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S T E N O G R A M A 

Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea 

sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub 

semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru 

organizarea «Zilei Tineretului» - din ziua de 1 iulie 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 10,15. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna Alina-Ştefania 

Gorghiu. 

* 

Domnul Lakatos Petru: 

Vă anunţ că avem cvorum asigurat, din cei 15 membri ai 

comisiei sunt prezenţi 12. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi colegi, 

Bună dimineaţa! 

Putem să începem şedinţa de astăzi, de audieri, în condiţii de 
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cvorum. 

Aş vrea să stabilim de la început procedura de lucru pentru 

şedinţa de astăzi. 

Sunt prezenţi aici toţi cei trei domni directori din minister şi 

fostul preşedinte ANT, domnul Karol Borbely. 

Propunerea ar fi să-mi spuneţi dacă aveţi propuneri pe 

procedură; dacă nu, să începem audierea cu fostul preşedinte ANT, 

domnul Karol Borbely, urmând să îi invităm pe domnii din minister. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aş vrea să reiterez o afirmaţie, mai ales că am urmărit şi am 

citit astăzi dimineaţă stenogramele întâlnirii noastre de ieri şi am 

urmărit declaraţiile dumneavoastră din mas-media, toţi, fără excepţie, 

cel puţin o dată de-a lungul şedinţei, aţi vorbit despre cercetările care 

sunt în curs la DNA. 

Reamintesc colegilor că şi noi suntem sub jurământ în 

momentul de faţă, aici, şi suntem obligaţi să spunem adevărul şi să 

facem tot ceea ce este legal şi necesar pentru îndeplinirea legalităţii şi 

pentru aflarea adevărului şi, în momentul de faţă, conform 

declaraţiilor pe care le-aţi făcut, având cunoştinţă de faptul că există o 

procedură judiciară în desfăşurare la DNA, noi, astăzi, ca şi comisie, 

funcţionăm împotriva Regulamentului, care are valoare de lege. Şi eu 

cred, personal, că este împotriva deontologiei noastre profesionale şi 

împotriva legalităţii acestei instituţii. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Numai o secundă. 
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Domnule Boureanu, cred că, dacă mai durează trei luni 

comisia, o să ne spuneţi acelaşi lucru în fiecare zi. 

Aţi spus că veţi comunica cu Parchetul şi veţi face, în nume 

personal, acea adresă. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Azi am făcut această hârtie, dar cred că dumneavoastră 

comiteţi un abuz în funcţie când cereţi ca o instituţie, care nu are 

atribuţie asupra Parlamentului, să să-şi asume ilegalitatea comisiei pe 

care o conduceţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Noi n-am cerut aşa ceva. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

În calitate de preşedinte, ar trebui să vă informaţi şi, atunci 

când există o informaţie publică că există o procedură judiciară în 

desfăşurare, dumneavoastră ar trebui să interpretaţi legea, în calitate 

de preşedinte al comisiei şi să constataţi, aşa spune la Regulament, pur 

şi simplu, desfiinţarea comisiei. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule Boureanu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

De aceea legiuitorul a făcut aşa Regulamentul, tocmai pentru 

a evita abuzurile unei majorităţi, de aceea a spus foarte... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Din Biroul permanent al Camerei. Mulţumim. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

...clar în Regulament să se desfiinţează automat. Aşa spune 

Regulamentul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc, domnule Boureanu, ştim părerea 

dumneavoastră, înseamnă că abuzul a fost al Biroului permanent al 

Camerei şi al plenului Camerei, pentru că noi nu facem decât să 

respectăm ... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă rog să citiţi, conform Regulamentului, Biroul Camerei... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog să nu vorbiţi peste mine, că eu v-am lăsat să terminaţi. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Biroul Camerei nu coordonează comisiile speciale... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu,... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

...ci numai comisiile permanente. Suntem o comisie 

independentă, nimeni nu ne dă nouă ordin cum lucrăm şi cum căutăm 

aflarea adevărului. Şi aceasta este în Regulament. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

În comisie s-a stabilit prin vot un lucru pe care 

dumneavoastră nu-l respectaţi şi vorbiţi acum numai de dragul de a... 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Dar nu înseamnă că este legal. Votul nu ţine loc de legalitate. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog să faceţi contestaţie sau ce vreţi dumneavoastră 

împotriva votului acestei comisii de anchetă, care a fost dat în prima 

şedinţă din data de 24 iunie. Până atunci, o să vă rog să respectaţi, la 

fel ca şi noi, hotărârile comisiei de anchetă. 

Mulţumesc mult. 

Înscrişi la cuvânt domnul Vişan, domnul Olteanu, domnul 

Sever Voinescu, domnul Bănicioiu şi domnul Rizea. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc, doamna preşedinte.  

Eu salut faptul că domnul Boureanu ridică şi astăzi această 

chestiune şi sper că o ridice trei luni în fiecare zi, pentru a dovedi 

faptul că doreşte tergiversarea sau blocarea activităţii acestei comisii. 

Atât comisia, cât şi Biroul permanent s-au pronunţat, juriştii din 

această comisie şi din Parlament s-au pronunţat într-un mod calificat 

şi competent. Cred că de fiecare dată şi orice intervenţie împotriva 

acestor pronunţări deja făcut nu fac decât să arate voinţa de a 

tergiversa dezbaterile din această comisie. 

Dacă există această voinţă, sigur, domnul Boureanu ca şi 

colegii domniei sale sunt aleşi şi ca atare, au dreptul să exercite o 

voinţă şi cred că este foarte bine ca ea să fie cunoscută de către 

cetăţeni. 

De aceea, eu salut ca, în fiecare dimineaţă, să reluăm această 
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discuţie. Dacă putem şi astăzi din oră în oră să discutăm despre 

suspendarea comisiei, cred că acest lucru va fi cât se poate de relevant, 

pentru voinţa colegilor noştri de a se afla adevărul în acest caz, voinţă, 

sigur, complet diferită de situaţiile în care este vorba de parlamentari 

sau foşti miniştri din alte partide. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vreau şi eu un drept la replică. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

După intervenţiile pe procedură. 

Domnul Gelu Vişan: 

Da, foarte scurt. Repet, am spus şi ieri, punctul meu de 

vedere este că nu dorim să tergiversăm lucrările acestei comisii, dorim 

însă să fie aplicată legea, dorim să fie respectat Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, care are efect de lege. În opinia mea, aşa cum am spus şi 

ieri, se încalcă acest Regulament.  

Dar nu despre acesta am luat cuvântul, ci despre faptul că am 

fost de acord cu Regulamentul pe care l-am votat şi noi v-am rugat să 

trimiteţi o adresă care să lămurească situaţia acestei comisii. 

