în democraţiile europene, eu cred că am dreptul să întreb, de ce  o 

bancă ne dă ceva gratis? Dacă ne-ar da gratis, domnule, e foarte bine, 

mai luăm dacă ne dă gratis şi ne ajută să ieşim din criză.  Dar, să ne 

prezinte actele.  

Şi, încă o dată, domnule preşedinte, şi vă rog foarte mult să 

facem toate demersurile necesare să aflăm dacă există un protocol de 

colaborare între Ministerul Turismului şi BRD şi chiar vă propun să 

supuneţi la vot oportunitatea de a chema un reprezentant al BRD-ului în 

faţa comisiei. 

Domnul Ludovic Orban:  

Da, de a-i solicita atunci când vine să vină cu protocolul de 

promovare. Aşa se numeşte documentul semnat între Ministerul 

Turismului şi BRD. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Da, BRD-ul este o instituţie foarte serioasă, va înţelege că 

trebuie să-şi facă datoria civică şi va veni în faţa comisiei şi va pune la 

dispoziţie acele acte.  
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Mai vreau însă, domnule preşedinte şi cu riscul de a deveni 

plictisitor poate, mai am o întrebare... o pun doamnei Udrea care e 

acolo... 

Domnul Ludovic Orban:  

Da, îi daţi voie domnule Bănicioiu să pună o întrebare 

ministrului care nu este? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vă înşelaţi, domnule preşedinte, doamna Udrea este acolo, 

pentru că oricum ascultă. Nu ştiu, chiar ne înşelăm cu toţii, chiar suntem 

atât de naivi? Doamna Udrea ascultă tot ce se întâmplă aici, deci doamna 

ministru, poate îmi spuneţi, bineînţeles, să mă dea în judecată şi pe 

mine... 

Domnul Ludovic Orban:  

Normal. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vreau să-mi manifest suspiciunea, în interiorul comisiei, legată 

de contractul cu Eurosport. Eu nu am înţeles ce înseamnă prime time la 

Eurosport la o televiziune de nişă. Nu am înţeles şi eram într-o emisiune 

în care doamna Udrea a făcut declaraţii că un miliard  de telespectatori s-

au uitat la clipul acela. Păi, eu îi dau premii. Eu o premiez. Propun 

înfiinţarea unei comisii parlamentare care o premiază pe doamna Udrea 

dacă ea reuşeşte să ne demonstreze nouă că un miliard de telespectatori 

s-au uitat la acel spot. Şi aşa ne-a spus, că trebuie să fim mândri. Păi, 
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vreau să fiu mândru, dacă îmi dă argumente şi, poate, atunci găsim o 

justificare pentru faptul că am plătit de două ori mai mult decât Croaţia. 

Să ştiţi, atunci, dacă într-adevăr s-au uitat în miliarde de oameni puteam 

să plătim şi de 3 ori mai mult decât Croaţia. Dar să ne demonstreze că 

aşa este. Şi, să ştiţi că... şi vă supun dezbaterii acest subiect, chiar mă 

bate gândul să  vă fac o propunere să invităm pe cei de la Eurosport, 

fiind o companie străină, supunându-se legislaţiei din alte ţări, s-ar putea 

să, nu cunosc exact dacă trebuie să vină sau au... 

Domnul Ludovic Orban:  

Vă mărturisesc că nu ştiu dacă putem... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu ştiu,  ar trebui să facem doar o invitaţie. 

Domnul Ludovic Orban: 

Le facem o invitaţie. Noi nu putem să-i cităm. Putem să-i 

invităm, în măsura în care vor să se pună la dispoziţia unei comisii... 

deşi, vă mărturisesc că în sine, Eurosport... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Eu cred că în... Nu, ştiţi de ce, domnule preşedinte, mie mi-a 

rămas în cap această afirmaţie cu un miliard de telespectatori. Vreau să 

vă spun că pe 2008 nu am reuşit să găsesc ratingurile de la Eurosport, dar 

evident că doamna Udrea are alte informaţii, să ştiţi. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Trebuie să ştiţi că firma de auditare, de fapt, nu a făcut 

auditarea, a făcut-o pe 2000... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Sigur că da, poate nu avem noi informaţiile, nu ştiu, cu resursele 

mele limitate, nu am reuşit să găsesc ratingurile din 2008. Cu siguranţă, 

doamna ministru, din moment ce a făcut acele afirmaţii public, aşa cum 

îi place domniei sale, cu siguranţă că are nişte hârtii care dovedesc ce a 

spus... 

Domnul Ludovic Orban:  

Să ştiţi, domnule Bănicioiu că este într-o oarecare măsură 

pertinentă solicitarea dumneavoastră, Ministerul Turismului nu ne-a pus 

până acum la dispoziţie din dosarul de achiziţie publică, pe procedura de 

publicitate internaţională, nici un document. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Domnule, s-ar putea să aibă dreptate. Deşi eu am citit...  

Domnul Ludovic Orban:  

Deci, propunerea dumneavoastră, o dată să invităm 

reprezentanţii BRD şi, împreună cu protocolul de promovare şi cu alte 

contracte sau formele legale... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă există, dacă există alte contracte între persoana juridică 
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BRD şi Ministerul Turismului, nu ştiu, probabil că e de competenţa  ANI 

să verifice dacă există şi între persoana fizică Udrea Elena şi BRD, dar, 

probabil că...  

Domnul Ludovic Orban:  

Propun să invităm Eurosport. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Da. Invitaţi-i. 

Domnul Ludovic Orban:  

Aici va trebui să verificăm, neavând documentaţiile, nu ştiu 

dacă a câştigat licitaţia Eurosportul original sau alt Eurosport. Pot să 

aibă, să spun, o firmă prin care fac achiziţiile de publicitate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bun. Cine ne poate lămuri până la urmă atunci? 

Domnul Ludovic Orban:  

              O să cercetăm pe surse deschise. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Să ne spună cu cine a făcut contractul până la urmă? 

