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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 1 septembrie 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 11,25. 

Lucrările au fost conduse de domnul Ludovic Orban, 

preşedintele comisiei, asistat de domnul Claudiu Ţaga, secretar. 

Domnul Ludovic Orban: 

Domnule secretar, vă rog, prezenţa membrilor comisiei. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Domnule preşedinte,  

Domnul Bleotu este prezent, care nu…, în rest, toată comisia 

este prezentă.  

Domnul Ludovic Orban: 

OK.  
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Deci, vă propun să începem.  

Ordinea de zi astăzi cuprinde o primă parte, în care să facem o 

analiză a documentelor care ne mai sunt necesare pentru activitatea 

comisiei. De asemenea, să stabilim cui mai adresăm invitaţii şi căror 

instituţii le mai cerem puncte de vedere, după care, începând cu ora 

12,00, avem prevăzută audierea ministrului turismului.  

Aveţi alte propuneri pentru ordinea de zi? 

Dacă nu, supun la vot.  

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Vă mulţumesc.  

Să trecem la primul punct.  

Domnule secretar, v-aş ruga să ne faceţi o scurtă informare 

privind documentele pe care le-am primit la sfârşitul săptămânii trecute 

şi astăzi.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da. La sfârşitul săptămânii trecute, am primit de la Ministerul 

Turismului cea mai mare parte a documentelor … 

Domnul Ludovic Orban: 

Aş vrea să fac o remarcă: după ce ministrul turismului, în urmă 

cu două săptămâni, a declarat că ne-a pus la dispoziţie toate 

documentele, aţi mai primit documente? 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, am primit documente după ce au fost nişte documente aduse 

cu o zi înainte, undeva în Parlament, nu ştiu unde… la PD…, nu…, la 

…, dar nu pe acelea le-am primit. A doua zi, după ce a fost expoziţia 

aceea de documente, am primit de la Ministerul Turismului, cu doi 

delegaţi, documentele. Bineînţeles, documente legate de achiziţii. Nu am 

primit răspuns şi documentele pe care le-am cerut chiar prima dată, 

legate de: statul de funcţiuni, de fişele posturilor… 

Domnul Ludovic Orban: 

Ce rugăminte am? Notele justificative înaintate de autorităţile 

locale pentru stabilirea cuantumului sumelor alocate… 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu le-am primit… 

Domnul Ludovic Orban: 

…autorităţilor locale au fost trimise? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu. Nu le-am primit.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am o rugăminte, domnule secretar: dacă se poate, până mâine, 

mi-ar trebui un opis al acestor documente şi toate documentele să fie la 

dispoziţia membrilor comisiei. Multiplicarea lor este extrem de dificilă, 

din câte am văzut. Mai sunt alte probleme legate de materialele trimise? 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Trimise? Primite? 

Domnul Ludovic Orban: 

Primite; trimise şi primite.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Mai sunt probleme. Noi nu am primit o serie de documente pe 

care le-am cerut în cursul săptămânii, chiar în cursul săptămânii trecute. 

De exemplu, am trimis o adresă către Primăria Petroşani, care avea 

termen în data de luni, adică ieri, la ora 10,00. Nu am primit niciun 

răspuns. Nu am primit… 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu, nu. Deci, deocamdată, eu mă refer la Ministerul Turismului. 

Că, după aceea, o să vă solicit informaţii legate şi de celelalte instituţii. 

Deci, de la Ministerul Turismului.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

De la Ministerul Turismului am primit doar documente din 

dosarele de achiziţii şi din expertiza pe care am făcut-o; şi acelea nu sunt 

complete, aşa cum le-am cerut noi. Noi am făcut un opis, trebuie să-l mai 

completăm cu datele primite.  

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. Referitor la cele două adrese care au fost transmise 

premierului Boc.  
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Domnul Claudiu Ţaga: 

De la Guvernul României nu am primit niciun răspuns.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, nici adresa prin care am solicitat primului-ministru să 

dispună preşedintelui Agenţiei Naţionale de Reglementare şi 

Monitorizare a Achiziţiilor Publice anularea ordinului legal. Nu am 

primit niciun răspuns? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu.  

Domnul Ludovic Orban: 

Nici la cea de a doua adresă, referitoare la comportamentul 

neconstituţional şi în afara legii al ministrului turismului nu am primit 

niciun răspuns? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu, nu am primit niciun răspuns.  

Domnul Ludovic Orban: 

În ceea ce priveşte adresa ultimă detaliată, întemeiată pe textul 

de lege, pe care am trimis-o preşedintelui ANRMAP? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, preşedintele ANRMAP ne-a  trimis răspuns. Răspunsul 

coincide cu celelalte. Documentele ne vor fi puse la dispoziţie, pe 

măsură ce se încheie supravegherea pe contractele şi dosarele de 
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achiziţie ale Ministerului Turismului.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, practic, putem să constatăm refuzul ANRMAP de a pune 

la dispoziţia comisiei elementele din dosarul de achiziţii aferent fiecărui 

dosar de supraveghere. Deşi, ANRMAP-ul, în momentul de faţă, practic, 

are acces la toate  documentele de achiziţii.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

De asemenea, tot pentru Ministerul Turismului a fost trimisă o 

adresă săptămâna trecută, care a avut timp de expirare tot ieri, la ora 

10,00, legată de activitatea Ministerului Turismului la saloanele 

internaţionale de la Berlin şi Milano, nu am primit niciun răspuns.  

Domnul Ludovic Orban: 

Plus adresa pe care am transmis-o, referitoare la elementele 

necesare pentru IT, expertiza IT… 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, nu am primit niciun răspuns.  

Domnul Ludovic Orban: 

N-am primit niciun răspuns… 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu, nu.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles.  

Deci, practic, aici putem să considerăm că avem de-a face cu un 

refuz nejustificat şi în cazul Ministerului Turismului, de a pune la 

dispoziţie documentele… 

Domnul Claudiu Ţaga: 

…toate documentele pe care le-am cerut… 

Domnul Ludovic Orban: 

Şi, de asemenea, avem de-a face şi cu… să citez din Legea 

privind responsabilitatea ministerială: “Prezentarea, cu rea-credinţă, de 

date inexacte Parlamentului cu privire la activitatea Guvernului sau a 

unui minister...”. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, nu am primit.  

Domnul Ludovic Orban: 

Bine.  

Dacă aveţi comentarii şi observaţii referitoare la cele constatate 

în corespondenţă? 

Domnul deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Vreau să mă refer la documentele pe care le-am primit la 
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sfârşitul săptămânii trecute, pentru că am verificat conţinutul lor şi am 

încercat să compar cu ceea ce aveam deja transmis de la Ministerul 

Turismului. Ce nu am remarcat este faptul că, în marea lor majoritate, aş 

putea spune cu excepţia contractului pentru asistenţă juridică, toate 

documentele sunt o dublare a acelor documente pe care le avem deja 

transmise de către Ministerul Turismului. Deci, nu sunt elemente de 

noutate, care să ne conducă pe noi la o concluzie în legătură cu privire la 

modul în care s-au făcut achiziţiile publice pe diversele categorii de 

achiziţii.  

Legat de problema contractului de asistenţă juridică, ce am 

remarcat este faptul că, la momentul lansării procedurii de achiziţie 

există documentele primare întocmite potrivit Ordonanţei nr.34. Există 

două oferte. Una dintre oferte a fost înregistrată la Ministerul Turismului 

şi a fost cea care a pierdut practic la licitaţie, şi cealaltă, care a câştigat 

licitaţia, nu a fost înregistrată la Ministerul Turismului, cel puţin din 

documentele pe care ni le-a pus la dispoziţie ministerul. Dacă există alte 

documente, poate ni le pun la dispoziţie… 

Domnul Ludovic Orban: 

Referitor la ce contract?  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Contractul de asistenţă juridică.  

Domnul Ludovic Orban: 

Contractul de asistenţă juridică… 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da, sunt două oferte – o ofertă care nu a fost înregistrată la 

minister şi o ofertă care a fost înregistrată. Cea care nu a fost înregistrată 

la minister a fost declarată câştigătoare. Probabil că există o înregistrare, 

dar în documentele prezentate nu există număr de înregistrare.  

Ceea ce aş vrea să mai adaug este faptul că, în comparaţie cu 

ceea ce am solicitat noi, sunt foarte multe dosare de achiziţie, chiar şi 

incomplete, care lipsesc. Deci, nu avem documentele… aşa, incomplete 

cum sunt… 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, practic, nu şi-au îndeplinit obligaţia de a ne pune la 

dispoziţie documentele … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Din punctul nostru de vedere,… al comisiei, ministerul nu a pus 

la dispoziţie documentele astfel cum au fost solicitate. Dacă sunt colegi 

care au o altă opinie, îi rog să o exprime, pentru a clarifica această 

problemă destul de importantă pentru noi, ca membri ai comisiei.  

Domnul Ludovic Orban: 

Oricum, domnule secretar, rugămintea mea este ca, până mâine, 

să avem un opis clar al documentelor primite pe fiecare…, să spun, 

pachet de documente de achiziţie, dosar de achiziţie, pe fiecare 

procedură, plus celelalte tipuri de documente pe care le-am solicitat. 