Dumneavoastră aţi refuzat şi aţi supus la vot comisiei dacă să trimiteţi 

sau nu această adresă, este vorba de atributul dumneavoastră. Refuzul 

dumneavoastră de a lua legătura cu Parchetul general, mi se pare şi 

mie, dar nu numai că mi se pare, eu susţin că este un abuz în funcţie, 

refuzul de a lua legătura, conform art. 4 alin. (2) din Regulament, este 

atributul dumneavoastră de a lua legătura cu instituţiile Statului, iar 



 

 

7

refuzul dumneavoastră de a face această adresă, de lămurire; s-ar 

putea ca Parchetul să ne spună nu este treaba noastră, este treaba 

voastră. Mie mi se pare şi nu numai că mi se pare, pe Regulamentul pe 

care l-am votat se vede că este un abuz în funcţia de preşedinte. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos pentru intervenţie. Domnule Vişan, am un 

singur amendament. Citiţi mai cu atenţie Regulamentul şi veţi constata 

că hotărârile în comisie se iau colectiv şi nu individual. 

În calitate de preşedinte pot să fac lucrurile pe care comisia 

mă mandatează să le fac. În urma votului din data de 24 iunie, comisia 

a stabilit că nu suntem deloc competenţi să trimitem aceste adrese la 

Parchetul general. Este un vot care s-a consemnat în stenogramă, în 

procesul-verbal, pe care dumneavoastră – ştiţi foarte bine – aţi fost în 

sală, sper că n-aţi uitat deja ce s-a întâmplat în comisie. 

Rugămintea mea este următoarea. Ca să evităm situaţia 

penibilă de ieri, de a sta de vorbă o oră pe procedură, când lucrurile, 

efectiv, se reiau, am rugămintea să avem intervenţii mai scurte, 

punctuale, în măsura în care avem noutăţi faţă de ziua de ieri să le 

exprimăm, pentru că sunt deja patru persoane care stau aici şi domnul 

ministru a spus că are nevoie de domniile lor la minister. 

Mulţumesc. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamnă preşedinte, 

Am impresia că, nu ştiu, probabil luată de emoţiile pe care vi 
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le induc atâtea camere, cu care probabil că nu v-aţi obişnuit încă, dar 

vă veţi obişnui,  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Văd că, după două voturi, v-aţi obişnuit. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Stimată doamnă, lăsaţi-mă să termin. 

Dumneavoastră, deja, spuneţi unele lucruri, care pe mine mă 

deranjează. Aţi spus: „Atunci abuzul este al Biroului permanent.” 

Vă atrag atenţia că sunt membru în Biroul permanent, am 

votat împotriva majorităţii, dar, totuşi, respect votul din Biroul 

permanent şi vă atrag atenţia că nu este niciun abuz al Biroului 

permanent. Deci, vă rog să vă măsuraţi cuvintele. Punctul unu. 

Punctul doi. V-aţi referit la discuţiile noastre pe procedură, de 

ieri, ca fiind o situaţie penibilă. 

Stimată doamnă, orice discuţie pe procedură, înţeleg că, 

clamaţi cu multă mândrie calitatea dumneavoastră de jurist, atunci 

trebuie să ştiţi, orice discuţie pe procedură este binevenită, doamnă, nu 

este penibilă. 

Şi încă un lucru aş vrea să menţionez. Faptul că, la un 

moment dat, un corp deliberativ, că e el Birou permanent, că este plen 

al Camerei sau plen al comisiei noastre, a decis prin ceva, asta nu 

înseamnă că, automat, acea decizie este legală. 

Există posibilitatea, după cum bine ştiţi, contestării multor 

decizii care se iau prin vot, prin vot majoritar şi există posibilitatea ca 

aceste decizii să fie considerate nelegale, cum s-a întâmplat, din 
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păcate, adesea în cazul Camerei Deputaţilor. Deci, v-aş ruga, în 

general, să nu confundaţi votul politic majoritar într-o comisie cu 

legalitatea. Şi, dacă un coleg are o chestiune legată şi crede, în 

continuare, că sunt probleme de legalitate în constituirea noastră, vă 

rog să-l lăsaţi să exprime această părere. Vă rog, eventual, dacă simţiţi 

nevoia să resupuneţi la vot, pentru că este posibil ca alţi colegi să se 

răzgândească sau să mai reflecteze la această problemă, dar niciodată, 

vă rog, să nu mai opriţi un coleg al nostru care ridică probleme de 

legalitate pe ideea că s-a votat şi pentru asta trebuie să tacă de acum în 

colo. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc. Daţi-mi voie să vă şi răspund, pentru că 

dumneavoastră vă place să vă auziţi... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Pe procedură, vă rog. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Numai o secundă, domnule Boureanu. Daţi-mi voie să 

vorbesc, că m-a provocat domnul Voinescu şi n-am decât un cuvânt 

să-i spun şi anume... 

(Domnul Cristian Alexandru Boureanu insistă în a lua 

cuvântul.) 

Sunteţi domn şi o să mă lăsaţi să vorbesc şi vorbiţi după 

mine. 
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Domnule Sever Voinescu, l-am lăsat pe domnul Boureanu şi 

pe toţi membrii comisiei să intervină de câte ori au simţit nevoia. Am 

vorbit despre faptul că, ieri în şedinţă, timp de o oră s-a discutat pe 

lucruri pe care deja se hotărâse şi se dăduse un vot. 

Aveţi la îndemână calea contestaţiei oricând. Văd că n-aţi 

făcut-o. Aveţi libertatea, exact ce-i spuneam şi domnului Boureanu. 

Fiecare foloseşte ce cuvinte doreşte, domnule Sever Voinescu, eu nu 

v-am cenzurat pe dumneavoastră. 

Vă mulţumesc mult şi vă rog să mă respectaţi, aşa cum vă las 

pe dumneavoastră să aveţi toate intervenţiile posibile. 

Vă mulţumesc mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu cred că ar trebui să trecem un pic peste partea aceasta de 

discuţii, mai mult sau mai puţin amicale. Cred că nu vreţi să pierdem 

foarte mult timp astăzi, pentru că îi reţinem şi pe domnii directori şi pe 

domnul expreşedinte Borbely. 

De asemenea, şi o remarcă: domnul Boureanu totdeauna are 

câte o problemă pe procedură. 

Nu ştiu, dar parcă consideraţi că este mult mai confortabil să 

se ducă totul la DNA. Adică credeţi că e mai bine acolo decât aici sau 

cum? Nu ştiu. E o părere personală. Tot clamaţi DNA-ul de fiecare 

dată. Atâta timp cât nu avem o informare oficială, este lege este 

adevărat, dar cât timp nu avem o informare oficială de la DNA nu 

puteţi să ne spuneţi din cinci în cinci minute că această comisie este 

ilegală. Haideţi, totuşi, să ne facem treaba. 



 

 

11

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Atâta timp cât nu o cereţi, puteţi fi consideraţi că ascundeţi 

adevărul faţă de comisie şi vă încălcaţi jurământul din comisie. 

DomnulNicolae Bănicioiu: 

Domnule Boureanu, vă rog eu mult, lăsaţi-mă să vorbesc, că 

eu nu v-am întrerupt niciodată; chiar niciodată. 

Deci, atâta timp cât DNA-ul sau la ce for mai apelaţi 

dumneavoastră nu ne-a trimis nicio corespondenţă oficială, deci 

suntem în legalitate, se poate constitui această comisie. Evident, aveţi 

toate procedeele de contestare a acestei comisii la îndemână şi puteţi 

să o faceţi, nu vă opreşte nimeni, dar, până atunci, haideţi să ne facem 

treaba. Haideţi să încercăm să trecem peste aceste dese probleme de 

procedură şi să vedem dacă ajungem la vreun rezultat. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Rizea, domnul Lakatos şi domnul Boureanu. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. Aş vrea să fac un anunţ, 

pentru că am căutat câteva documente pe site. Pot să vă spun că am 

rămas surprins de ceea ce am găsit şi aş vrea să vă informez, pregătesc 

câte o mapă pentru fiecare membru al comisiei, veţi primi chiar acum, 

pentru că ele se printează. Şi este vorba de Hotărârea nr. 478/22 

aprilie. 