Eurosportul original, nu e cel original... Deci, eu am înţeles din toată 

treaba asta că s-au uitat un miliard de oameni la spot-ul României, ceea 

ce ar fi minunat. Eu am văzut o statistică undeva că în lume ar exista 

vreo 2 miliarde jumătate de televizoare. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Un miliard patru sute de televizoare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Înseamnă că s-au uitat toţi aproape, toţi cei care deţin aparatură 

electronică. E un lucru extraordinar, domnule preşedinte. Chiar vreau să 

ştiu şi eu detaliile. Poate continuăm programul. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am înţeles, e în regulă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mai am câteva întrebări, să ştiţi. Tot aşa, le transmit, nu ştiu 

dacă pot şi în scris, dacă au aparatură de înregistrare video, că audio am 

văzut că au. 

Să ştiţi că ar fi, pentru mine este foarte ciudat ceea ce apare scris 

în Hotărârea de Guvern pentru aprobarea susţinerii financiare a 

autorităţilor administraţiei publice, în completarea surselor proprii ale 

acestora. Deci eu am nelămuriri nu numai legate de ştrandul de la Arad, 

ci şi de celelalte investiţii la care Ministerul Turismului vrea să fie 

partener şi întrebarea mea ar fi aici, poate sunt utile, dar  dacă ele sunt 

considerate utile în 2009, de ce le facem din decembrie? Că, nu ştiu, mai 

apucăm să vină turiştii la sfârşitul lui decembrie? De ce nu ne-am apuca 

de lucru undeva pe la începutul anului, ca să putem beneficia? O să pun 

întrebările la dispoziţia  domnului preşedinte şi, probabil că o să le... 
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Domnul Ludovic Orban:  

Îi mulţumesc domnului Bănicioiu. Era doamna... Îi daţi cuvântul 

domnului deputat Chiriţă? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Stimaţi colegi,  

Recunosc că mă număr printre cei un miliard  de telespectatori 

care au urmărit spotul şi sunt unul dintre cei un miliard  sute de milioane 

de posesori tv şi mai recunosc faptul că nu am mai fost de mult la circ. 

Poate şi datorită situaţiei familiale, copiii mei sunt mari şi nu au nevoie 

să fie însoţiţi de părinţi pentru a merge la circ. De aceea, o felicit pe 

doamna ministru pentru prestaţia de astăzi, a fost una excelentă şi mai 

ales a reuşit să aducă circul din guvernul Boc în Parlament. 

Este, după părerea mea, o situaţie care mă determină să constat 

că România se află într-o ipostază destul de tristă. Nu pot accepta că în 

anul 2009 un ministru tratează o instituţie a Parlamentului României, o 

comisie de anchetă în asemenea fel, dar, dacă a fost, aşa cum spuneam, 

un circ, cred că trebuie apreciată pentru ceea ce a făcut. 

Referitor la situaţia în care ne regăsim, ar fi de interes, pentru 

mine cel puţin, şi cred că şi pentru membrii comisiei, să vedem în ce 

măsură termenul de 20 de zile a expirat. Cel referitor la obligaţia de a 

transmite documente, în egală măsură, dacă n-a expirat, va trebui să 

aşteptăm acest termen pentru a  vedea ce putem face în continuare, 

oricum, cred că în acest moment se impune să facem acea adresă, despre 
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care am mai vorbit, către primul-ministru, astfel încât să se clarifice 

poziţia primului-ministru în legătură cu comportamentul doamnei 

ministru faţă de această comisie de anchetă. Şi, în măsura în care acea 

scrisoare nu va da roade, poate analizăm şi vom decide să solicităm 

preşedintelui României să medieze această situaţie conflictuală între un 

membru al Guvernului şi Parlamentul României, prin comisie de 

anchetă.  

Poate preşedintele României ne va explica în cadrul acestei 

medieri dacă este o stare de normalitate, dacă în calitatea dumnealui de 

garant al respectării  Constituţiei apreciază că un membru al Guvernului 

României trebuie să se comporte în felul în care s-a comportat. 

Dar această chestiune, a doua chestiune pe care am pus-o în 

evidenţă, aşa cum am spus, poate o analizăm după ce vom vedea care va 

fi reacţia primului-ministru în legătură cu solicitarea  de a se implica în a 

o determina pe doamna ministru să participe la audieri, potrivit 

Regulamentul Camerei Deputaţilor şi legilor ţării. 

Totodată, vă rog să analizăm şi să vedem în ce măsură faptele 

săvârşite de către un membru al Guvernului, în speţă, doamna ministru, 

se încadrează în Legea răspunderii ministeriale şi să decidem la o 

viitoare reuniune, în condiţiile legii, dacă suntem în măsură să sesizăm 

pe cei abilitaţi să procedeze la cercetarea acestor fapte şi să facă 

încadrarea de rigoare. Este ceea ce vă propun în legătură cu chestiunile 

de procedură pe care va trebui să le urmăm în perioada imediat 

următoare. 
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Şi cred că nu ar fi lipsit de interes, apropo de documentele pe 

care le-am primit astăzi, să facem  o analiză temeinică a unuia dintre 

documente, cel referitor la contractul cu privire la realizarea brandului de 

turism al României, pentru că aşa cum rezultă din materialul prezentat, 

fără a mai pune în  evidenţă anumite aspecte remarcate de către cei care 

au efectuat controlul: „Lipsa acestor informaţii din anunţul de participare 

aduce atingere prevederilor art.85 alin.(2) din OG nr.34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, ce precizează că selecţia 

candidaţilor se realizează utilizând numai criteriile de selecţie 

neprevăzute în anunţul de participare.” Sunt lucruri care, aşa cum 

constată cei în drept, lipsesc sau sunt puse într-o manieră care nu 

concordă cu legea şi care, cel puţin la acest  moment, pot să nască 

suspiciunea că această achiziţie s-a făcut fără respectarea legii, mai ales 

că, aşa cum spun semnatarii documentului, în acest caz nu a fost emis 

avizul consultativ al celor în drept. 