Deci, practic, putem constata că nici până astăzi, Ministerul 
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Turismului nu a pus la dispoziţia comisiei documentele solicitate în mod 

oficial, în baza Hotărârii Camerei Deputaţilor de organizare şi 

funcţionare a comisiei.  

Mai aveam o singură întrebare referitor la corespondenţa… 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, vă rog… 

Domnul Ludovic Orban: 

Imediat. Termin eu o chestiune… ANFP-ul, căruia i-am solicitat 

să ne transmită dacă a fost avizat statul de funcţii şi le-am solicitat să ne 

dea statul de funcţii avizat.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, ne-a trimis răspuns că a fost avizat, dar nu ne-a trimis şi 

statul de funcţii.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da. Doamna deputat Aura Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Vreau să-l întreb pe domnul secretar, legat de Autoritatea 

Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 

socotind că s-a încheiat luna, că au spus că până în data de 30 

finalizează, dacă ne-au trimis ceva, dacă ne-au pus la dispoziţie vreun 

material legat de solicitările repetate făcute de comisie? 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu ne-au trimis nimic. Am mai spus, nu ne-au trimis niciun fel 

de material. Noi am solicitat chiar să ne spună şi numele experţilor – cei 

doi, din cei 18 ai ANRMAP-ului care se ocupă de Ministerul Turismului. 

Nu am primit acel răspuns.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Mai am o… 

Domnul Ludovic Orban: 

Da.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte,  

Materialul care ne-a fost pus la dispoziţie de autoritate, de 

minister, nu rezultă foarte bine…, cu mai multe anexe. Deci, este 

înregistrat la noi cu nr.5.146. O să am rugămintea să dăm expertului pe 

problemele respective, să ni-l poată pune puţin la punct, pentru că sunt 

tot felul de comunicate, de adrese primite, reprimite, în condiţiile în care 

este foarte greu să poţi să tragi o concluzie, în condiţiile în care cel puţin 

în adresa de înaintare nu ştiu la ce se referă, concluzionând cu adresele şi 

din interiorul mapei, făcute de către Ministerul Turismului, sau persoane 

din cadrul Ministerului Turismului.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da. Oricum, voiam să vă propun, pentru ziua de mâine, să 

permitem experţilor să prezinte analizele preliminare, pe puţinele 
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documente pe care le-am avut la dispoziţie şi în domeniul achiziţiei 

publice, şi în domeniul IT şi în domeniul expertizei financiar-contabile. 

Spuneţi, doamna deputat.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, aş dori ca acest lucru să-l discutăm după 

ce o să discutăm cu doamna ministru.  

Domnul Ludovic Orban: 

După audieri, cu  siguranţă.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Dacă doamna ministru vine, şi dânsa ne dă lămuriri pe o serie 

de probleme, probabil că uşurăm şi sarcina experţilor.  

Domnul Ludovic Orban: 

Bine. Sunt de acord să discutăm după audiere.  

Dacă mai sunt puncte de vedere referitoare la constatarea acestei 

stări de fapt, după opinia mea, şi anume aceea că instituţii ale statului 

refuză să îndeplinească obligaţiile constituţionale şi legale referitor la 

punerea la dispoziţie a documentelor, de către aceste instituţii, comisiei 

de anchetă? 

Dacă nu mai sunt comentarii şi discuţii… Spuneţi, doamna 

deputat.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Tot la nivelul experţilor comisiei, împreună cu domnul Bleotu, 
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poate în cursul după-amiezii acesteia, poate mâine dimineaţă, să ne pună 

puţin la curent cu studiul pe care…, ca sarcină au primit din partea 

comisiei privind ce înseamnă exerciţiu bugetar, listă de achiziţii, 

realizare, în condiţiile în care pe cele două scrisori... care se apropie... 

sau pe care trebuie să o luăm în considerare, privind…, în funcţie de 

Legea finanţelor publice.  

Deci, poate că până mâine o să putem avea câteva puncte şi 

legat de aceste aspecte… 

Domnul Ludovic Orban: 

Sigur. Cu cea mai mare plăcere.  

Doamna expert, împreună cu domnul vicepreşedinte Bleotu, vor 

pregăti informarea pentru mâine.  

De asemenea, voiam să mai deschidem o discuţie referitoare la 

CNA, pentru că eu cred că avem nevoie, pentru a face o analiză asupra 

modului de cheltuire a banilor publici, avem nevoie de o monitorizare 

oficială, care să ne fie pusă la dispoziţie de către Consiliul Naţional al 

Audiovizualului. Nu este încă trimisă. Nu este, domnule secretar.  

Ca atare, vă propun să trimitem o scrisoare oficială, eventual să 

şi invităm un reprezentant desemnat de preşedintele CNA, pe care să 

putem să-l audiem, pentru a da explicaţii suplimentare faţă de raportul de 

monitorizare al apariţiilor publice.  

De ce vă spun că este foarte important? Pentru că trebuie creată 

o distincţie clară între ceea ce înseamnă publicitatea pentru un 

eveniment, promovarea unui produs turistic, şi publicitatea unei 
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persoane, respectiv ministrul, sau oricine altcineva, în jurul căruia… 

Pentru că eu îmi aduc aminte, de exemplu, în spoturi şi clipuri difuzate, 

că am văzut o serie de personaje. În afară de ministrul turismului era 

Flutur, care aducea lumină de nu ştiu unde… Erau tot felul de personaje 

care, practic, nu aveau niciun fel de legătură cu contractele propriu-zise.  

Ca atare, propun… şi, de asemenea, vă mai solicit încă o dată, 

mai avem o restanţă în ceea ce priveşte un expert. Ne trebuie un expert 

pe publicitate, de preferinţă, care să fie specializat în publicitate de 

natură turistică, care să poată, în baza raportului de evaluare… Aşa că v-

aş ruga, până mâine, să veniţi cu propuneri de experţi care să poată să 

facă o evaluare a resurselor financiare care au fost puse la bătaie din 

banii publici, comparativ cu obiectivele care au fost urmărite de 

Ministerul Turismului, dacă au fost urmărite astfel de obiective şi mai 

ales dacă au fost îndeplinite aceste obiective ca urmare a cheltuielilor de 

publicitate.  

De asemenea, cred că… când este reprogramată firma care a 

participat la achiziţia referitoare la “Lumină la malul mării” şi dacă a 

depus contestaţie şi ulterior şi-a retras contestaţia cu o zi înainte? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Firma ne-a trimis ultimul răspuns, că am mai chemat-o o dată, 

360  Revolution, că poate să vină după data de 15 septembrie. Nu s-a 

stabilit în comisie exact data.  

Şi, referitor la… trebuie să stabilim când să vină reprezentantul 

CNA-ului, ca să-i facem în după-masa asta adresă. În ce dată să vină?  
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Domnul Ludovic Orban: 

Pentru joi. Sau, poate ia ceva timp, ca să facă raportul de 

monitorizare? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Pentru marţea viitoare? 

Domnul Ludovic Orban: 

Marţea viitoare.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Am înţeles.  

Domnul Ludovic Orban: 

Mâine stabilim şi reorientarea programului.  

Doamna deputat Aura Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Nu ştiu cum s-o formulez. De aceea, am să spun exact cum 

gândesc.  

Vreau să vin în ajutorul doamnei ministru, pentru a putea să 

vedem că într-adevăr ceea ce a spus dânsa ca rezultat şi oportunitate a 

activităţii “Lumină la malul mării”, în condiţiile în care s-au făcut referiri 

că au fost peste un milion de cetăţeni, dacă-mi aduc bine aminte cifra… 

Voci din sală: 

Un miliard… 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Nu, nu, nu, nu cea de la Paris; cea de la malul mării, cea unde 

mi-am mai exprimat o dată această rugăminte în prezenţa 

dumneavoastră. Deci, nu ştiu să spun în acest moment unde ne putem 

adresa, dar doresc, domnule secretar, să discutăm cu experţii… 

Domnul Ludovic Orban: 

Da. Vă propun… Există, mi se pare că există Patronatul de 

Turism din România sau Federaţia Patronatelor de Turism din România 

… 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, remarc încă o dată că vreau să… 

Domnul Ludovic Orban: 

Este vorba despre Federaţia Patronatelor Turismului care face şi 

informări publice privind informaţii de statistică turistică, inclusiv… 

Doamna Aurelia Vasile: 

Da, domnule preşedinte, poate că datele care au fost furnizate de 

minister sunt corecte. Şi, atunci, trebuie să ascultăm toate părţile, motiv 

pentru care solicit să vedem care este punctul de vedere al încărcării 

hotelurilor, a sumelor care au fost încasate de operatorii de turism în 

aceste zile.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, concluzionăm că adresăm o scrisoare către Federaţia 
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Naţională a Patronatelor din Turism, să ne pună la dispoziţie informaţiile 

turistice, de statistică turistică, referitoare la gradul de ocupare şi 

numărul… 

Doamna Aurelia Vasile: 

…ca şi câştiguri ale operatorilor de turism privind cazarea, 

bineînţeles, consumurile şi toate celelalte care ţin de activitatea 

operatorului de turism.  