(Domnul deputat Cristian Rizea vorbeşte în picioare, spre 

camerele de luat vederi. Amuzamente şi comentarii în sală.) 
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Vreau să vă spun că Ministerul Tineretului şi Sportului nu 

avea dreptul să organizeze niciun fel de astfel de manifestări. 

Şi vă prezint acum hotărârea Guvernului, pentru că cea de 

reorganizare a Ministerului Tineretului şi Sportului a fost făcută în 

decembrie 2008 şi are nr.1721, iar cea care a fost făcută în 22 aprilie 

2009, doamnelor şi domnilor deputaţi, a fost publicată în Monitorul 

Oficial în 7 mai şi prevede două articole: „Organizarea de evenimente 

în vederea promovării programelor de tineret.” şi, la art. 5 se introduce 

o nouă literă: „Organizarea evenimentelor în vederea promovării 

programelor de sport.” 

Deci numai două articole au fost introduse în această hotărâre 

de Guvern, care a devenit oficială după publicarea, aşa cum este 

normal, în Monitorul Oficial, adică în 7 mai. 

Ceea ce vă spun acum este că această comisie de anchetă nu 

mai are alt sens, nu mai are sens să verifice scene, contracte, să 

audieze, din moment ce toate acele activităţi din 2 mai au fost ilegale, 

doamnelor şi domnilor deputaţi. 

Şi veţi primi, totodată, în copie şi articolele de pe ? luate, cu 

licitaţiile făcute în 2 iunie. La o lună de zile după derularea 

evenimentelor, vă reiterez firma Artizan Consulting şi cealaltă 

societate au câştigat licitaţiile care s-au atribuit, repet, în 2 iunie, la o 

lună după derularea evenimentelor. 

Deci în 2 iunie s-au atribuit nişte contracte în mod legal 

pentru o activitate retroactivă. 

Mulţumesc. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule Rizea. O să vă rugăm să faceţi copii 

pentru toţi membrii comisiei, dacă se poate, să ne puneţi la dispoziţie 

materialele. Mulţumim mult. 

Domnul Lakatos. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu mă bazez pe materialele domnului, înţeleg că trebuie să 

lucrăm cu documente oficiale. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu, îi dădusem cuvântul domnului Lakatos 

şi vă rog mult de tot să respectaţi măcar o singură dată această şedinţă. 

Am dreptul să dau cuvântul cui era la rând; domnul Lakatos era la 

rând. Aşa cum colegii dumneavoastră de partid au respectat 

intervenţiile în comisie, vă rog să nu mai sabotaţi activitatea comisiei 

şi să aveţi bun simţ. 

Vă mulţumesc. 

Domnule Lakatos, aveţi cuvântul. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Domnişoara de pe Cameră, domnişoara preşedinte de la 

Camera domnului Olteanu, vă rog frumos. 

(Discuţii aprinse, colaterale.) 

Domnul Lakatos Petru: 

Stimaţi colegi, 

Am o propunere constructivă pentru a evita situaţiile similare 
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şi mă inspir din activitatea Camerei Deputaţilor. 

Propun comisiei să fie de acord ca, de acum în colo, 

activitatea comisiei, pentru cei care vor să facă declaraţii politice, să 

înceapă la ora 9,00. Eu, ca secretar, mă angajez să vin aici, să vă 

ascult. Se înregistrează tot şi şedinţa să înceapă la ora 10,00, când vin 

şi invitaţii şi atunci nu vor fi probleme de acest gen. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Aveţi cuvântul, domnule Boureanu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc. În primul rând, aş dori, legat de ultima precizare. 

Conform a ceea ce aţi spus dumneavoastră, doamnă 

preşedinte, mai devreme, noi, aici, lucrăm pe documente oficiale. Aşa 

că vă rog să faceţi o hârtie oficială către Monitorul Oficial, o hârtie 

oficială către Guvern, astfel încât să primim hârtii oficiale legate de 

momentele în care au fost publicate datele, momente cum s-a înfiinţat 

Ministerul Tineretului şi Sportului, nu mă pot baza pe documentele 

aduse de un coleg de-al nostru, chiar dacă, întâmplător sunt aduse de 

pe site-uri oficiale. Dar văd că dumneavoastră aţi fixat acest mod de 

lucru. 

În al doilea rând, vreau să nu facem confuzia între legalitate 

şi majoritate. Deci, dacă dumneavoastră vă permiteţi să faceţi un abuz 

în funcţie, eu vă readuc aminte că nu sunteţi doar preşedinta...  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Aveţi grijă ce vorbiţi, domnule Boureanu, atâta vreau să vă 



 

 

15

spun, aveţi grijă ce vorbiţi 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

...sunt foarte atent ce vorbesc şi vă rog să nu mă întrerupeţi, 

domnişorică, da? 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule Boureanu, în primul rând... 

Doamna preşedinte, în primul rând că domnul deputat 

Boureanu, de când a venit, ne jigneşte şi nu respectă această comisie. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Doamnă, dumneavoastră aţi venit mai târziu, vă rog frumos 

să vă aşteptaţi rândul; da? Deci, vă rog frumos să vă aşteptaţi rândul... 

Doamna Aurelia Vasile: 

N-am deranjat comisia. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

N-aţi deranjat-o că aţi fost plecată; dumneavoastră acum aţi 

venit. Deci, vă rog frumos să vă aşteptaţi rândul. 

Domnişorică este un cuvânt din DEX foarte delicat şi foarte 

frumos, ca şi doamna preşedinte. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Păstraţi-le pentru soţia dumneavoastră, domnule Boureanu. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Discutăm de soţie sau şi de amanţi. 
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(Rumoare şi râsete în sală.) 

Deci, vă rog frumos, eu zic să nu intrăm pe chestiuni legate 

de familie, că sunteţi într-o situaţie delicată. Eu atâta vă spun, să nu 

intrăm pe chestiuni legate de familie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, doamna Aura Vasile. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Boureanu, am ajuns la un nivel la care nu cred că se 

mai poate continua aşa. 

Domnule Boureanu, vă rog eu foarte mult, haideţi să ne 

reîntoarcem la o discuţie mai civilizată. Nu are sens... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Deci rugămintea mea este aşa cum eu am aşteptat şase 

persoane să vorbească pe procedură, o să vă rog, domnule Bănicioiu, 

să mă aşteptaţi să termin. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu propun ca, dacă o să continuaţi la modul acesta, chiar 

propun să nu vi se mai dea cuvântul. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Propuneţi în momentul în care vă vine rândul la cuvânt. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, eu cred că nu mai trebuie să continuaţi la modul acesta. 