Totodată, apropo de propunerile domnului Bănicioiu, referitor 

la BRD cred că ar fi util pentru noi comisia ca BRD-ul să ne pună la 

dispoziţie cele două spoturi publicitare, cel în care era sigla BRD-ului şi 

cel care este în momentul de faţă difuzat pe Eurosport, pentru a vedea 

care este realitatea. Din câte am înţeles, din declaraţii publice, doamna 

ministru a recunoscut că în primul spot publicitar era şi sigla BRD-ului. 

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Înainte de a  da cuvântul doamnei deputat Aura Vasile  eu 
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asociez propunerii dumneavoastră de a face intervenţii şi asupra 

documentelor pe care le-am primit, pentru că eu vă spun o primă 

concluzie. Nu întâmplător am decis să solicităm informaţii de la 

UCVAP. În conformitate cu Ordonanţa nr.30, dacă nu mă înşel pe 2006, 

UCVAP-ul este autoritatea care are obligaţia de a trimite observatori la 

toate achiziţiile publice, şi aici mă refer numai la servicii, nu la 

efectuarea de lucrări, pentru bunuri şi servicii toate achiziţiile publice în 

valoare de peste 75 de mii de euro. Primul lucru pe care îl constat este că 

din răspunsul care ne este trimis de Ministerul Finanţelor, practic nu ne 

sunt prezentate decât două rapoarte ale observatorilor UCVAP, numai 

pentru două proceduri. Deci procedura care, de altfel, prima procedură ar 

fi fost anulată, cu brandul de ţară şi, a doua procedură, pentru achiziţia de 

autoturisme. Deci, în conformitate cu adresa pe care am primit-o de la 

Ministerul Finanţelor şi care, sunt convins că nu poate fi modificată, 

pentru nu poţi să trimiţi post factum observatori la nişte licitaţii care s-au 

desfăşurat. 

Conform acestei adrese, UCVAP-ul a participat prin observatori 

numai la două proceduri, în condiţiile în care, după cum am văzut, 

stimaţi colegi, au existat proceduri cu valori de peste 70 de mii de euro, 

cum este contractul pe care am avut audierile de ieri, în valoare de peste 

300 de mii de euro, şi o serie de alte contracte care au valori de peste 75 

de mii de euro.   

V-aş sugera să vă uitaţi şi la ceea ce este scris în rapoartele 

observatorilor. La ambele proceduri la care au avut observatori, sunt 
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nişte observaţii extrem de interesante, fără discuţie. Deci în raportul 

observatorilor există, vă dau un exemplu foarte simplu, la pct.2-6 – 

există o neconcordanţă între durata contractului şi data până la care 

ofertantul poate să livreze produsele respective. Respectiv, durata 

contractului este până la data de 30.07.2009, iar termenul de livrare este 

02.08. Deci o distanţă de 3 zile între termenul la care se încheie 

contractul, 30.07, şi termenul de livrare a produselor în cadrul 

contractului. Nu vreau să intru în detalii, domnule Bleotu, îmi spuneţi să 

nu facem supoziţii. Sigur, menţionăm că data de 30.07 nu reprezintă 60 

de zile de la data atribuirii contractului, 03.06. Data corectă fiind 02.08. 

Dar, puteţi citi în continuare, şi oricând, dacă vi se pare ceva relevant, 

dar, repet, prima concluzie, care este o concluzie foarte importantă şi, de 

asemenea, a menţionat domnul Chiriţă faptul că nu au fost emise note 

intermediare, dar lucrul cel mai important este că nu a fost emis aviz 

consultativ, iar din toate constatările de nereguli care există acolo, 

probabil că autoritatea contractantă a refuzat să corecteze acele 

deficienţe, nereguli procedurale care au fost sesizate de observatorii 

UCVAP. Iar fraza care, de asemenea, am speranţa că Ministerul 

Finanţelor care, mai nou, pare condus de ministrul turismului, nu va 

modifica, spune foarte clar, „...responsabilitatea pentru deciziile adoptate 

pe parcursul procesului de atribuire al contractului de achiziţie publică 

revine autorităţii contractante.”  Şi, de asemenea, că „observatorul 

UCVAP nu este răspunzător pentru situaţia în care constatările înscrise 

în acest raport de activitate se dovedesc eronate ca urmare a furnizării de 
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către autoritatea contractantă a unor informaţii şi documente incorecte 

sau incomplete.” 

Dau cuvântul doamnei deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Cred că s-au spus deja multe din lucrurile pe care probabil 

voiam să le remarc şi eu, dar dacă vreţi ca încheiere la ce aţi spus 

dumneavoastră, ce a spus Nicu Bănicioiu, ce a spus Chiriţă, ce a spus 

Robert, am să încerc să fac o finalizare de concluzii. Îmi exprim, dacă 

vreţi, cum să spun eu, amuzamentul că astăzi am asistat din nou, a nu 

ştiu câta oară la acelaşi discurs pe care îl aud de o săptămână pe toate 

posturile de televiziune.  

De asemenea, m-a amuzat circul realizat dimineaţă privind 

mergerea, deplasarea întâi la Parchet, pe urmă a venit să ne spună bună 

dimineaţa la comisie şi, mă mai amuză că pe lângă faptul că multele 

funcţii pe care le are doamna Elena Udrea, ministru, funcţii politice, 

deputat, Dumnezeule, câte, o are şi pe aceea de grefier şi curier al 

Ministerului Public, Pachetului pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

pentru că a venit personal în locul curierului şi în locul grefierului să ne 

înmâneze aceste lucruri... 

O să aştept cu  interes citaţia... 

Domnul Ludovic Orban:  

Vreţi să faceţi propunerea să includă în fişa de atribuţii – 

curieratul rapid pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
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Justiţie? 

Doamna  Aurelia Vasile: 

Da, bineînţeles. Da, mi se pare normal, dacă a venit... 