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. Domnule secretar, deci, am hotărât… CNA, FNPT.  

Eu vă propun, atunci, să luăm o pauză şi… 

Da. Spuneţi, domnule secretar.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Domnule preşedinte, vreau să fac o mică comunicare.  

Întrucât a început sesiunea parlamentară şi astăzi este 1 

septembrie, este ultima zi când comisia îşi desfăşoară activitatea în 

această locaţie a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, pentru că îşi 

încep şi dânşii activitatea. Am obţinut ca, de mâine, comisia să-şi 

desfăşoare activitatea la etajul 2, în sala Comisiei de IT.  

Domnul Ludovic Orban: 

Ştiţi numărul sălii? Comisia de IT, la etajul 2.  

Avem aprobarea din partea secretarului general? 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Avem aprobarea din partea secretarului general. Am obţinut-o 

ieri.  

Domnul Ludovic Orban: 

Să stabiliţi cu conducerea comisiei care este un orar care poate 

fi adaptat şi în mod evident şi în funcţie de programul fiecăruia dintre 

parlamentari.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Am înţeles.  

Domnul Ludovic Orban: 

În regulă. O să verific.   

Bun. Atunci, vă invit să luăm o pauză şi ne vedem la ora 12,00, 

să începem audierea.  

 

Lucrările şedinţei s-au întrerupt la ora 11,47. 

 

După pauză 

 

Lucrările şedinţei s-au reluat la ora 12,05. 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

Vă invit să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi a Comisiei de 

anchetă.  
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În primul rând, aş dori să salut ministrul turismului.  

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

art.76 alin.(6), care stipulează: “Preşedintele comisiei care efectuează 

ancheta atrage atenţia persoanei audiate că are obligaţia de a spune 

adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştie” şi că “nerespectarea 

acestei obligaţii atrage răspunderea penală”.  

În virtutea acestei dispoziţii din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, doamna ministru, vă atrag atenţia că aveţi obligaţia de a 

spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştiţi şi că 

nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea penală.  

Stimaţi colegi,  

Înainte de a vă invita să formulaţi întrebări către ministrul 

turismului, aş vrea să formulez eu o întrebare către ministrul turismului, 

care ţine de ceea ce s-a întâmplat până astăzi, de la constituirea Comisiei 

de anchetă.  

De ce pun această întrebare? Pentru a-i da posibilitatea doamnei 

ministru să ne dea o explicaţie. Pentru că noi, în mod evident, în raportul 

comisiei, nu putem să trecem cu vederea o serie de încălcări ale 

Constituţiei, o serie de încălcări ale legislaţiei în vigoare, o serie de 

încălcări ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, care au fost făcute de 

la constituirea acestei comisii şi până astăzi, când, în sfârşit, ministrul 

turismului îşi îndeplineşte obligaţia de a fi audiat.  

În primul rând, aş vrea să vă spun, doamna ministru, că în art.61 

din Constituţia României se stipulează că Parlamentul este organul 
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reprezentativ suprem al poporului român.  

Această comisie este constituită în baza prevederilor 

constituţionale din art.64 alin.(4), care stipulează că fiecare Cameră îşi 

constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă şi alte 

comisii speciale.  

Voi  da citire câtorva articole din Constituţie, care au fost 

încălcate, fie de dumneavoastră, fie de subalternii dumneavoastră, pe 

parcursul celor trei săptămâni de la debutul activităţii oficiale ale acestei 

comisii.  

Art.111 alin.(1) „Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei 

publice, în cadrul controlului parlamentar al activităţii lor, sunt obligate 

să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor, de 

Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul acestora.”  

De asemenea, în alin. (2), se stipulează că membrii Guvernului 

au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, 

participarea lor este obligatorie.  

De asemenea, voi citi din dispoziţiile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor – repet, are valoare de lege: „În vederea audierii, comisia de 

anchetă parlamentară poate cita orice persoană care poate avea 

cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la 

aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei.  

Persoanele citate sunt obligate să se prezinte în faţa comisiei de 

anchetă parlamentară.” 

Tot cu permisiunea colegilor mei, voi da citire în continuare 
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prevederilor Legii privind răspunderea ministerială – Lega nr.115 din 28 

iunie 1999, modificată şi republicată.  

În art.3 alin. (2) se stipulează: „Guvernul şi celelalte organe ale 

administraţiei publice sunt obligate să prezinte Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, precum şi comisiilor parlamentare informaţiile şi documentele 

cerute în temeiul art.111 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 

în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitării.”  

Deci, obligaţia de a ne pune la dispoziţie toate informaţiile şi 

documentele cerute în termen de maximum 20 de zile de la primirea 

solicitării.  

De asemenea, trebuie să vă citez prevederile art.8 alin. (1), care 

stipulează: „Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 

12 ani, următoarele fapte săvârşite de membrii Guvernului în exerciţiul 

funcţiei lor; (...) la litera b): prezentarea, cu rea-credinţă, de date 

inexacte, Parlamentului sau Preşedintelui României, cu privire la 

activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea 

unor fapte de natură… atingerea intereselor statului.”  

În alin. (2) se stipulează: „Constituie, de asemenea, infracţiuni şi 

se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, următoarele fapte 

săvârşite de către un membru al Guvernului: refuzul nejustificat de a 

prezenta Camerei Deputaţilor, Senatului şi comisiilor permanente ale 

acestora, în termenul prevăzut la art.3 alin.(2), informaţiile şi 

documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a 

Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art.111 alin.(1) din 
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Constituţia României.” 

Doamna ministru,  

Vă mărturisesc că nu-mi face absolut niciun fel de plăcere să vă 

cer un punct de vedere la ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei săptămâni. 

A excedat grav cadrul constituţional şi legal prin care un minister şi un 

ministru trebuie să răspundă Parlamentului, care are dreptul de a efectua 

control, de a exercita controlul asupra Guvernului şi asupra activităţii 

ministerelor, iar, ca şi fapte, pot să vă spun numai câteva lucruri, ca să vă 

reîmprospătez memoria.  

Aţi declarat, după prima serie de documente pe care ni le-aţi 

transmis, că aţi pus la dispoziţia comisiei toate documentele solicitate. 

După această declaraţie, la sfârşitul săptămânii trecute, ne-aţi mai pus la 

dispoziţie nişte documente. Probabil declaraţia iniţială, că ne-aţi pus la 

dispoziţie toate documentele solicitate, a fost o declaraţie pripită şi 

probabil nu v-au informat subalternii. Nici măcar acum, după ce ne-aţi 

transmis al doilea şir de documente, pot să vă spun numai aşa, din 

memorie, vă citez câteva documente pe care vi le-am solicitat şi pe care 

nu ni le-aţi pus la dispoziţie.  

V-am solicitat toate documentele care v-au fost trimise de 

autorităţile locale şi care au stat la baza deciziei de stabilire a 

cuantumului sumelor alocate către fiecare autoritate locală. Pentru că, de 

patru ori, Guvernul României a modificat Anexa de Guvern nr.426. Iar, 

din obiectul de activitate al comisiei, în ciuda unor declaraţii publice ale 

dumneavoastră, face parte – citez Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.36 
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din 27 iulie, în care, printre obiectele de activitate ale comisiei este 

stipulat în mod clar, la pct.d): verificarea obiectivităţii şi legalităţii 

finanţării de către Ministerul Turismului a unor proiecte de investiţii, 

infrastructura turistică, ale căror beneficiare sunt localităţile conduse de 

primari PD-L.  

De asemenea, în caz că nu ştiţi, - deşi sunt convins că ştiţi -, 

există mai mulţi subalterni de-ai dumneavoastră, înalţi funcţionari 

publici şi funcţionari publici, care sunt obligaţi prin lege să răspundă la 

citările, citaţiile efectuate de comisie şi care nu s-au prezentat. Şi aici aş 

vrea să ştiu punctul dumneavoastră de vedere, pentru că, public, aţi 

declarat că niciun subaltern al dumneavoastră, niciun angajat al 

Ministerului Turismului nu se va prezenta la audierile comisiei. Lucru 

care s-a şi întâmplat.  

Şi, în acest sens, vreau să ştiu: este dispoziţia dumneavoastră 

sau decizia fiecărui angajat în parte. Iar dacă nu este dispoziţia 

dumneavoastră, şi este decizia fiecărui angajat în parte, vreau să ne 

spuneţi ce măsuri aţi luat împotriva unor subalterni de-ai dumneavoastră 

care, repet, sunt înalţi funcţionari publici sau funcţionari publici care au 

încălcat Constituţia şi legile ţării.  

În fine, închei această primă întrebare, prin a vă solicita să ne 

furnizaţi răspunsuri cât se poate de clare şi de precise, pentru că, vă 

repet: în raportul Comisiei de anchetă, noi nu putem să trecem cu 

vederea faptul că o instituţie a statului român, un minister a încălcat 

Constituţia şi legile ţării şi vrem să ştim cu precizie cine este responsabil 
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pentru aceste încălcări grosolane ale Constituţiei şi ale legilor ţării.  