 

 

17

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Eu cred că nu am folosit decât un cuvânt foarte drăguţ. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aţi început să jigniţi în primul rând o doamnă, după aceea 

comisia şi o să continuaţi cu toată lumea. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aveţi la dispoziţie stenograma. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă nu suntem de aceeaşi părere cu a dumneavoastră trebuie 

să ne jigniţi? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aveţi la dispoziţie stenograma. Dacă vi se pare că am jignit 

pe cineva, eu mă pot să mă retrag. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu acesta este sensul acestei comisii. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Numai o secundă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sensul este să discutăm despre banii aceia, cheltuiţi la 

Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Haideţi să ne aşteptăm rândul la cuvânt. Ce ziceţi? 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dumneavoastră trebuie să învăţaţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu, am o singură rugăminte. Vorbiţi când vi 

se dă cuvântul. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mi s-a dat. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog să nu vorbiţi în contradictoriu cu domnul Bănicioiu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aş dori să vă adresaţi rugăminţile domnului Bănicioiu. Eu am 

cuvântul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, domnule Boureanu, eu aş putea să propun la vot 

propunerea domnului Bănicioiu, că aţi întrerupt pe toată lumea şi aţi 

jignit pe toată lumea aici. 

Rugămintea mea este să fiţi decent. Eu accept scuzele 

dumneavoastră în timp sau după şedinţă şi văr să continuaţi, dar pe 

procedură şi vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aş dori ca doamna preşedinte în primul rând şi colegii să-şi 

păstreze evaluările despre ceea ce spun eu la momentul la care le vine 

cuvântul. Dacă stau prost cu nervii, este vacanţă parlamentară, pot 

trimite înlocuitori. 
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În al doilea rând, aş dori să precizez foarte clar că oricare 

dintre noi nu are doar drepturi, ci are şi obligaţia atunci când 

beneficiază de nişte informaţii să le pună la dispoziţia comisiei şi 

nimeni prin vot nu poate să interzică oricăruia dintre colegi să se 

documenteze şi, atunci când află că există o procedură judiciară în 

desfăşurare, să vină şi să-i anunţe pe colegi pentru a nu fi în 

ilegalitate. 

De asemenea, aş dori să se menţioneze că ascunderea 

adevărului faţă de comisie se pedepseşte. Este o ilegalitate. 

Şi, nu în ultimul rând, aş dori să beneficiez de dreptul la 

replică pentru domnul Bogdan Olteanu, care mi-a pomenit numele – 

şi-l pomenesc, poate doreşte să revină cu ceva. 

Noi nu dorim să obstrucţionăm comisia, dorim numai să 

lucrăm într-o comisie legală. 

Îi reamintesc domnului Bogdan Olteanu, care este jurist, sau 

avocat chiar am putea spune, că dacă această comisie îşi încetează 

activitatea, deja se lucrează în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. 

Deci tot aici, tot cu parlamentari, oricare dintre dumneavoastră poate 

face parte din acea comisie, poate participa la şedinţe, deci cercetările 

continuă la Camera Deputaţilor, dar pe o structură legală şi nu pe o 

structură ilegală. 

Nu în ultimul rând, faptul că această cercetare se desfăşoară 

la DNA, ştiţi foarte bine că, indiferent de rezultatul comisiei noastre, 

tot ceea ce vom decide şi tot ceea ce vom concluziona va ajunge tot la 

structurile Statului, care desfăşoară ancheta penală, la un moment dat, 

eventual, deci tot la DNA. 
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Aşa că nu se pune problema cine şi când desfăşoară 

cercetarea, ci se pune problema cine şi cum are dreptul legal să o facă. 

Iar, în momentul de faţă, singurele structuri care au dreptul legal, din 

punctul meu de vedere, sunt: Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a Camerei Deputaţilor, care a fost deja sesizată şi DNA-ul, 

care, înţeleg că în momentul de faţă, aşa cum aţi spus şi 

dumneavoastră toţi în stenograma de ieri, desfăşoară cercetări. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci eu înţeleg că domnul Boureanu are o comunicare directă 

şi personală cu DNA-ul şi dânsul ştie mai bine ce se întâmplă acolo. 

Dar eu îi repet, noi, oficial, nu ştim nimic, domnule Boureanu, din ce 

se întâmplă la DNA. 

Dacă dumneavoastră aveţi o relaţie personală, atunci, vă rog 

eu, transmiteţi-le să fie şi instituţională această relaţie. 

Până atunci, nu ne mai ameninţaţi la fiecare cinci minute că 

această comisie este ilegală, că noi ne-am întâlnit de pomană, că 

oricum rezultatele noastre nu contează. 

Văd că, până la urmă, chiar încep să iau în serios această 

instituţie a Parlamentului şi cred că trebuie s-o luaţi şi dumneavoastră 

şi vom vedea ce se întâmplă ulterior. Iar celelalte instituţii, care, 

eventual, ar putea fi sesizate, îşi vor face datoria atunci când sunt 

sesizate. Momentan suntem în comisia de anchetă şi haideţi să trecem 

la treabă. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna Aura Vasile, vă rog luaţi cuvântul. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamnă preşedinte, 

Pe două grade de luare de poziţie. 

Unu. Declaraţiile talibane cred c-ar trebui să meargă în alte 

părţi şi nu în Parlamentul României. 

Astăzi de dimineaţă am intrat în această clădire ca fiind 

Parlamentul României. Cred că această instituţie este garantul 

democraţiei în România şi că este singura instituţie care a dat mandat 

miniştrilor, a investit Guvernul, a aprobat programul de guvernare. 

Bineînţeles, tot noi suntem cei care, prin votul nostru, stabilim 

anumite funcţii în acest Stat, pe diverse instituţii. 

Declaraţiile de talibani, mai ales la adresa colegilor, cred că 

trebuie făcute într-un altfel de spaţiu. Am ascultat de foarte multe ori 

declaraţii ale colegilor de parteneriat sau ale colegilor din opoziţie, dar 

anumite poziţii chiar depăşesc înţelegerea, pentru că, din ceea ce am 

auzit ieri multe ore în jurul mese, din ceea ce aud în dimineaţa aceasta, 

probabil că un anumit partid are o legătură directă cu DNA-ul sau cu 

procurorul general. 

De altfel, faptul că este legătură directă cu procurorul general 

m-a convins prin acel fax trimis într-un sfert de oră înainte de plenul 

Camerei, atunci când s-a propus aprobarea acestei comisii de anchetă. 

De asemenea, sunt uşor surprinsă din materialul pe care 

domnul deputat Boureanu ni l-a pus ieri la dispoziţie şi n-am înţeles 

din acele materiale cum este posibil ca pe răspunsul pe care-l face 



 

 

22

procurorul de caz să spună: „Vă răspundem la scrisoarea din data de 

27...” Actul procurorului este din 27, trimiterile sunt, pe celelalte acte, 

deci pe scrisoarea ministerului, semnată de doamna ministru Ridzi, 

sunt 24, 25. 

Eu cred că la această problemă, la punctul „Diverse”, să ne 

uităm puţin şi pe aceste date, că poate înţelegem ceva. Eu, una, aseară 

m-am uitat pe aceste date şi nu am înţeles nimic. Şi atunci înţeleg că 

este doar o legătură directă; probabil că a 16-a persoană la această 

comisie este o persoană pe care nu o vedem. 