Domnul Ludovic Orban:   

Noi sperăm să nu procedeze ca serviciile de curierat ale 

Ministerului Finanţelor, că poate într-o zi vine să ni le ia înapoi. 

Doamna  Aurelia Vasile: 

Nu, asta a făcut-o deja, deci vreau să adaug la multele şi pe 

aceasta. De-abia aştept să fiu citată, probabil că n-o să convină la foarte 

mulţi ceea ce vor auzi în momentul în care va trebui să răspund. 

Vreau să informez comisia, pe toţi membrii comisiei de la toate 

grupurile parlamentare de declaraţia pe care deputaţii PSD din această 

comisie au făcut-o în dimineaţa acestei zile, aceea că în numele nostru, 

deci în nume personal, săptămâna viitoare vom deschide două acţiuni 

penale. Una, împotriva conducerii Camerei Deputaţilor, referitor la 

înregistrările ilegale. Şi de ce de abia acum, pentru că am aşteptat 

raportul secretarului general pentru a mă edifica în totalitate dacă este 

cineva implicat din personalul Camerei sau aparatura Camerei 

Deputaţilor, citind cu multă atenţie, este clar că nu s-a putut face 

înregistrarea de personalul Camerei, de aparatura Camerei sau de un 

reportofon sau altceva, ci numai de cei care sunt specialişti în această 

activitate. 

De asemenea, tot pe acea înregistrare, am ascultat-o ulterior, 
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pentru că în primele ore, atunci când am fost întrebată de diverşi 

reprezentanţi ai mediei, o ascultasem aşa fugitiv, pot să demonstrez 

oricând şi în faţa instanţei că este o înregistrare aranjată şi aş putea să 

trimit la un singur pasaj, cel la care fac referire la un fost coleg de-al 

meu, acolo unde teoretic, probabil că nebăgând de seamă au trunchiat şi 

propoziţia nu are nici un sens. Şi cred că vă aduceţi aminte că atunci 

când am vorbit cu dumneavoastră ceea ce am spus avea sens. 

A doua plângere penală o facem împotriva celui care a 

împiedicat salariaţii Ministerul Turismului  să se prezinte în faţa comisiei 

de anchetă parlamentară.  

Ca un final, stimaţi colegi, astăzi cred că am asistat la un lucru 

pe care nu credeam că am să-l întâlnesc în România şi nu a existat în 

România, dacă vreţi, nici înainte de ’89, nici după ’89. Acum stau să mă 

întreb dacă pot să-i spun guvernul Boc sau guvernul Udrea? Constat că 

doamna Udrea este mai mare decât prim-ministrul Boc. Constat că 

domnul prim-ministru nu cheamă la ordine pe un ministru care este în 

subordinea domniei sale.  

Stau să mă întreb, cine este doamna Udrea? Cine este?  

Avem cumva o nouă Constituţie pe care  eu n-o  cunosc şi nu 

am votat-o? Avem cumva o nouă lege a răspunderii ministeriale? Avem 

cumva alte structuri parlamentare, cu alte obligaţii, avem cumva un alt 

Regulament al Camerei Deputaţilor,  pe care eu nu-l ştiu şi, ştiu eu, am 

lipsit în ziua în care a trebuit să-l votez? Sunt stupefiată. 

Ceea ce pot să spun este că pentru  mine este clar, este clar, dacă 
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vreţi, începând de la audierile de ieri că... şi am să pun despre ce este 

vorba. Deci, spectacolul cu Goran de pe litoralul românesc cu ocazia 

zilei Sfintelor Paşti, puteam să ascultăm acest concert pe gratis, teoretic 

bineînţeles, pe toate aranjamentele postului de televiziune care angaja 

acest spectacol. Dar, în acest moment, domnilor, domnule preşedinte, 

stimaţi colegi, mai avea ocazia o anumită ministresă să poată să iasă pe 

posturile de televiziune cu 2 săptămâni înainte, să ne spună: am vorbit cu 

Bregovici, vine Bregovici, acum Bregovici îşi face repertoriul. Acum se 

urcă în avion, acum se dă jos din avion, acum intră în hotel, iese din 

hotel.... 

Deci, domnilor colegi, într-un fel mascat noi am plătit 

publicitatea doamnei ministru Udrea pe toată bucăţica aceasta de timp 

pentru a putea să iasă pe bani publici să facă un anunţ care altfel nu era 

preluat. Este deja o concluzie şi nu mă antepronunţ, dar o să cer ca în 

raportul final, aşa să fie trecut punctul meu de vedere. 

Spun încă o dată că în aceste zile stau să mă întreb în ce ţară 

trăiesc, ce fel de preşedinte avem, ce fel de prim-ministru avem, şi vă rog 

să mă credeţi, domnule preşedinte, stimaţi colegi, reprezentanţi ai mediei 

că începând cu data de 1 septembrie, când se vor relua activităţile 

Camerei Deputaţilor, mă voi gândi foarte, foarte bine ce atitudine să am. 

Vă mulţumesc.   

Domnul Ludovic Orban:   

Vă mulţumesc, doamna deputat. 

Era domnul Ţaga. Bine, apoi, domnul Ţaga. 



 58

Domnul  Dumitru Chiriţă: 

Foarte pe scurt, pentru că doamna Aura Vasile a folosit un 

termen vizavi de cel întâmplate săptămâna trecută în cadrul acelei 

comisii de înregistrare a discuţiilor, doamna Udrea a folosit termenul de 

înregistrări neoficiale şi cred că m-am dumirit ce s-a întâmplat şi vă spun 

la modul cel mai sincer că lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, cât 

se poate de clare şi citez din sesizarea la Parchetul General pe care a 

făcut-o doamna Udrea şi cred că ştie ce a scris aici, că a şi semnat. Eu m-

am uitat, a semnat dumneaei sau a semnat... E foarte important, pentru că 

ştie ce s-a întâmplat în momentul respectiv, dânsa precizează faptul că 

acea discuţie a fost interceptată. Şi vreau să cred că aşa a fost. 