Vă invit, doamna ministru, să ne răspundeţi.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Bună ziua, tuturor! 

Domnule Ludovic Orban,  

Doamnelor şi domnilor,  

Sigur, dumneavoastră spuneţi că nu vă face plăcere să mă 

întrebaţi, mie-mi face mare plăcere să vă răspund.  

Am venit astăzi, a doua oară, în faţa dumneavoastră, cu acelaşi 

respect faţă de Parlament, faţă de comisiile parlamentare – fie că sunt ele 

permanente sau de anchetă – şi faţă de lege, legii subordonându-i toate 

acţiunile mele de ministru. Şi, de asemenea, toată relaţia mea cu această 

comisie este reglementată de legile în vigoare.  

Am să vă răspund, înainte de toate, la câteva dintre 

nenumăratele întrebări pe care mi le-aţi pus dumneavoastră în cele 10 

minute de când aţi început să vă adresaţi mie şi trebuie să remarc că aţi 

fost destul de atent la activitatea mea publică în această perioadă, la 

declaraţiile pe care le-am făcut.  

Dacă aţi fi urmărit cu bună-credinţă ceea ce am spus, aţi fi avut 

răspunsul la foarte multe dintre întrebările pe care mi le-aţi pus astăzi, şi 

anume: dumneavoastră citiţi din Legea răspunderii ministeriale, citiţi din 

Constituţie, citiţi din Regulamentul de funcţionare a Camerei 

Deputaţilor, faceţi un amalgam de acuzaţii, dar pierdeţi din vedere 

esenţialul: înainte de toate, această comisie funcţionează în ilegalitate.  
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Articolele pe care le-aţi citat – şi o să dau un singur exemplu, l-

am explicat de nenumărate ori de când le-aţi expus în emisiuni televizate 

- nu se referă la comisii parlamentare de anchetă, se referă la comisii 

permanente.  

În al doilea rând, chiar dumneavoastră citiţi răspunsuri 

nejustificat. În primul rând că m-am prezentat în faţa acestei comisii 

când am fost citată – în data de 20 august, astăzi este a doua oară.  

În al treilea rând, oricare din refuzurile pe care le invocaţi au 

avut justificare, au avut argument în legislaţia acestei ţări, iar ultima 

dintre justificările pe care le-am făcut faţă de faptul că nu pot să stau de 

vorbă în această comisie cu oameni care au un comportament abuziv şi 

ilegal este sesizarea pe care am adresat-o în data de 26 august acestei 

comisii – probabil că dumneavoastră, fiind în concediu, nu aveţi 

cunoştinţă de ea, dar eu o am la mine. Şi vă pot spune, domnule Ludovic 

Orban, că în această sesizare am învederat aspecte care fac improprie 

desfăşurarea oricărei activităţi a acestei comisii, şi anume: am învederat 

incompatibilitatea unor membri ai comisiei, generată de dubla calitate şi 

de  antepronunţare, în conformitate cu art.76 alin.(4) şi cu Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. Am învederat blocajul generat de lipsa 

regulamentului comisiei şi necompunerea regulamentară a acestei 

comisii, în conformitate cu art.6 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.36 

din 27.07.2009 şi impus cu certitudine de dispoziţiile art.46 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru! 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Vă rog! Eu v-am ascultat, domnule Ludovic Orban! Vă rog! 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu, nu,  vreau să fiu foarte limpede, dacă art.76 alin.(4) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, da? asta aţi invocat? 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Am zis 46 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

Domnul Ludovic Orban: 

Art.46. Nu, am înţeles 76. Continuaţi, doamna ministru.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

La punctul 3, am învederat vacanţa unor posturi de membru în 

cadrul comisiei şi la punctul 4 – comportamentul abuziv al biroului 

comisiei şi al altor membri ai acestuia.  

În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

dumneavoastră aveţi obligaţia să soluţionaţi, în sensul de a intra în 

legalitate, de a reglementa aceste probleme pe care le are comisia în 

acest moment.  

În cazul în care consideraţi că nu este necesar să soluţionaţi 

aceste solicitări, mă voi adresa Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, îmi permiteţi să vă întrerup! 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule Orban, daţi-mi voie să termin şi eu ce am de spus.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, sunteţi în faţa unei comisii de anchetă. Numai puţin! Vă 

las! Vă las! Da? în calitate de preşedinte al comisiei, conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei şi conform 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, eu conduc aceste lucrări. Ca atare, 

o să-mi permit să vă întrerup… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Dar pe mine trebuie să mă lăsaţi să răspund.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, până una alta, această comisie este înfiinţată, funcţionează 

în baza prevederilor constituţionale, în baza Hotărârii Camerei 

Deputaţilor… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Cu  încălcarea acestor prevederi, domnule Ludovic Orban! 

Domnul Ludovic Orban: 

…şi nu aveţi dumneavoastră calitatea nici de a hotărî 

componenţa acestei comisii, nici de a hotărî dacă această comisie este 

sau nu este legală.  
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Ca atare, doamna ministru, vă rog frumos să vă referiţi în 

răspunsul la întrebările, sau întrebarea generală pe care v-am formulat-o, 

la obiect… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule Ludovic Orban… 

Domnul Ludovic Orban: 

…de ce aţi dat dispoziţie, sau nu aţi dat, poate, dispoziţie 

subalternilor… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Asta vă şi rugam. Mai am câteva lucruri să spun referitor la 

întrebările pe care le-aţi pus.  

Domnul Ludovic Orban: 

…de ce nu aţi dat dispoziţie să puneţi la dispoziţia comisiei, de 

ce ne-aţi transmis documente ulterior declaraţiilor publice că ne-aţi pus 

la dispoziţia comisiei toate documentele… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Vă rog, am înţeles întrebările, nu e nevoie să repetaţi, domnule 

Ludovic Orban! 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă rog frumos să vă referiţi la obiect.  
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Sigur că nu eu decid componenţa comisiei. De aceea, m-am şi 

adresat, conform regulamentului, dumneavoastră să rezolvaţi aceste 

aspecte de ilegalitate. Dacă nu, mă voi adresa Biroului permanent al 

Camerei Deputaţilor. Nu eu decid componenţa, ci, fie dumneavoastră 

intraţi în legalitate, fie, atunci, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 

trebuie să vă impună să funcţionaţi în legalitate, pentru că, domnule 

Orban, aşa cum mie îmi cereţi să respect legea - şi eu respect legile ţării 

şi Regulamentul Camerei -, şi dumneavoastră, deşi sunteţi o comisie, 

chiar dacă funcţionaţi în ilegalitate, trebuie să încercaţi să respectaţi 

legea.  

Faptul că aveţi majoritatea în Parlament – PSD şi PNL – nu 

înseamnă în nici într-un caz că puteţi să vă abateţi de la legile acestei 

ţări.  

Mă întorc la parte din întrebările pe care le-aţi pus şi, aşa cum 

am declarat de nenumărate ori, nu există niciun ordin al ministrului prin 

care să se interzică participarea la lucrările comisiei a angajaţilor 

ministerului. Angajaţii ministerului au luat decizia în cunoştinţă de cauză 

şi, având în vedere faptul că şi ei au ascultat înregistrările, care au fost în 

mass-media, ale discuţiilor dumneavoastră, din care reiese clar că aveţi 

un comportament abuziv şi vă propuneţi să influenţaţi declaraţiile 

angajaţilor prin ameninţări, şantaj, cu speranţa că, de frică, omul spune 

orice – şi citez din domnul Chiriţă, acum. A fost decizia angajaţilor 

ministerului, în acest context, să nu se prezinte la discuţiile cu 
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dumneavoastră, până când nu intraţi în legalitate.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

V-aţi antepronunţat…  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, deci, am înţeles răspunsul.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Bun. Mai am… 

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles răspunsul. E o decizie individuală a fiecărui angajat. 

Şi faptul că dumneavoastră aţi anunţat public… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Am anunţat decizia mea şi decizia angajaţilor ministerului.  

Domnul Ludovic Orban: 

Şi decizia angajaţilor aţi făcut-o ca şi purtător de cuvânt al 

angajaţilor.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Sunt… conduc această instituţie şi… (Voci suprapuse.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Aţi agreat această decizie? 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule Ludovic Orban, sunt persoane care au luat decizia în 

cunoştinţă de cauză şi cu siguranţă că vor avea ocazia să-şi expună 

punctul de vedere faţă de ceea ce dumneavoastră aţi spus la adresa lor 

atunci când se va întâmpla să mergem cu toţii în faţa Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi, să explicaţi dumneavoastră de ce aţi avut acea 

discuţie înregistrată faţă de mass-media… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru, dacă a fost o decizie individuală a fiecărui 

angajat, întrebarea pe care v-am pus-o  este … 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, vă rog … 

Domnul Ludovic Orban: 

Imediat! Imediat, doamna deputat!  