A doua temă. Se invocă în jurul acestei mese că unele acte 

sunt valabile, altele nu se cunosc. Dar eu vreau să ştiu aşa: pe ce 

discutăm astăzi? Ieri, doamna ministru ne-a spus că vom primi aceste 

documente. Nu am primit aceste documente, în caz contrar, neavând 

documente oficiale transmise de doamna ministru, aşa cum a promis 

ieri, eu vă propun să lucrăm pe acte din Monitor, pe acte pe care le 

putem lua ca şi acte corecte din presă, pentru că ele sunt în formă de 

fotocopie, deci putem orice material care ne este de ajutor poate fi 

discutat. 

Vă solicit ca actele prezentate de domnul deputat să fie 

multiplicate, să le avem în mapă, să ne daţi pauză de câteva minute 

pentru a putea să le citim şi bineînţeles să ne continuăm lucrările. 

Nu am de gând să prelungesc această comisie până când cei 

care trebuie să se apere doresc să se apere. Eu doresc să apăr pe 

doamna ministru, dar doresc ca şi dânsa să dorească să se apere. Acest 

lucru se putea realiza, trimiţând şi punând la dispoziţie ceea ce noi 

solicităm de o săptămână. 
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Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc. 

Domnul deputat Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

Doamnă preşedinte, 

Stimaţi colegi,  

În calitate de secretar sunt obligat să anunţ că domnul 

Boureanu nu are mandat pentru ziua de astăzi înlocuitor. Drept 

urmare, până nu va aduce mandatul, să nu i se dea cuvântul, conform 

Regulamentului, bineînţeles. 

Domnul Gelu Vişan: 

Ca secretar al grupului, mi se pare incorect ce faceţi. Doamna 

Aura l-a semnat, în momentul acesta, eu n-am ieşit pentru că erau 

dezbateri, este la uşă... Trebuia să mă întrebaţi pe mine, ca secretar al 

grupului.  

Domnul Cristian Alexandru Boureanu : 

Ţin să fac o precizare. Doresc aici să se menţioneze abuzul în 

funcţie al domnului secretar... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Boureanu nu poate vorbi în momentul acesta. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vorbesc în calitate de parlamentar. 

Doresc să menţionez ... Aşteptăm cinci minute. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Boureanu, daţi-mi voie să spun şi eu ceva, vă rog 

frumos. 

Dacă într-adevăr vă lipseşte acest mandat de înlocuire, 

aşteptăm până vine, nu este nici un fel de problemă, să luăm o pauză. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu-mi lipseşte acest mandat de înlocuire, ca dovadă, este 

prezenţa secretarului general care, sub semnătură proprie a semnat că 

a văzut acest mandat. Nu ştiu ce a făcut cu el, i l-am dat, nu ştiu unde 

l-a pus. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Numai o secundă. Daţi-mi voie să vă spun... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Secretarul general care? Al NATO, al cui? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Secretarul comisiei mi-a ascuns mandatul... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Avem pauză cinci minute pentru lămurirea acestei probleme, 

da? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Doamna preşedinte, 

Vă rog să verificaţi foaia de prezenţă şi să vedeţi... Acesta 

este mandatul de ieri. Vă rog să verificaţi foaia de prezenţă de astăzi, 

să vedeţi că sub semnătura domnului secretar al comisiei figurează că 
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m-am prezentat cu mandat la această comisie. Îl acuz că a ascuns 

mandatul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Cristian Boureanu, semnătura nu înseamnă că 

există şi mandat. Domnul Vişan tocmai a spus că vine cu mandatul 

dumneavoastră. Deci, nu există. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îl mai cere încă o dată. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Lăsaţi-l să vină, luăm pauză cinci minute. Dumneavoastră 

sunteţi în ilegalitate aici la comisie. E normal să vină omul cu 

mandatul şi să continuăm lucrările, nu? Cinci minute de pauză şi 

continuăm. 

- Pauză – 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Intrăm în ordinea de zi. Vă rog, domnule Göndör, pe 

procedură. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Pe procedură aş dori să iau cuvântul două minute şi aş vrea să 

spun că şi eu am aceeaşi intenţie cu intenţia doamnei Aura Vasile şi aş 

vrea să vă propun să supuneţi la vot propunerea făcută anterior de 

doamna Aura Vasile, legat de faptul că va trebui să luăm în 

considerare sau nu, nu funcţie de vot, documentele care se aduc aici, 

fotocopii din presă şi aşa mai departe. Deci, tot ceea ce a spus doamna 
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Aura Vasile, ca să ştim ce discutăm. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Să continuăm şedinţa pe materialele pe care le avem. 

Domnul Vişan, pe procedură. 

Domnul Gelu Vişan: 

Foarte scurt. Doamna Aura Vasile am înţeles că s-a exprimat 

şi acum s-a exprimat fără microfon, să luăm în discuţie toate 

documentele care sunt aduse la comisie şi nu cred că este vreo 

anumită problemă în acest sens, pentru că altfel iar ne acuză cineva că 

blochează nu ştiu ce lucrări. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cred că nu avem nici un dubiu despre Monitorul Oficial. 

Dacă ajungem să contestăm şi Monitorul Oficial, deja cred că lucrurile 

merg prea departe. Monitorul Oficial cred că poate fi luat în 

considerare oricând şi de oricine, nu? Deci, nu avem nici o problemă 

cu aceasta. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Eu cred că majoritate decide, dar încă o dată, eu nu sunt de 

acord să luăm această hârtie. Puteţi supune la vot propunerea doamnei 

Aura Vasile, dar cu această hârtie eu nu sunt de acord. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc frumos. 
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Domnul Olteanu, pe procedură. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc foarte mult, doamna preşedinte.  

 Ca să nu existe dubii, temeri şi alte asemenea încurcături 

referitoare la diverse modalităţi de a transcrie Monitorul Oficial sau de 

a-l copia de pe internet, eu v-aş propune să dispuneţi ca până la 

sfârşitul şedinţei să multiplicăm Monitorul Oficial, cu data publicării 

Monitorului, adică ziarul, care este un act oficial al statului român şi, 

sigur, pe parcurs, în această după-amiază vom studia aceste 

documente şi vom ţine cont de ele şi propun să reintrăm în ordinea de 

zi cu audierea persoanelor care ne aşteaptă de mai bine de o oră. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mai are domnul deputat Sever Voinescu ceva de spus. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte, 

Sunt absolut de acord să discutăm pe Monitorul Oficial, 

aceasta nu poate fi în nici un caz, cred că raţional susţinut contrariul, 

dar vă atrag atenţia că noi avem o hotărâre de modificare a unei alte 

hotărâri. 

Cred că este corect ca în momentul în care ni se va furniza 

această hotărâre multiplicată să nu se furnizeze şi hotărârea care a fost 

modificată, pentru că, de fapt, despre aceasta este vorba. 

Practic, două hotărâri din Monitorul Oficial urmează să ne fie 

distribuite. 

Vă mulţumesc  
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc frumos. 

Dacă îmi permiteţi, acum o să trecem la audierea domnului 

ministru Karoly Borbely. 

O să vă rog să luaţi loc, să vă vedem cu toţii, în capul mesei. 