Interceptată, nu înregistrată cu aparatură în cadrul acestei săli, ci 

interceptată cu aparatură de la distanţă. Şi, din acest punct de vedere, pe 

lângă plângerile penale pe care o  să le facem împotriva unora sau altora, 

vă rog să fiţi de acord, ca şi comisie de anchetă, să facem plângere 

penală la Parchetul General, să înceapă o cercetare penală în legătură cu 

ceea ce s-a întâmplat vizavi de această „interceptare” . 

Domnul Ludovic Orban:   

Trebuie să ne adresăm Biroului permanent.  

Domul Dumitru Chiriţă: 

Putem s-o facem ca membri ai comisiei către Parchetul General 

pentru a că „a fost interceptată discuţia” şi văd că doamna Udrea ştie 

foarte bine, poate că... şi datorită .... 
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Domnul Ludovic Orban:   

Stimate coleg, faptul că s-a realizat o interceptate sau o 

înregistrare ilegală în Palatul Parlamentului nu este responsabilitatea 

noastră ca şi membri ai comisiei de anchetă, este responsabilitatea 

Biroului permanent, a Secretariatului general, din acest motiv am adresat 

această solicitare de a efectua o anchetă oficială, de a cere sprijinul în 

această anchetă tuturor instituţiilor ca responsabilitate prin lege pentru 

efectuarea acestei anchete. Este adresa formulată şi transmisă. Eu nu pot 

acum,... eu... ca şi comisie... să fac eu ca şi comisie o plângere penală, 

când este obligaţia conducerii Camerei Deputaţilor. 

Domnul  Dumitru Chiriţă: 

Eu nu fac plângere penală împotriva unei persoane, ci o sesizare 

la Parchetul General că s-a făcut o interceptare ilegală. Asta am precizat. 

O interceptare ilegală, pentru că, citez din documentul doamnei Udrea, 

„interceptare” ilegală. Nu, dumneaei nu spune de ilegală sau nu, dar 

vorbeşte cu termenul de „interceptare”, ceea ce mie îmi spune foarte 

multe lucruri. Şi cred că Parchetul general are obligaţia să acţioneze în 

consecinţă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, domnule deputat Chiriţă. Înainte de a-i da... 

doamna deputat Vasile, ascultaţi-mă un pic că e interesant. Mi-aţi spus 

de faptul că  în loc să-l avem pe Goran Bregovici pe gratis a trebuit să 

plătim din taxele şi impozitele noastre aproape 65 de mii de euro, pentru 

că aşa a vrut ministrul Udrea. Dar cred că nu l-am plătit pe Goran 
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Bregovici cu 65 de mii de euro... eu cred că l-am plătit cu mult mai 

puţin. 

Doamna  Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, atât timp cât nu avem materiale... 

Domnul Ludovic Orban:  

Ţineţi minte că i-am pus întrebarea, dacă în obiectul de 

activitate al firmei SC Eurofilm Act SRL are activităţi de impresariat 

artistic şi de organizare de evenimente culturale şi artistice. Nu şi-a adus 

aminte.... Vă spun eu: nu are. Sau cel puţin la momentul la care... nici 

măcar organizarea de evenimente, are organizare de târguri, congrese şi 

expoziţii. Are activitate de publicitate, care presupune că tipăreşte afişe, 

face activităţi, dar nu are activităţi de impresariat artistic, adică nu are 

dreptul să facă contracte prin care să aducă artişti, deci din tot noianul de 

activităţi specifice, conform Codului CAEN, nu are  în obiectul de 

activitate organizarea de evenimente culturale-artistice. 

Doamna  Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, 

Vreau încă o dată să fac precizarea, pentru a nu mai primi o 

citaţie şi s-o văd din nou pe doamna Udrea, că îmi face plăcere să o văd, 

este elegantă şi totdeauna pusă la punct şi chiar îmi face plăcere să văd o 

femeie îngrijită, fac încă o dată o precizare. Nu mă antepronunţ, ceea ce 

am spus am auzit ieri la audieri în Comisia de anchetă, iar ca bază este 

stenograma şedinţei de ieri. 
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Domnul Ludovic Orban:   

Dau cuvântul domnului deputat Claudiu Ţaga. 

Domnul  Claudiu Ţaga: 

Aş dori să fac nişte precizări, nu atât pentru domnul Negoiţă, 

care are experienţă şi ştie foarte bine care este procedura, ci mai ales 

pentru mass-media, de a preciza unele lucruri. Modul de lucru al 

comisiei cu instituţiile are următoarea uzanţă. Noi ne adresăm 

conducătorului sau reprezentantului instituţiei, în speţa  noastră 

ministrului instituţiei, şi nu portarului, chiar dacă uneori poate să fie 

aceeaşi persoană.   

Adresele noastre pleacă către ministru. Ministrul pune o 

rezoluţie  şi se adresează celorlalţi. Astăzi, doamna ministru, puteam să 

lămurim această problemă, nu a venit însoţită de secretarul general al 

ministerului, ci de cei doi secretari de stat, care sunt în afară de cauză, 

pentru că corespondenţa noastră cu ministerul s-a făcut prin intermediul 

secretarului general al ministerului.  

Secretarul general al ministerului  ne-a transmis nouă 

documente. Acum noi nu îl suspicionăm, nu-l suspicionăm deloc, pentru 

că are sau nu are expertiza de a înţelege ceea ce noi am cerut. Doamna 

ministru, probabil că a întrebat, domnilor, aţi răspuns la solicitarea 

comisiei? Am răspuns. Noi nu credem că cineva o dezinformează pe 

doamna ministru. Rolul dânsei astfel a fost doar de un intermediar între 

noi şi minister.  

Practic corespondenţa nu a fost semnată de ea. Deci noi putem 



 62

să credem că doamna ministru a fost sinceră când a spus că ne-a trimis 

totul. Poate că subordonaţii dânsei au dezinformat-o spunând: da, am 

trimis tot.  