Întrebarea, încă o dată, v-o pun foarte clar şi foarte precis: aţi 

luat vreo măsură împotriva subordonaţilor dumneavoastră care încalcă 

prevederile Constituţiei şi prevederile legii? 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Nu există nicio lege care să-mi dea mie dreptul să iau măsuri 

împotriva angajaţilor în această situaţie.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, dumneavoastră veţi tolera orice încălcare a Constituţiei de 
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către un subaltern al dumneavoastră… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Nu am niciun temei să iau măsuri… Domnule Ludovic Orban, 

numai dumneavoastră încălcaţi legea! Eu, nu! Nu am niciun temei legal 

să pot să iau măsuri împotriva angajaţilor în această situaţie.  

Am venit să vă răspund referitor la acuzaţia că nu v-am depus 

documente. V-am depus toate documentele de la prima solicitare, care 

erau în conformitate cu obiectul de activitate al acestei comisii, aşa cum 

el a fost aprobat de Camera Deputaţilor.  

Cu toate acestea, am completat şi v-am transmis şi alte 

documente care nu făceau obiectul, nu făceau parte din obiectul de 

activitate al acestei comisii, aşa cum a fost el aprobat, după ce le-am 

prezentat public tuturor celor care au vrut să le vadă, la Parlamentul  

României.  

De asemenea, dumneavoastră eraţi în vacanţă când noi am avut 

o acţiune care a durat două zile, o acţiune de transparenţă, în care 

Ministerul Turismului a prezentat toate documentele parlamentarilor, 

presei şi celor care au dorit să vadă documentele Ministerului 

Turismului.  

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă! Stimată doamnă! Stimată  doamnă ministru, 

vă rog frumos să răspundeţi la obiect.  
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Păi, acum, dumneavoastră nu puteţi să-mi spuneţi şi cum să 

răspund.  

Domnul Ludovic Orban: 

Întrebarea pe care v-am pus-o este foarte simplă. 

Dumneavoastră, după ce ne-aţi transmis primul şir de documente, aţi 

declarat public că ne-aţi pus la dispoziţie toate documentele solicitate.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…în conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor… 

Domnul Ludovic Orban: 

Noi am pus la dispoziţia mass-mediei, exact după declaraţiile 

dumneavoastră, conţinutul solicitărilor de documente, pe care le-am 

făcut foarte clar şi foarte precis, şi ceea ce ne-aţi transmis 

dumneavoastră, inclusiv cu scrisoarea de răspuns, cu opisul de 

documente, în care, vă repet, dacă dumneavoastră consideraţi că ne-aţi 

pus la dispoziţie toate documentele solicitate, fie sunteţi dezinformată de 

subalternii dumneavoastră, fie ignoraţi, cu bună ştiinţă, adevărul în ceea 

ce priveşte furnizarea de documente… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule Ludovic Orban, spre exemplu, ultima dată îmi 

solicitaţi să vă dau copii după documentele care au stat la baza 

achiziţionării de autoturisme la Ministerul Turismului. Nu  ar fi nicio 

problemă să vi le dăm. Dar, în baza căror legi? Şi în baza căror  
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împuterniciri  ne  cereţi aceste documente? 

Domnul Ludovic Orban: 

În baza Hotărârii Camerei Deputaţilor… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Hotărârea Camerei Deputaţilor se referă la…  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru,  permiteţi-mi să vă dau citire… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă… 

Domnul Ludovic Orban: 

Permiteţi-mi să vă dau citire… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…pentru verificarea sumelor cheltuite… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna… doamna ministru!  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru,  

Permiteţi-mi să vă dau citire literei g) din art.1. Poate – vă repet 

– aţi fost dezinformată şi sunteţi în necunoştinţă de cauză. La litera g) din 
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art.1 din Hotărârea nr.36 a Camerei Deputaţilor se scrie: „Verificarea 

oportunităţii şi legalităţii achiziţiilor făcute de Ministerul Turismului în 

cadrul planului de achiziţii pe 2009.” La care, obiectul nostru de 

competenţă nu este… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule Ludovic Orban, cu privire la acţiuni de promovare.  

Domnul Ludovic Orban: 

Stimată doamnă, eu vă citez negru pe alb… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Ăsta a fost scopul pentru care… 

Domnul Ludovic Orban: 

…litera g) din art.1… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…nu extindeţi conţinutul articolului…  

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă nici în faţa adevărului nu recunoaşteţi… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Nu extindeţi conţinutul articolului! Domnule Ludovic Orban, 

dumneavoastră, tot ce faceţi… 

Domnul Ludovic Orban: 

Art.1 lit.g) – vă repet: verificarea… 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Nu spune nicăieri… 

Domnul Ludovic Orban: 

…oportunităţii şi legalităţii achiziţiilor făcute de Ministerul 

Turismului în cadrul planului de achiziţii… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Sigur că da! cu privire la obiectul de anchetă… 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu scrie! 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…al acestei comisii.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru! 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Este logic, domnule Orban! 

Domnul Ludovic Orban: 

Sunteţi încă în eroare! 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Că, dacă o comisie are un obiect de activitate, toate solicitările 

se referă la el. Nu puteţi, pe parcurs, să extindeţi dumneavoastră, fără 

aprobarea Camerei, obiectul de activitate la ceea ce vă trece prin cap. Cu 
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toate acestea, nu avem nimic împotrivă. Aţi spus public, aţi minţit că 

autoturismele de la Ministerul Turismului au fost achiziţionate cu 

încălcarea legii. V-am  demonstrat că au fost achiziţionate cu respectarea 

legii şi, mai mult decât atât, cu 10% mai puţin… 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru! 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…decât preţul pieţei.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru! 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule Ludovic Orban, daţi-mi voie, numai să… 

Domnul Ludovic Orban: 

Competenţa comisiei, vă repet, nu este rodul nici al 

interpretărilor făcute de dumneavoastră… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Dar nici ale dumneavoastră! 

Domnul Ludovic Orban: 

Dar, nici dumneavoastră! Vă rog frumos să nu mă mai 

întrerupeţi! Pentru ca să avem un dialog civilizat… 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Vă rog!  

Domnul Ludovic Orban: 

…şi normal… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Vă rog, de asemenea, să nu mă întrerupeţi, când vorbesc… 

Domnul Ludovic Orban: 

…în acest for reprezentativ suprem al poporului român, care 

este Parlamentul României.  

Deci, obiectul de activitate al Comisiei nu este stabilit de titlu. 

Poate dumneavoastră v-aţi oprit la titlu. Dar, în art.1, în care se spune 

clar: „Se înfiinţează, denumită în continuare, Comisie de anchetă, cu 

următoarele obiective – de la litera a) la litera i). Ca atare, la litera g) – 

verificarea oportunităţii şi legalităţii achiziţiilor făcute de Ministerul 

Turismului în cadrul planului de achiziţii pe 2009” permite comisiei – şi 

chiar o obligă – să solicite orice fel de document din dosarul… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

În opinia dumneavoastră, domnule Orban! 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă rog frumos să nu mă întrerupeţi! „…din dosarul de achiziţii 

publice făcute pe orice fel de achiziţie publică din cadrul planului de 

achiziţii pe 2009.” 
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Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Domnule Ludovic Orban, am înţeles cum e prevedere: în opinia 

dumneavoastră!  

Domnul Ludovic Orban: 

Este punctul meu de vedere să… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Orice comisie de anchetă trebuie să aibă un obiect precis. Nu 

puteţi, pe parcursul desfăşurării activităţii, pe care oricum o faceţi ilegal, 

să extindeţi obiectul de activitate la orice altceva! Aş dori să vă spun, 

domnule Ludovic Orban, în condiţiile în care… (Voci suprapuse.) 

Aş dori să vă spun că, în condiţiile în care am formulat, în 

conformitate cu Regulamentul Camerei, această sesizare, aştept de la 

dumneavoastră fie un răspuns în acest moment, prin care îmi puteţi 

demonstra că aţi rezolvat toate problemele de ilegalitate în care se află 

această comisie, fie ne puteţi transmite în scris, până mâine, când se 

împlinesc 7 zile.  

În situaţia în care nu o veţi face, consider că răspunsul este 

negativ şi mă adresez Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Până la reglementarea… 

Domnule Ludovic Orban, numai o secundă, să închei! 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule preşedinte!  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Până la reglementarea acestei situaţii, comisia se află în 

ilegalitate cu desfăşurarea activităţii ei şi, în acest moment, nu se poate, 

până nu rezolvaţi toate aspectele, nu puteţi funcţiona şi nu am cum să mă 

prezint în faţa acestei comisii, să răspund altor întrebări decât cele legate 

de legalitatea funcţionării dumneavoastră.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna ministru! 

Doamna deputat Aura Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Doamna ministru… 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Eu vă mulţumesc foarte mult. Dacă nu-mi răspundeţi la 

sesizare, consider că este negativ… 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna ministru, ce rugăminte am?  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

…răspunsul şi mă adresez Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor.  
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Doamna Aurelia Vasile: 

30 de secunde vreau să mă ascultaţi şi pe mine.  