Mulţumesc frumos. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Nu aţi luat în considerare deloc ce v-am spus.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Ba da, dar dumneavoastră credeţi că trebuie supusă la vot o 

asemenea propunere? Supunem la vot dacă dumneavoastră credeţi că e 

necesar. Colegii au spus... 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Ca să ne clarificăm ce documente luăm în considerare. Eu 

vreau să ştiu pe ce documente, ori pe documente oficiale în original, 

ori vorbim pe documente scoase de pe internet, fotocopii zicea 

doamna Aura Vasile... Vreau să ştiu pe ce lucrăm. 

Domnul Gelu Vişan: 

Foarte scurt. Domnule deputat, nu putem să inventăm modul 

de lucru. Noi trebuie să discutăm pe documente ori xerocopiate şi 

validate, ori documente originale, adică semnate în original. Nu cred 

că putem să discutăm pe... Iar dacă aici se spune despre Guvern, este 

altă poveste! 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule deputat, o să supun la vot propunerea domnului 

Sever Voinescu, care a spus ca până la sfârşitul şedinţei... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Avem hotărârea! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Avem şi hotărârea. Doamna Aura Vasile, vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Avem şi Hotărârea nr.1721/2008. Ne vom ocupa acum să o 

multiplicăm şi sunt de acord să supunem la vot, să lucrăm după 

Monitorul Oficial. Să supunem la vot că lucrăm după Monitorul 

Oficial, prima. 

Şi a doua: că neavând alte documente primite de la Ministerul 

Tineretului şi Sportului vom lua şi putem să dezbatem orice material 

care a fost xerocopiat sau publicat în presă, care are antetul 

ministerului şi după care vom lucra. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Eu aş face un amendament la această propunere şi am s-o 

supun cu tot cu amendament la vot, dacă sunteţi de acord, în sensul în 

care vom discuta pe toate aceste documente despre care doamna Aura 

Vasile face vorbire, până când doamna ministru va binevoi să ne pună 

la dispoziţie documentele de la minister. 

Supunem la vot această propunere. 

Cine este pentru?  
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Împotrivă? 

Se abţine cineva? Domnul Vişan se abţine? Abţinerea 

domnului Vişan. 

Domnule Boureanu, vă rog. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Având în vedere această hotărâre luată cu o abţinere din 

partea domnului Vişan, care nu ştiu exact de ce s-a abţinut, vă pun la 

dispoziţia comisiei un document, după cum s-a spus în stenogramă, 

xerografiat, dar cu număr de intrare de la minister şi cu număr de 

ieşire, în care un domn procuror general şi cred că documentul îl aveţi 

deja la secretariat, un domn procuror al României dintr-o instituţie 

oficială, informează Ministerul Tineretului şi Sportului, respectiv pe 

doamna Monica Ridzi că în momentul de faţă este o procedură 

judiciară în desfăşurare la DNA, legată de acest subiect. 

Prin urmare, doamna preşedinte, vă rog să luaţi în considerare 

acest document, conform hotărârii luate adineauri în aproape 

unanimitate şi să constataţi ilegalitate acestei comisii, conform 

articolului din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc domnule Boureanu. 

Domnul deputat Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc, doamna preşedinte. 

Rog să se consemneze faptul că a trecut o oră şi după cum 
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spuneam, din nou se solicită suspendarea lucrărilor şi tergiversarea 

activităţii acestei comisii. Probabil la ora 12,00 este următoarea 

solicitare. Văd că reglementările se menţin. Este ca şi ieri. Este deja 

11,10 şi nu am intrat în fond, dar nu este nici un fel de problemă, 

putem să continuăm cu scuzele de rigoare faţă de cei pe care i-am 

invitat la audieri. Rog, pe fondul acestei solicitări, să se constate în 

continuare că există o Decizie a Biroului permanent în acest sens, că 

Hotărârea Parlamentului este de notorietate şi publicată în Monitorul 

Oficial şi este obligaţia Parchetului să cunoască actele publicate în 

Monitorul Oficial şi că în momentul în care vom fi sesizaţi în mod 

oficial, desigur, vom lua măsurile în consecinţă. 

Vă mulţumesc  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Erau la rând domnul Bănicioiu, domnul Vişan, domnul 

Boureanu. 

Vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Boureanu, chiar încep să cred cu tărie că are o relaţie 

specială cu DNA-ul. Văd că are tot felul de hârtii de la DNA, tot felul 

de informaţii din interiorul structurii.  Domnule, daţi-ne şi pe cale 

oficială. Deocamdată este OK, aţi spus că aveţi un xerox, ce reprezintă 

o corespondenţă între DNA şi MTS. De ce nu ni-l dă MTS-ul până la 

urmă? De ce nu ni-l trimite doamna Ridzi oficial? De ce trebuie să ne 

aduceţi dumneavoastră, să ţineţi o oră şi jumătate o hârtie ascunsă într-

un dosar, ca la un moment dat, când să trecem la audieri, să scoateţi 
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asul din mânecă?! Este aceeaşi hârtie de ieri? Păi cred că ne-am 

lămurit ieri, domnule Boureanu. 

Nici măcar  nu poate discuta. Dacă de fiecare dată, din oră în 

oră veniţi cu aceeaşi hârtie, chiar nu pot să fiu de acord cu aceasta. Fiţi 

mai inventivi un pic! 

Domnul Gelu Vişan: 

Cu tot respectul pe care-l port acestei comisii, doamna 

preşedinte, vă rog să constataţi, eu cel puţin constat lucrul acesta, că în 

această şedinţă, pe votul unei majorităţi PNL – PSD, care unii au făcut 

plângere, alţii au făcut cerere de anchetă, se bate joc efectiv de tot ceea 

ce înseamnă procedură în Parlamentul României. 

Aţi votat acum un minut, eu m-am abţinut, din motivele mele, 

aţi votat că orice document cu antetul MTS-ului poate fi luat în 

discuţie şi în momentul în care vi se propune - este în stenogramă şi 

am fost foarte atent – să luăm în discuţie un document, spuneţi că 

supunem la vot că am făcut noi majoritate PNL-PSD să o omorâm pe 

Monica Ridzi. 

Doamna preşedinte, v-aţi antepronunţat la televiziune, aţi 

cerut sprijinul presei pentru a fi împotriva Monicăi Ridzi. Este textual 

şi este înregistrarea în acest sens. Vă rog să conduceţi echidistant 

această comisie. Nu se poate aşa ceva! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Daţi înregistrarea, domnule Vişan, pentru că dumneavoastră 

spuneţi nişte lucruri complet neadevărate, dar nu cred că fac obiectul 

discuţiei noastre. 
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Daţi-mi voie să vă spun că noi am votat că vom ţine cont şi 

vom prelua la dosar toate documentele care se prezintă aici, le-am 

discutat, părerea comisiei a fost una, s-a dat un vot, este distribuit pe 

materialul domnului Boureanu de ieri, s-a dat un vot pe acest material, 

aceasta este ieri. Dacă dumneavoastră nu sunteţi de acord, nu este vina 

mea, a fost un vot al comisiei în ansamblu. Rugămintea mea este ca pe 

procedură să trecem în continuare la discuţii. Dacă mai are cineva 

vreo intervenţie? Şi aş vrea să-i dau cuvântul domnului Boureanu, 

după care dumneavoastră ne spuneţi ce aveţi de spus. 