Toţi am trimis, noi am înregistrat, sunt documente la 

registratură şi s-au multiplicat pentru membrii comisiei. Am făcut mai 

mult, am făcut revenire pentru documente, pentru a da chiar pe liniuţe, să 

nu mai caute documentele. Ceea ce s-ar putea însă să fie adevărat, să fie 

trimise toate documentele, făcându-ne să înţelegem că atâtea au. Nu au 

mai multe. 

Noi  să revenim cu insistenţă să cerem completarea 

documentelor, de aceea am şi făcut un grafic între ceea ce am cerut şi 

ceea ce am primit. 

Vă mulţumesc.    

Domnul Ludovic Orban:  

Vă mulţumesc.   

Ce vă propun? Vă propun să luăm o pauză de 10 minute şi să 

trecem la pct.2 – Concluzii şi stabilirea programului pe săptămâna 

viitoare. Da? 10 minute, maxim un sfert de oră, pauză. 

După pauză 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamnelor şi domnilor,  

Trecem la punctul 2 – concluzii.  

Practic, aici trebuie să stabilim programul de lucru pe 
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săptămâna viitoare, să stabilim ce documente solicităm, ce persoane 

cităm pentru săptămâna viitoare – firme sau reprezentanţi din instituţii, 

ce altă corespondenţă mai formulăm.  

S-o luăm pe rând. În primul rând, vreau să vă informez asupra 

faptului că săptămâna viitoare nu voi fi prezent şi trebuie să luăm câteva 

măsuri care trebuie să fie în conformitate cu regulamentul. Voi fi 

înlocuit, dar nu poate să preia  atributul de preşedinte al comisiei, voi fi 

înlocuit de un deputat care-mi va ţine locul, în persoana doamnei deputat 

Diana Tuşa, şi va trebui ca un vicepreşedinte să conducă lucrările în 

absenţa mea.   

Spuneţi, doamna deputat.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Eu îl propun pe Nicu Bănicioiu. Este vicepreşedinte şi, conform 

regulamentului, dumneavoastră puteţi să-l  împuterniciţi.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da. E-n regulă.  

Atunci, concluzionăm că, în absenţa mea, lucrările comisiei vor 

fi conduse de domnul vicepreşedinte Nicu Bănicioiu.  

Al doilea aspect – referitor la program.  

Întrebarea este dacă  rămâne pe marţi, miercuri, joi, că am 

primit solicitări din partea a doi deputaţi, dacă s-ar putea ca joi să nu se 

facă. Dar putem hotărî să putem marţi, miercuri, joi … 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, asta o  să hotărâm în cadrul comisiei, în 

şedinţele de săptămâna viitoare, la sfârşitul fiecărei şedinţe.  

Domnul Ludovic Orban: 

Exact.  Deci, rămâne exact în conformitate cu programul 

stabilit.  

Al treilea lucru de bucătărie internă, va trebui să împuternicim  

secretarul să rezolve problema sălii în care-şi va desfăşura activitatea 

comisia. Pentru că ştim foarte bine, începe sesiunea parlamentară şi 

această sală nu va mai putea fi la dispoziţia comisiei, conform 

programului.  

Deci, rugămintea mea este să-l împuternicim pe domnul secretar 

să formuleze o adresă către Biroul permanent, pentru a solicita să se 

pună la dispoziţia comisiei, la prima şedinţă a Biroului permanent, care 

trebuie să fie înainte de debutul efectiv al sesiunii parlamentare, în mod 

evident, să ni se pună la dispoziţie tot ceea ce este necesar funcţionării 

comisiei, începând cu reluarea sesiunii parlamentare.  

În ceea ce priveşte corespondenţa şi persoanele citate.  

Noi am hotărât data trecută să adresăm, în cazul în care 

ministrul turismului nu se prezintă în faţa anchetelor, o scrisoare 

primului-ministru.  

Părerea mea este să ne menţinem această scrisoare, pentru că, de 

fapt, doamna ministru nu s-a prezentat la audiere. Să relatăm, în schimb, 

episodul petrecut şi să-i solicităm, aşa cum  am hotărât, să-i dispună 
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subordonatului domniei sale din Guvern să se încadreze în 

comportamentul constituţional şi legal şi să se prezinte la audieri, pentru 

a răspunde întrebărilor formulate de membrii comisiei şi, de asemenea, 

de a-i solicita să pună la dispoziţia comisiei toate  documentele şi 

informaţiile solicitate.  

Aveţi vreo observaţie referitor la conţinutul acestei adrese? 

Supun la vot.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

De asemenea, trebuie să lămurim problema… 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule preşedinte! 

Domnul Ludovic Orban: 

Spuneţi. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Permiteţi-mi. În legătură cu scrisoarea către primul-ministru, 

cred că se impune să facem o nouă citare ministrului turismului.  

Domnul Ludovic Orban: 

Fără discuţie şi tuturor persoanelor pe care le-am citat.  
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Şi celorlalte   persoane, să facem o nouă citare.  

Şi mai propun, dacă este posibil, ca citarea să fie făcută şi la 

domiciliu.  

Domnul Ludovic Orban: 

Sigur. Şi ce trebuie să decidem este când cităm ministrul? Care 

este următoarea dată la care cităm ministrul? 

Nu marţea care vine, marţea următoare. E-n regulă.  

Celorlalte persoane angajate, mă  refer la secretarul general, 

directorul Direcţiei … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Cred că miercurea viitoare poate fi o zi propice… 

Domnul Ludovic Orban: 

Miercurea viitoare, da? Domnule secretar, vă rog să vă notaţi 

toate persoanele care au fost citate şi care se vor prezenta… 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Dar, vă rog să folosiţi termenul “citat”.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da, da, aşa s-a folosit.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da? 
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Domnul Ludovic Orban: 

Nu, deci noi am folosit exact termenul regulamentar.  

Suplimentar, ce o să introducem? O să le atragem atenţia asupra 

consecinţelor nerespectării prevederilor legale de a se prezenta în faţa 

comisiei şi de a pune la dispoziţia comisiei toate documentele solicitate.  