Sunt un om care v-am apreciat de la început toată activitatea şi 

eforturile pe care le-aţi făcut. Am făcut declaraţia că această comisie, cel 

puţin din punctul nostru de vedere iniţial, a fost iniţiată ca să 

demonstreze că ministerul pe care dumneavoastră îl conduceţi nu are 

niciun fel de probleme, iar toate proiectele de promovare sunt acoperite 

de lege.  

Şi este o întrebare pe care v-o adresez: de ce nu vreţi să 

răspundeţi comisiei, în condiţiile în care să finalizăm odată pentru 

totdeauna ceea ce dumneavoastră spuneţi că este corect, în condiţiile în 

care noi venim să vă ajutăm, să vedem: sunt lucrurile în baza legilor? 

Sunt lucruri care pot fi corectate pe parcurs? Sunt banii publici cheltuiţi 

legal? Deci, este un lucru foarte clar. Faptul că dumneavoastră faceţi 

sesizare, că noi am făcut sesizare, şi pentru dumneavoastră şi pentru noi 

funcţionează prezumţia de nevinovăţie.  

În condiţiile în care... este ca o rugăminte de la o femeie către o 

femeie, vă rog, răspundeţi întrebărilor comisiei, pentru a putea să 

demonstraţi tot ceea ce susţineţi de peste o lună de zile.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Doamna Aurelia Vasile, eu v-am dat dovadă de maximă 

transparenţă. Şi ce a făcut Ministerul Turismului nu a făcut nimeni, legat 

de punerea în vedere a opiniei publice a activităţii ministerului. Nu avem 

absolut nimic de ascuns. Ca dovadă, ridicăm documente pe site-ul 
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ministerului, fără să avem obligaţia, venim în Parlament şi punem toate 

dosarele la dispoziţia tuturor celor care vor să le vadă. Însă nu putem 

trece peste faptul că această comisie funcţionează în ilegalitate. Rezolvaţi 

aspectele de ilegalitate şi vă răspundem tuturor întrebărilor pe care le 

aveţi.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna ministru, o să-mi permiteţi să vă adresez încă o 

întrebare.  

În condiţiile în care ceea ce dumneavoastră ne-aţi pus la 

dispoziţie, ceea ce cei pe care i-am chemat la audieri până în acest 

moment, lasă să se întrevadă… ştiu eu, aşa, o situaţie puţin ambiguă, în 

condiţiile în care erau activităţi care puteau fi făcute şi pe bani publici, pe 

bani privaţi, sau erau anumite activităţi care puteau fi altfel acoperite 

decât din banii ministerului, faptul că dumneavoastră aţi intervenit în 

aceste activităţi, aducând şi banii publici, lasă să se înţeleagă, pun 

ghilimelele de rigoare, şi vă rog s-o luaţi aşa, ca de la înălţimea vârstei 

mele către dumneavoastră, că din bani publici v-aţi făcut propria 

imagine. Sunt întrebări la care vrem să ne daţi câteva răspunsuri, pentru a 

scoate aceste acuzaţii care, în acest moment, sunt către dumneavoastră. 

Atâta tot.  

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Doamna Aurelia Vasile, eu vă mulţumesc pentru încercarea de a 

aduce discuţia într-o zonă emoţională, însă oricine care a ascultat 

înregistrarea discuţiilor pe care le-aţi avut şi la care participaţi şi 
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dumneavoastră, nu vă poate bănui de bună-credinţă.  

Nici un moment această comisie nu şi-a propus altceva decât să 

găsească ceva penal în sarcina ministrului, în sarcina mea. Şi o 

demonstrează fără tăgadă înregistrările care au apărut în mass-media. 

Doamna Aura Vasile:  

Vă spun că... 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamna Aura Vasile, doamna ministru, vă rog să închideţi 

microfoanele şi aşteptaţi să vă dau cuvântul! 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Rugămintea mea este să răspundeţi acestei sesizări, şi după ce 

această comisie intră în legalitate ne prezentăm întreg ministerul şi 

răspundem întrebărilor dumneavoastră.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Trecem la audieri. Îi dau cuvântul domnului deputat... 

Doamna Elena Gabriela Udrea: 

Înţeleg că nu aveţi un răspuns la sesizare. Aşteptăm până mâine, 

după care ne adresăm Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am adus şi scris... Sper să nu plecaţi înainte de a răspunde la 
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aceste întrebări... Şi aş vrea să vă pun, totuşi, o întrebare, dacă sunteţi 

aici... 

Domnul Ludovic Orban:  

Nu-i mai pune nici o întrebare! (Doamna ministru Elena 

Gabriela Udrea părăseşte sala de şedinţă). 

Consemnăm refuzul ministrului, a doua oară, de a fi audiat de 

Comisia de anchetă parlamentară. Ca atare, constatăm din nou încălcarea 

Constituţiei de către ministrul turismului şi de către Ministerul 

Turismului şi constatăm din nou comportamentul total ieşit din cadrul 

legal şi constituţional al ministrului turismului. 

Domnului secretar Claudiu Ţaga îi dau cuvântul. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Pentru că a venit vorba de documentele care au fost sau nu au 

fost depuse la comisie. Cred că au sesizat toţi membrii comisiei o foarte 

mare inadvertenţă în ceea ce a spus doamna ministru. Şi anume, că 

documentele au fost depuse la Parlament şi făcute publice înainte de a ne 

fi date la comisie. 

Vreau să vă spun că în cadrul acestor documente, dacă acelea 

sunt cele care au fost puse la dispoziţia comisie, a fost o acţiune foarte 

gravă. 

Nouă ne-au parvenit, dacă sunt aceleaşi documente, nişte 

documente, cu rugămintea expresă a Ministerului Turismului, că sunt 

confidenţiale, până la semnarea contractului. Noi aceste documente, fiind 

confidenţiale, nici măcar nu le-am dat în expertizarea expertului de 
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achiziţii publice. Şi doamna ministru a spus că au fost făcute publice. 

Domnul Ludovic Orban:  

Îi dau cuvântul unui munte de calmitate care sunt convins că 

este cea mai bună soluţie împotriva unui munte de obrăznicie şi de lipsă 

de bun-simţ, domnului deputat Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru:  

Domnule preşedinte, noi acum putem discuta liniştiţi între noi, 

pentru că presa este afară. Este ca şi cum ar fi... Dar, ce aş propune eu? 

Pentru că mă aşteptam la acest deznodământ, am spus doamnei Săftoiu la 

un moment dat, să spună cuiva să cheme liftul. 

Dar degeaba spunem aici orice. Dacă nu dă comisia un 

comunicat către presă, cu ceea ce s-a cerut şi ceea ce nu s-a răspuns, ştiţi 

cum este? Treaba aceasta este un pic mai complicată. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, ca să o iau un pic înainte, pentru că timpul 

curge şi fiecare avem astăzi diverse alte probleme. Dacă teoretic doamna 

ministru ne-a lăsat timp liber: susţin ceea ce a spus Petru, în condiţiile în 

care doresc cu Adriana să pregătim acest comunicat de presă, în numele 

comisiei, şi dumneavoastră îl semnaţi, la care să dăm şi anexe. 

A doua problemă: aş dori ca pentru şedinţa de mâine să vedem 

ce avem planificate ca şi audieri, pentru că este punctul meu de vedere, 

nu ştiu ce vor spune ceilalţi colegi... Eu propun ca după ce stabilim ce 

audieri avem, dacă avem confirmările de participare sau nu, să facem o 
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subcomisie care să înceapă să redacteze un bruillon de raport pe temele 

şi acolo unde am avut materiale şi ne putem face un punct de vedere. 

Domnul Ludovic Orban:  

Propunerea dumneavoastră, doamna deputat, este concurentă cu 

ceea ce am propus eu, şi anume, mâine, să facem strict o reuniune a 

comisiei, în care experţii să ne prezinte o analiză preliminară, având 

documentele pe care le avem, pentru că, vă repet, atât în expertiza pe 

achiziţii publice, cât şi în expertiza financiar-contabilă, cât şi în expertiza 

IT, n-am avut puse la dispoziţie toate documentele solicitate. Şi veţi 

vedea că în ceea ce priveşte expertiza financiar-contabilă şi celelalte 

expertize avem nevoie de completări de documente, care deşi erau în 

solicitările iniţiale, ele nu au fost transmise. 

Cu certitudine, tot mâine putem să facem o analiză foarte 

serioasă a situaţiei, pentru că deja lucrurile care s-au petrecut depăşesc 

orice fel de limită a acceptabilităţii din punct de vedere nu numai al 

Constituţiei şi al legilor ţării, ci din punct de vedere al bunului-simţ, din 

punct de vedere a ceea ce înseamnă... Deja există riscul ca acest 

comportament al ministrului turismului şi al ministerului condus de 

domnia sa să afecteze grav imaginea unor instituţii fundamentale ale 

României. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, vă rog să nu acuzaţi pe toată lumea. Eu 

respect Constituţia, dumneavoastră respectaţi Constituţia, respectăm 

toate legile, traversăm strada numai atunci când semaforul arată culoarea 
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verde. Dacă cineva nu face acest lucru, va trebui să răspundă în faţa 

legilor pe care le-am enunţat. 