Domnul Gelu Vişan: 

Mi-aţi cerut ceva şi vreau să fiu foarte prompt. 

Decât 30 de secunde: Alina Gorghiu: „S-a votat înfiinţarea 

acestei comisii de anchetă care are ca obiectiv anchetarea şi chemarea 

la audiere a doamnei ministru, a funcţionarilor din ministere etc. până 

se va face lumină. Dar eu mi-aş dori ca presa să fie în continuare 

alături, împotriva doamnei ministru”. Dumneavoastră v-aţi 

antepronunţat public pe această chestiune, dumneavoastră conduceţi 

şedinţa acuzând pe doamna ministru şi nu încercând să faceţi lumină. 

Şi felul în care conduceţi şedinţa nu face decât să confirme acest lucru. 

Este, dacă vreţi, într-o emisiune publică, vă dau şi 

înregistrarea, v-o pun la dispoziţie şi toată presa o are la dispoziţie, pe 

un post public de televiziune. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumesc, domnule Vişan. Am luat la cunoştinţă poziţia 

dumneavoastră. 
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Domnul Boureanu, după care, vă rog, domnule Lakatos să 

aveţi cuvântul, dacă v-aţi înscris. 

Mulţumesc frumos. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi permiteţi doamnă ca, înainte de a vorbi pe procedură, să 

dau un drept la replică? De fapt va fi tot pe procedură, ca să nu mai 

riscăm alte chestiuni. 

Vă reamintesc că această comisie este o comisie specială, 

deci nu este o comisie permanentă. Ea nu se supune deciziilor Biroului 

permanent. Niciodată nu va putea Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor să ne spună nouă care este adevărul. Niciodată nu va putea 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor să vină şi să constate în locul 

nostru că în momentul de faţă suntem în ilegalitate din punct de 

vedere al Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Eu vă atrag atenţia că acum câteva minute aţi spus că toate 

documentele, deci, repet, nu unele documente, toate documentele care 

vin la comisie cu antet al Ministerului Tineretului şi Sportului, pe care 

vi le putem pune la dispoziţie, vor fi luate în considerare. 

În momentul de faţă avem un document cu antetul 

Ministerului Tineretului şi Sportului, cu semnătura doamnei ministru 

al Tineretului şi Sportului Monica Iacob-Ridzi... Îmi cer scuze, m-am 

uitat să fiu sigur că este semnătura dânsei şi nu a secretariatului 

cumva, înregistrat la Parlament, la Camera Deputaţilor, la preşedinte, 

dar şi la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor şi la Cabinetul 

ministrului şi în care se precizează foarte clar, deci este semnătura 

unui ministru al României, se spune foarte clar că există declanşarea 
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procedurilor judiciare penale. Da? Foarte clar! 

Mai mult decât atât, avem ataşat şi un document cu ştampila 

DNA-ului, în care se spune foarte clar acest lucru. Vă pun la 

dispoziţie. Secţia de Combatere a Corupţiei. 

S-a înregistrat dosarul penal cu nr... în care se efectuează acte 

premergătoare cu privire la împrejurările.... deci, proceduri juridice. 

Cercetări penale au fost declanşate în data de 23.06. 

Doamna preşedinte, vă rog frumos să constataţi că în 

momentul de faţă, de drept, iar cuvântul „de drept” înseamnă fără 

votul dumneavoastră, fără votul niciunui coleg, fără decizia biroului 

Camerei Deputaţilor, că suntem suspendaţi. Iar eu, conform votului, în 

unanimitatea pe care aţi luat-o dumneavoastră, eu vă spun că nu 

doresc să fiu în ilegalitate. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc, domnule Boureanu. 

Domnule Olteanu, vă rog. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc, doamna preşedinte. 

Ca să prezint celor care nu au acces la aceste informaţii, 

modul în care s-au desfăşurat lucrurile în Parlament până acum, am să 

prezint ceea ce s-a discutat şi în Biroul permanent, pe baza unui 

material distribuit de Secretariatul General, condus de un reprezentant 

al partidului pe care-l reprezintă şi domnul Boureanu. Este vorba de 

precedentele cazuri în care anchete parlamentare au fost întrerupte, 

care urmare a unui act din partea Parchetului. Ele s-au întrerupt prin 
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Decizia Biroului permanent, luată prin consens şi comunicată 

Comisiei de anchetă. 

Această procedură a fost asumată în legislatura trecută de 

toate partidele, prin consens, iar în acest caz, în această legislatură, a 

fost pusă pe masa Biroului permanent de doamna preşedinte Roberta 

Anastase cred, în continuare, membra aceluiaşi partid ca şi 

dumneavoastră şi asumată, dacă-mi amintesc eu bine, prin consens, de 

Biroul permanent şi de această dată. 

În ce priveşte teoria că ar putea exista o structură a 

Parlamentului care în plan administrativ al programului de lucru şi al 

respectării Regulamentului să nu lucreze sub coordonarea Biroului 

permanent, sigur că această ipoteză este complet exclusă din punct de 

vedere regulamentar. Dar rog să se ţină cont de aceste lucruri care s-au 

întâmplat în Biroul permanent, la propunerea reprezentanţilor 

partidului domnului Boureanu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Lakatos. 

Domnul Petru Lakatos: 

Nu-l citez pe Shakespeare chiar cuvânt cu cuvânt cum maurul 

şi-a îndeplinit misiunea şi poate să plece, dar eu propun să trecem la 

audierea celor pe care i-am invitat. Cred că cu toţii am învăţat pe 

dinafară discursul prezentat ieri de două ori, azi de două ori. Dacă 

cineva mai doreşte să-l audieze, domnul coleg probabil că o să-i stea 

la dispoziţie, dar să nu reţinem oamenii pe care i-am invitat aici, care 

au şi altă treabă. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Boureanu, după care domnul Sever Voinescu. Şi am 

o mare rugăminte, stimaţi colegi. Aş vrea să nu monopolizăm discuţia 

într-un dialog între doi colegi la această masă, pentru că suntem mai 

mulţi şi pentru că în continuare vă amintesc că avem invitaţi pe care 

trebuie să-i audiem. 

Vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aş dori trei chestiuni pe procedură. Este o mare deosebire 

între a lucra în coordonarea, aşa cum cu respect a spus colegul meu 

Bogdan Olteanu acum şi a lucra în subordonarea, aşa cum s-a 

menţionat în toate stenogramele şi aşa cum s-a exprimat domnul 

Bogdan Olteanu, în declaraţiile de astăzi dimineaţă şi în cele de ieri. Şi 

stenogramele stau la dispoziţia presei. Şi aici sunt de acord, lucrăm în 

coordonarea Biroului permanent. 

Al doilea lucru foarte important pe care vreau să vi-l spun: 

faptul că în alte legislaturi, când preşedinţi ai Camerelor erau alte 

persoane, cineva a pus nişte chestiuni suplimentare, nişte condiţii 

suplimentare de îndeplinit pentru o comisie. Pentru a respecta 

Regulamentul cu valoare de lege, este o problemă personală a celor 

care conduceau la momentul respectiv Camera Deputaţilor.  