Am primit propuneri pentru a invita la audieri – şi aici ar trebui 

să facem o dezbatere – cred că în privinţa BRD-ului nu există nici un fel 

de problemă.  

Fiind legat şi de evenimentul de la Paris, cred că sunteţi de 

acord să invităm şi Firma Eventures, cea care a fost câştigătoarea 

evenimentului.  

Deci, aceste două le invităm cu certitudine.  

În privinţa Eurosport şi CNN, va trebui să… Mi-aţi făcut o 

sugestie.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Nu ştim cine au fost intermediarii. Ştim doar că există nişte 

intermediari. Atât timp cât nu ai contractele, poate ne adresăm direct 

Eurosport şi CNN… 

Domnul Ludovic Orban: 

Poate reuşim… Ascultaţi-mă. Poate reuşim… Deci, asta e… Vă 

asigur că, în situaţia în care nu ne vor fi puse la dispoziţie toate 

documentele şi informaţiile solicitate, aplicăm prevederile legale şi 

demarăm toate procedurile legale care sunt stipulare în Legea răspunderii 

ministeriale, dar, pe de altă parte, noi totuşi avem obligaţia să încercăm 
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să obţinem aceste informaţii şi documente şi de la alţi deţinători, cum 

scrie foarte clar în Regulamentul Camerei.  

Deci, invităm… să  trimitem o scrisoare CNN… 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, cred că putem să adresăm o scrisoare prin 

care să spunem cine suntem şi să solicităm dacă ne pot pune la dispoziţie 

aceste documente; fără invitaţie.  

Domnul Ludovic Orban: 

Fie Eurosport, fie,  dacă identificăm reprezentanţi în România, 

reprezentanţii lor din România, sau sucursalele, sau reprezentanţele, 

sau… 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, dacă în acest moment, nu putem să ajungem la datele care 

sunt în România, să rugăm să ne pună la dispoziţie, bineînţeles, dacă nu 

au… ştiu eu, statut de secret de stat sau ştiu eu ce altă confidenţialitate 

… Oricum, o să primim un răspuns… 

Domnul Ludovic Orban: 

Domnule Gogescu, spuneţi-mi, pe SEAP, pe site-ul Ministerului 

Turismului,  în documentele solicitate, avem măcar un singur act legat de 

procedura de achiziţii,  licitaţie internaţională? Nici măcar un singur act 

nu e… Nici pe SEAP, nici pe…  

Da, domnul Gogescu este expertul comisiei pe achiziţii publice.  

Deci, înseamnă că formulăm această scrisoare, fie către 
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Eurosport şi CNN…, iar dacă au reprezentanţi, putem chiar să-i invităm 

în  faţa comisiei. Nu-i cităm,  îi invităm în faţa comisiei să ne furnizeze 

informaţiile pe care le deţin.  

Spuneţi, domnule deputat.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Eu propun ca să rămânem, în momentul de faţă, doar la a trimite 

o scrisoare. Şi, în funcţie de răspunsul lor, să luăm decizia de a-i invita 

sau nu.  

Domnul Ludovic Orban: 

E-n  regulă. 

De asemenea, am următoarea propunere, pe care noi am mai 

discutat-o, dar nu s-a ajuns la o decizie. Să formulăm o adresă către 

Consiliul Naţional al Audiovizualului, care să ne pună la dispoziţie 

raportul de monitorizare al apariţiilor la televiziuni. De ce? Că au 

relevanţă pe toate contractele: „Lumină la malul mării”, „Paşte în 

Bucovina”… Să ne furnizeze toate informaţiile legale pe care le deţine 

referitoare la raportul de monitorizare al apariţiilor ministrului 

turismului, Ministerului Turismului, al promovării evenimentelor 

respective pe media.  

Sunteţi de acord, da? 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

În invitaţia către BRD, să nu uitaţi, domnule secretar, că trebuie 
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în mod expres solicitat reprezentantului BRD să vină cu protocolul de 

promovare, sau cu orice altă formă de document de relaţie contractuală, 

pe care o au cu Ministerul Turismului.  

În privinţa clipurilor, să ştiţi că i-am   solicitat expertului. 

Clipurile au fost difuzate şi pe site-ul Ministerului Turismului. Şi am 

solicitat expertului IT, sigur, să vedem ce răspuns vom primi din partea 

Ministerului Turismului la solicitările legate de toate informaţiile 

necesare pentru  site. Dar i-am solicitat să facă şi o verificare, pentru că, 

din ce-mi aduc aminte, este evident că în clipul iniţial, care a fost postat 

şi pe site, era  acea siglă despre care s-a făcut vorbire şi este interesant şi 

relevant de ce până astăzi nu ni s-a pus la dispoziţie nici protocolul cu 

BRD şi niciun act din dosarul de achiziţie, cu licitaţie internaţională, 

care, în mod normal, ar trebui făcută, după toate rigorile legii, prin 

licitaţie deschisă, trebuia să pună pe toate formele de publicitate care 

sunt prevăzute într-o licitaţie deschisă, pe SEAP, pe site, pe Jurnalul 

European.  

Or, până astăzi, nu avem niciun fel de document referitor la 

licitaţia pe publicitate internaţională. 

Mai era o chestiune care este legată de cele trei contracte de 

publicitate – cu Media Investment, cu CLIR Media şi cu DBV-ul.  

Propunerea mea ar fi ca, în condiţiile în care joi aveţi o 

reuniune, să invităm aceste trei firme la audieri. Vă repet despre ce este 

vorba: sunt cele trei contracte. Dacă, după cum bine ştiţi, Ministerul 

Turismului ne-a răspuns în batjocură că n-au organizat şi n-au finanţat 
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evenimentul “Paşte în Bucovina”, şi am identificat cele trei contracte de 

publicitate care au fost încheiate fără niciun fel de licitaţie sau pur şi 

simplu prin  negociere directă cu cele trei firme, pentru difuzarea de 

publicitate pentru promovarea evenimentelor “Lumină la malul mării” şi 

“Sărbători pascale în Bucovina” sau “Paşte în Bucovina”. E vorba de 

Media Investment, este vorba de CLIR Media şi de DBV… nu mai ştiu 

cum. Dar, le găsiţi în… Se găsesc pe site-ul ministerului cele trei 

contracte.  