Domnul Ludovic Orban:  

Stimaţi colegi,  

Haideţi să reluăm dezbaterile. Trecem la punctul 3, aşa cum am 

propus. Am reţinut propunerea doamnei deputat Aura Vasile, şi anume, 

aceea ca în cursul zilei de mâine, în baza analizelor preliminare, pe 

documentele pe care le avem, să începem să formulăm concluzii 

preliminare referitoare la acele fapte, acţiuni, pe care avem documente. 

Din păcate sunt foarte puţine, doamna deputat. Dar, oricum, mâine, 

practic, la reuniune, în prima parte, la primul punct, va fi punctul în care 

prezintă analizele preliminarii experţii noştri pe achiziţii publice, pe 

financiar-contabil şi pe IT. 

Pe de altă parte, permiteţi-mi, totuşi, ţinând cont de ceea ce s-a 

întâmplat, să vă supun atenţiei două decizii: 1. să luăm act de faptul că la 

împlinirea termenului de 20 de zile nu ne-au fost puse la dispoziţie toate 

documentele solicitate în temeiul art. 111 din Constituţie şi al Legii 

privind răspunderea ministerială. Şi, de asemenea, să constatăm că unele 

documente nu sunt conforme cu realitatea. Vă readuc aminte numai 

primul răspuns, în care ni s-a spus că Ministerul Turismului nu a 

organizat şi finanţat acţiunea „Paşte în Bucovina”. Aşa, numai la prima 

vedere. 

Să constatăm, practic, acest lucru. Şi anume, încălcarea 

Constituţiei, art. 111, a Legii privind responsabilitatea ministerială. 
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Sunteţi de acord?  

Cine este pentru? (Unanimitate.) 

De asemenea, aş dori să constatăm tot printr-o decizie asumată 

de comisie refuzul ministrului turismului de a se supune prevederilor 

constituţionale şi legale de a fi audiat de către comisia de anchetă. Al 

doilea refuz de a fi audiat. 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă?  

Se abţine cineva? (Unanimitate.) 

Repet ceea ce am spus. În cursul şedinţei de mâine va trebui să 

luăm împreună o decizie privitor la demersurile pe care le vom formula 

în faţa comportamentului care întrece orice limită a Constituţiei, a legilor 

şi a bunului-simţ, a unui comportament abuziv, a unui comportament 

aflat în afara prevederilor constituţionale şi legale al ministrului 

turismului şi al angajaţilor Ministerului Turismului, pentru că noi suntem 

obligaţi, ca şi membri ai acestei Comisii de anchetă, în primul rând să 

aflăm adevărul şi să îl prezentăm opiniei publice, cetăţenilor României. 

Iar întregul comportament al ministrului turismului este în mod evident 

de împiedicare a activităţii acestei comisii şi mai ales de împiedicare a 

aflării adevărului de către cetăţenii români privind modul în care s-au 

cheltuit banii publici de către Ministerul Turismului. 

Îi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Nicolae Bănicioiu şi 

după aceea domnul secretar Ţaga.  
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Vreau să spun că sunt total de acord cu ceea ce a decis comisia. 

Şi vreau să vă spun că îmi pare rău că am asistat la o astfel de scenă, îmi 

pare rău de toţi oamenii care se uită la noi şi care îşi pun speranţa în 

instituţiile statului şi mulţi dintre ei aşteaptă răspunsuri şi de la justiţie şi 

de la autorităţile locale şi de la miniştri şi de la Guvern. Cred că s-a 

năruit tot acest zid al speranţei, pentru că îmi pare rău să o spun, dar în 

momentul de faţă nu ştiu cine mai poate susţine că statul de drept în 

România mai există. Deci, faptul este cu atât mai grav cu cât un ministru 

îşi permite, în clădirea Parlamentului, să vină şi să calce în picioare 

Constituţia României. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule deputat, jurământul de ministru include chiar la 

începutul jurământului: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării”. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Pentru persoana în cauză este evident că nu mai contează nici 

jurământul de ministru, nici cel de parlamentar şi nici măcar 

angajamentul făcut către oamenii care au votat-o. 

Îmi pare rău să constat că doamna ministru nu a vrut să 

răspundă. Nu vreau să mă antepronunţ, dar este foarte clar că are ceva de 

ascuns. În momentul de faţă chiar pot spune că are ceva de ascuns, nu 

ştiu ce, nici nu mai ştiu cât este de important în momentul de faţă, dar 

faptul că lucrurile merg în sensul acesta cred că ne duce cu paşi repezi 
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spre o democraţie sud-americană adevărată. 

Nu cred că este normal ceea ce se întâmplă într-o instituţie de 

stat, nu este normal ceea ce face un demnitar de prim rang. Ştiu că data 

trecută am făcut o afirmaţie, am spus că doamna Udrea are o atitudine ce 

îmi aduce aminte de Elena Ceauşescu şi m-am mai uitat şi pe ceea ce 

publică anumite ziare din presa vremii respective, de dinainte de ’89. 

Vreau să vă spun că şi această atitudine cu ilegalitatea, cu ilegaliştii care 

probabil ar trebui să ne ducem în munţi vine să-mi confirme ceea ce am 

spus atunci. 

Deci, în România, începând de astăzi toţi cei care nu vor mai 

dori să respecte legea au argumente suficiente. Exemplul lor este un 

ministru, exemplul lor este, de ce să nu spunem, un apropiat al celui mai 

puternic om în stat, cu care s-a întâlnit acum câteva zile, tot arăta presa, 

şi eu nu pot să cred că preşedintele României a învăţat-o să se comporte 

în aşa mod. 

Regret, domnule preşedinte, dar cred că toţi cei care spun că 

statul de drept în România a murit, încep să aibă dreptate. Îmi pare rău! 

Îmi pare rău că am asistat la un asemenea circ! 

Domnul Ludovic Orban:  

Înainte de a-i da cuvântul domnului deputat Bleotu, aş vrea să 

fac, totuşi, o observaţie, domnule Bănicioiu. 

Eu cred că 99% din populaţia României trăieşte într-un stat de 

drept, respectă legea, respectă Constituţia, se comportă normal, civilizat 

faţă de semenii săi, respectă cei 7 ani de acasă şi respectă normele de 
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bun-simţ. 

Nu cred că pentru 1%, care într-adevăr, unii dintre ei, din 

întâmplare au ajuns în funcţii publice importante, care calcă în picioare 

Constituţia, statul de drept, instituţiile fundamentale ale statului, trebuie 

să tragem această concluzie. Dimpotrivă, obligaţia noastră este să aflăm 

adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în Ministerul Turismului şi despre 

cum s-au cheltuit banii cetăţenilor de către Ministerul Turismului şi 

obligaţia noastră este să acţionăm astfel încât să asigurăm respectarea 

Constituţiei şi legilor ţării, în calitate de parlamentari investiţi de planul 

Camerei Deputaţilor, cu activitate în această comisie. 

Îi dau cuvântul domnului Bleotu. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Domnule preşedinte şi stimaţi colegi, din materialele puţine pe 

care noi le avem, eu am să vă fac o propunere, dacă sunteţi de acord cu 

ea. Guvernul va veni cu o ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea 

bugetului de stat. 

Am făcut o analiză comparativă a execuţiei bugetului pe totalul 

anului 2008, când exista Agenţia de Turism în cadrul Ministerului IMM-

urilor, şi am constatat că transferurile de la bugetul Ministerului 

Turismului către bugetele locale, este vorba de consilii locale şi judeţene, 

este de – atenţie, reţineţi ce vă spun! – 32 de ori mai mare decât în anul 

2008, în condiţiile în care execuţia pe aceste obiective de investiţii, pe 

semestrul I, este de sub 4%. Propunerea pe care vreau să o facem noi, 

comisia, şi pe care să o înaintăm tuturor grupurilor parlamentare este ca 
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aceste sume care vor fi cheltuite, după părerea mea, netransparent, 

clientelar şi în scop electoral să fie transferate, la rectificare, prin 

Hotărârea Parlamentului, către ministerele care au absolută nevoie de 

aceste sume şi care să fie cheltuite transparent, ca fiind bani publici. 

Deci, aş vrea să luăm această hotărâre, pentru că, părerea mea, 

este absolut legală şi să o dăm grupurilor parlamentare. 

Sunt peste 2.600 de miliarde de lei vechi. Aceasta înseamnă 80 

de milioane de euro care efectiv nu mai au când să fie cheltuite. 

Dacă ţinem cont că procedura de achiziţie publică durează 

minim 60 de zile, dacă ţinem cont că până în prezent aceste sume nu au 

fost transferate, ele efectiv nu mai au când să fie cheltuite. Este ca şi cum 

am spune că noi udăm sau facem irigaţii când afară plouă. Deci, este o 

risipă a banului public pe care noi nu trebuie să o acceptăm. 

Domnul Ludovic Orban:  

Îi dau cuvântul domnului Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu doar o completare vroiam să spun. Şi eu m-am uitat pe 

cifrele pe care le-a zis domnul Bleotu şi este o analiză pertinentă. 