Deci, asta este propunerea, de a invita şi cele trei firme.  

(Discuţii   între membrii comisiei.) 

Fără discuţie. Deci, inventarul pentru acum este clar:  BRD-ul, 

Eventures…, cele trei firme şi cei care nu au venit.  

Deci, ministrul turismului, am zis: nu marţea care vine, marţea 

cealaltă, pe  1 septembrie.  

Ceilalţi … haideţi, să stabilim acum.  

(Discuţii între membrii comisiei.) 

Cu ceilalţi miercuri, funcţionarii şi firmele, puteţi marţi şi joi, 

da? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Marţi.  

Domnul Ludovic Orban: 

Marţi. E-n regulă. Şi închidem cercul, închidem lista cu 

invitaţii.  

Scrisoarea va fi trimisă în cursul zilei de mâine. Scrisoarea către 
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primul-ministru şi, în mod evident, citările pentru fiecare dintre…  

Deci, scrisorile către Eurosport şi CNN.  

Mai am o rugăminte, domnule secretar. Dacă, totuşi, până 

atunci mai reuşim să mai aflăm informaţii relevante despre intermediarii 

lor. Deci, practic, cei care au încheiat contractul, prin care s-a încheiat 

contractul. Că, vă aduceţi aminte: la audierea domnului director al 

ziarului Gardianul, ni s-a spus şi n-am putut verifica, dar nimeni nu a 

contestat, că a fost modificat caietul de sarcini cu trei zile înainte de 

termenul limită de depunere a ofertelor, iar modificarea caietului de 

sarcini a constat în aceea că se solicita firmelor care participă la licitaţie 

să aibă contract sau o altă formă legală cu canalele care nu erau 

precizate, canalele respective. Da? Dacă reuşim să găsim, prin 

informaţii, până la transmiterea corespondenţei, intermediarii şi… 

(Discuţii între membrii comisiei.) 

Fără discuţie. Nu, dar acolo recomandăm… cele două licitaţii la 

care a fost invitat UCVAP-ul de Ministerul Turismului, sunt achiziţia de 

automobile – cele patru, plus trei plus doi, nouă automobile, în loc de 18, 

cu acelaşi preţ cu care trebuiau să cumpere 19. Dar, mă rog, facem 

analiza mai încolo. Şi cealaltă licitaţie este pentru brandul turistic, pentru  

brandul turistic, nu pentru publicitatea internaţională.  

Bun. Dacă mai aveţi intervenţii? Propuneri? Observaţii?  

Dacă nu… 

Da, spuneţi, doamna deputat.  
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Doamna Aurelia Vasile: 

Pentru domnul secretar: în momentul în care o să facem 

programarea şi ordinea de zi.  

Faptul că primim acte dimineaţa, înainte de… mi se pare 

normal, ele sosind după ce noi finalizam …  

Dimineaţa, de la ora 11,00, să lăsăm… ştiu eu, după ce ne 

aprobăm ordinea de zi şi vedem ce materiale avem în mapă, să lăsăm un 

sfert de oră să putem să parcurgem şi noi materialele. Pentru că dacă 

începem direct audierile, fără să citim materialele, le citim pe diagonală 

şi ... da... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Am luat act de propunerea dumneavoastră, ca cei pe care îi vom 

cita pentru audieri, de data… deci, ulterior, deci, de acum înainte, să-i 

cităm pe toţi la aceeaşi oră, pentru a nu avea timpi morţi, în cazul că nu 

se prezintă, să poată să-i  înlocuiască pe cei care nu se prezintă.  

Aceasta am notat.  

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă nu mai aveţi intervenţii, declar închise lucrările şedinţei de 

astăzi, 20 august.  

Vă doresc weekend plăcut!  Să-i spunem un fel de concediu. 

Voi fi alături de dumneavoastră… 

Spuneţi, domnule Chiriţă! 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule preşedinte,  vreau să fac o remarcă. Am făcut o 

precizare săptămâna aceasta, cum că Ministerul Justiţiei, în mod 

deliberat  este subfinanţat şi că, în momentul de faţă, nu poate să 

plătească nici avocaţii din oficiu. Şi probabil că din acest considerent 

doamna Udrea  a făcut plângere penală, ştiind că n-o să avem nici 

avocaţi din oficiu. (Râsete.) 

 Domnul Ludovic Orban: 

Nu noi avem nevoie de avocaţi. Vă spun sigur.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Domnule secretar, aş fi avut şi eu o rugăminte la 

dumneavoastră: să punem la dispoziţie presei opisul documentelor, 

totuşi, ca să nu… 

Domnul Ludovic Orban: 

S-a pus la dispoziţie.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

S-a pus la dispoziţie, da? 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, s-au pus la dispoziţie cele două adrese ale noastre, cu   

toate listele de documente solicitate şi unicul răspuns al Ministerului 

Turismului, care are ataşat răspunsului şi documentele care ne-au fost… 

(Discuţii între membrii comisiei.) 
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De asemenea, Media, aţi primit toţi raportul referitor la situaţia 

documentelor de achiziţie? 

Nu l-aţi primit.  

Domnule Chitic… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Aş vrea să se ocupe cineva să se dea câte o copie fiecărui 

reprezentant al presei care este interesat.  

Domnul Ludovic Orban: 

Este vorba de copii după raportul expertului pe achiziţii 

privitoare la situaţia documentelor de achiziţii din dosarul de achiziţii, 

da? Vă explică domnul Gogescu. 

 

 

Şedinţa s-a  încheiat la ora 13,40. 

  

  

 

 

 

 