Vreau să vă spun că eu în momentul de faţă cred că de aceasta 

nu vrea doamna Udrea să stea să dea răspunsuri. De aceasta nu vrea să 

ne spună doamna Udrea de ce Guvernul României trebuie să dea afară 

14.000 de oameni, în timp ce la Ministerul Turismului avem atâţia bani 

pe care nu reuşim să-i cheltuim. Aceasta este problema, de fapt! 

Problema de fond este că banii publici în România sunt ori ţinuţi la 
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ciorap, ori cheltuiţi aiurea! Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul deputat Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru:  

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

Cu teoria stăm toţi bine; cu practica este problemă! De ce spun 

acest lucru? Sâmbătă Guvernul a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă şi 

abia când o să vină în Parlament, atunci putem să mai facem ceva. Nu că 

n-aş fi de acord cu ceea ce ai spus, nu mai spun că s-ar putea să fie cam 

târziu atunci, mai ales dacă vine anul viitor ordonanţa, că s-au mai 

întâmplat asemenea situaţii. 

A doua problemă, domnule preşedinte: pentru ziua de mâine v-

aş ruga, după ce aflăm noutăţile de la noul Birou permanent, să stabilim 

ora şi restul, pentru că acum nu putem. 

Domnul Ludovic Orban:  

Nu cunoaştem programul pe această săptămână. 

Dar, după Biroul permanent secretarul comisiei vă va 

transmite... 

Domnul Lakatos Petru:  

Aceasta ar fi fost rugămintea. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Facem o consultare telefonic şi stabilim ora la care ne 

întrevedem. 

Doamna deputat Aura Vasile. Am înţeles că împreună cu 

doamna Săftoiu şi cu domnul secretar pregătiţi comunicatul... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, eu sunt inginer şi mă pricep foarte bine să 

corectez ce lucrează filozofii. Ţinând cont că şi eu şi Bănicioiu va trebui 

să fim la şedinţa Biroului permanent, de aceea am rugat-o pe Adriana şi 

pe domnul Claudiu şi să-şi arunce un ochi poate şi Petru, care este foarte 

... 

Domnul Ludovic Orban:  

În momentul în care proiectul de comunicat este pregătit, vi-l 

dăm spre... 

Doamna Aurelia Vasile:  

În orice caz, ceea ce s-a propus corect, să punem toate anexele, 

încă o dată acel tabel, poate facem şi o legendă, să explicăm că acolo 

unde apare acel semn X sunt materiale pe care le avem, bineînţeles puse 

la zi cu ce am mai primit sau nu am mai primit, dacă am mai primit vreo 

filă la dosarele care tot sunt plimbate de o lună de zile. 

Domnul Lakatos Petru:  

Domnule preşedinte, mă scuzaţi. Referitor la ce spunea doamna 

Aura Vasile. Mai simplu, ca să înţeleagă toată lumea:  s-a cerut şi nu s-a 
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primit! Atât! Că ceea ce s-a primit s-a primit, s-a primit! Deci, ce nu s-a 

primit! O listă cu ceea ce nu s-a primit. 

Domnul Ludovic Orban:  

Sigur, este mult mai inspirată. Dar trebuie şi documentele probă, 

cu solicitările noastre oficiale şi cu răspunsurile lor oficiale. Opisuri. 

Înainte de a-i da cuvântul domnului deputat Chiriţă, permiteţi-

mi totuşi să vă spun un lucru care ţine, din punctul meu de vedere, de 

procedură şi de bun-simţ. Noi ne pronunţăm în baza acelor informaţii, 

documente, răspunsuri la întrebări în cursul audierilor pe care putem să 

le facem. În măsura în care se continuă refuzul nejustificat de a pune 

documente la dispoziţie, în condiţiile în care se continuă acest 

comportament neconstituţional şi legal, în mod evident, trebuie să 

iniţiem toate procedurile pentru revenirea în cadrul constituţional şi 

legal. Iar în ceea ce priveşte raportul, nimeni nu ne poate împiedica să 

adoptăm un raport în baza a ce documente ni s-au pus la dispoziţie. Ce să 

facem? Să trimitem portăreii şi poliţia la Ministerul Turismului ca să-i 

forţăm să ne pună la dispoziţie documente? Sigur că şi ministrul şi toţi 

funcţionarii responsabili pentru încălcarea gravă a Constituţiei, a legilor 

ţării, trebuie să fie pedepsiţi în conformitate cu prevederile legale. 

Îi dau cuvântul domnului deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Încerc să găsesc, totuşi, o explicaţie la situaţia care a rezultat, 

urmare a prezenţei doamnei Udrea la această comisie, şi singurul gând 
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care îmi vine în minte vizavi de cele întâmplate este legat de faptul că la 

sfârşitul acestei săptămâni doamna Udrea a luat „Lumină la malul Mării” 

de la mentorul său şi i-a dat dezlegare la a acţiona cu toată tăria pentru 

subminarea statului de drept. Altă explicaţie n-aş putea găsi, nici logică, 

nici de altă natură. 

Şi eu – aceasta este a doua idee pe care vreau să o exprim – 

apreciez că este momentul să încetăm ceea ce se întâmplă vizavi de 

relaţia dintre Parlament şi minister şi să transmitem plenului Camerei 

Deputaţilor concluziile şi recomandările noastre, în raportul pe care-l 

vom face, iar dacă plenul va considera să acţioneze într-un fel sau altul 

sau să ţină cont de recomandările şi concluziile noastre, aceasta vom 

vedea la momentul respectiv. Dar cred că este cazul să înceteze acest, 

repet, circ care are la bază substraturi pe care eu nici nu vreau să le 

comentez.  

Domnule preşedinte,  

 Aş vrea să clarificăm o chestiune care a fost discutată 

săptămâna trecută şi să vedem în ce măsură se mai justifică să cităm 

persoana responsabilă cu activităţile de turism de la Paris. Rămăsese să 

clarifice domnul Ţaga chestiunea asta. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

E citată deja, pentru data de 3. A rămas citată. 

Domnul Ludovic Orban:  

A rămas în  data de 3, da.  
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

A, bun. E în regulă. Nu am reţinut că s-a clarificat problema 

transportului, că era o chestiune legată de transport, cine suportă 

cheltuielile. Şi poate către Biroul permanent  transmiteţi o solicitare, 

pentru a plăti Camera. 

Domnul Ludovic Orban:  

Persoana citată are obligaţia de a se prezenta. Nu este obligaţia 

noastră să stabilim cum se suportă costurile de transport. Asta este un 

fleac.  

Îi dau cuvântul domnului deputat  Georgian Pop. 

Domnul Georgian Pop: 

O scurtă propunerea voiam să vă fac. Cred că pe lângă 

obligaţiile de ordin regulamentar, pe care le avem faţă de Camera 

Deputaţilor, cred că în acest moment, după circul ieftin la care am 

asistat, avem şi o obligaţie faţă de opinia publică, în sensul în care, cred 

că ar fi oportun să facem un inventar al tuturor întrebărilor şi temelor pe 

care le-am propus să le clarificăm în cadrul acestei comisii şi la care nu 

am primit nici răspunsuri, nici documente, adică oamenii deja cred că 

trebuie să vadă un inventar clar. Ce anume ne-am propus să verificăm, 

repet, neclarităţi. N-am primit nici răspunsuri, nici n-am putut face 

audieri, nici documente. 

Vă mulţumesc.  
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Domnul Ludovic Orban:  

Discutăm mâine, pun pe ordinea de zi, da? 

Mai aveţi intervenţii, stimaţi colegi? 

Domnul deputat Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

O problemă tehnică pe care am încercat s-o elucidăm.  

La această comisie, aşa cum s-a văzut, accesul este liber, al 

presei, al oamenilor care vin.  

În această sală, de mai multe ori, a fost un domn pe care astăzi... 

nu a fost în fiecare zi, astăzi l-am legitimat, adică nu l–am legitimat, l-am 

întrebat din partea cui este. Mi-a scos un paşaport american, nu m-am 

uitat  pe el, dar a zis că este observator. Nu a ştiut să spună din partea cui 

este observator, l-am întrebat  cum a intrat în această clădire. A dat 

telefon la grupurile parlamentare, nu ştiu ce... domnule, la care?  

Bineînţeles că am făcut apel la cei de la pază, ca să nu mai avem 

probleme, şi  avea un ecuson pe care nu scria nimic, deci era alb. Cei de 

la pază au rezolvat, au elucidat misterul, cetăţeanul se numeşte Stoica 

John Ion  şi avea un bilet de intrare semnat PD-L. Şi am spus, domnule, 

este o procedură prin care poţi să asişti la comisie, dar faci către comisie 

o cerere. Asta am vrut să vă aduc la cunoştinţă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dacă nu mai aveţi intervenţii, punem punct lucrărilor comisiei 

pe ziua de astăzi.  

Ne revedem mâine, după ce aflăm programul de activitate al 
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Camerei Deputaţilor, în urma Biroului permanent. 

* 

Şedinţa s-a încheiat la orele  13,00. 

 

 

 

  

 