Pe mine nu mă interesează, nu am participat în acele comisii, 

pe mine mă interesează ceea ce vă citesc astăzi în Regulament: „O 

anchetă parlamentară încetează, de drept, - deci cuvântul „de drept” 

înseamnă că nu trebuie să-şi dea acceptul nimeni – în momentul 

deschiderii unor proceduri judiciare, cu privire la faptele sau 
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activităţile care constituie obiectul ei”. Iar biroul are şi el un rol 

important, situaţie în care Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, 

deci are şi el un rol foarte important, anunţă doar organele de urmărire 

penală că pot avea acces la toate documentele referitoare la cazul în 

speţă. Deci, nu fac altceva decât să preia toate aceste documente de la 

comisie şi să le pună la dispoziţia organelor de anchetă. Aceasta a fost 

intenţia legiuitorului. Şi dacă vrem într-adevăr să respectăm această 

instituţie, dacă vrem să vorbim de luptă împotriva corupţiei, de luptă 

împotriva abuzului, trebuie să facem acest lucru şi prin proceduri. 

Pentru că nu poţi cu o nedreptate  sau cu o ilegalitate să repari o altă 

nedreptate sau o ilegalitate. 

Nu în ultimul rând aş vrea să vă spun că astăzi, la momentul 

la care vorbesc, a intervenit ceva nou. Dacă ieri nu aţi dorit să luaţi în 

considerare documentul de la Ministerul Tineretului şi Sportului, 

astăzi aţi votat în unanimitate că un document cu antetul Ministerului 

Tineretului şi Sportului şi cu ştampilă, precum şi a altor instituţii este 

luat de drept în considerare. 

Prin urmare, vă rog să nu faceţi altceva decât să respectaţi 

ceea ce aţi votat cu 10 minute mai devreme cu o abţinere şi să luaţi act 

la cunoştinţă de această informare oficială, că există o anchetă penală 

în desfăşurare. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule Boureanu. 

Domnul Sever Voinescu. 



 

 

39

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Încă o dată vin cu o chestiune de principiu şi mă adresez aici 

domnului secretar al acestei comisii. Cred sincer că fiecare membru al 

acestei comisii are dreptul să ridice excepţiile în care crede. Sigur, vor 

fi supuse la vot, sunt discutate şi aşa mai departe, dar nu mi se pare 

normal să interzicem unui membru al comisiei care consideră că are 

lucruri noi de spus, să le spună pe ideea că ele seamănă cu ce s-a spus 

ieri şi, pe cale de consecinţă, ce s-a spus ieri nu mai poate fi spus azi şi 

ajungem la fel de fel de lucruri. 

Deci, v-aş ruga să luaţi în considerare ceea ce spun colegii 

din această comisie şi să dezbatem. 

Rămân la părerea că dezbaterile pe procedură nu sunt 

penibile.  

Punctul următor: în legătură cu precedentul invocat, sigur, 

este o discuţie care a avut loc în Biroul permanent. Dar, ca să 

aprofundăm acel precedent şi să vedem că totuşi nu este o chestiune 

care se leagă numai de Biroul permanent. 

Eu vă readuc aminte că, în data de 5 iunie 2007, preşedintele 

unei comisii de anchetă de atunci, care şi-a încetat activitatea prin 

faptul că au intervenit condiţiile din 74, spune aşa, către domnul 

preşedinte al Camerei de atunci: „Comisia de anchetă parlamentară 

(nu vreau s-o enumăr, aşa) a informat Biroul permanent...”, a informat 

Biroul permanent „pe baza unei adrese primite de la Ministerul 

Justiţiei, că – în fine – au intervenit acestea. Deci, atenţie, informarea 

către Biroul permanent trebuie să o facă comisia.  

Faptul că dumneavoastră, ieri, aţi refuzat – aţi refuzat, 
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subliniez – să vă adresaţi, aşa cum noi am sugerat, Procurorului 

general, pentru a afla dacă suntem sau nu în legalitate, are pentru mine 

un iz de abuz. 

Tocmai, în virtutea acestui precedent, invocat şi de domnul 

Olteanu, încă o dată, precedentul spune că această adresă a ajuns (în 

acel caz); asta nu înseamnă că adresa nu poate să ajungă şi pe alte căi 

la Biroul permanent. Dar, în acel caz, această adresă a ajuns, fiind 

trimisă de comisie, iar dumneavoastră aţi refuzat să verificaţi 

legalitatea acestei comisii. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule deputat. 

Vreau să vă şi răspund: aşa cum aţi citat dumneavoastră din 

material, comisia a dat acest răspuns către Biroul permanent al 

Camerei, şi a informat ca urmare a unei adrese primite de la 

Ministerul Justiţiei. 

Vă informez cu respect că această comisie de anchetă nu a 

primit oficial niciun material, pe nicio adresă, ştiţi foarte bine. Această 

comisie a votat ieri, şi dumneavoastră eraţi, domnule Sever Voinescu, 

în sală, ca propunerea reprezentanţilor PD-L să nu treacă.  

A picat la vot această propunere, iar eu nu pot de capul meu, 

în calitate de preşedinte să fac acest lucru, în ciuda unui vot pe care-l 

respect. 

Vă reamintesc că domnul Boureanu a spus că va face acest 

demers; dacă domnia sa va primi un răspuns, suntem mai mult decât 

încântaţi să-l avem la dispoziţie şi, aşa cum am hotărât, să-l luăm în 
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considerare şi să-l primim la mapa de documente. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Întrebarea eu am făcut-o, dar astăzi a intervenit ceva nou în 

viaţa comisiei noastre. Aţi votat în unanimitate că luăm în considerare 

toate documentele oficiale în xerocopii – da, xerocopii de pe 

documentele oficiale – de la Ministerul Tineretului. 

Eu v-am pus la dispoziţie un minister care spune astăzi foarte 

clar. Îmi cer scuze, aţi votat acest lucru. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Daţi-mi voie, eram înscris. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, n-aţi fost. Aţi fost când aţi vorbit înainte, după care m-am 

înscris eu.  

Acum a vorbit domnul Boureanu, sunt eu, este domnul Rizea 

şi după aceea dumneavoastră. 

Deci, haideţi să lămurim un pic lucrurile, pentru că altfel o să 

pierdem iarăşi toată ziua şi iarăşi nu o să ajungem nicăieri. 

Deci, în primul rând, ne aflăm în situaţia în care nici astăzi nu 

avem niciun document pus la dispoziţie de Ministerul Tineretului. 

Poate pentru asta ar trebui, totuşi, să ne daţi explicaţii. A mai trecut, 

totuşi, şi văd că dacă domnul Boureanu este atât de intim de ştie toate 

hârtiile de Ministerul Tineretului, de la DNA, poate ne spune de ce nu 

ne-au adus până acum hârtiile solicitate de Ministerul Tineretului, 

până la urmă? 
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Doi la mână: vă informez că a mai trecut jumătate de oră, că 

am mai pierdut jumătate de oră, practic, neauzind pe nimeni, şi cred că 

acesta este scopul acestei comisii, şi de asta ne-am întâlnit; peste 

jumătate de oră, iarăşi o să vă informez că mai pierdem iarăşi timp, şi 

văd că scopul dumneavoastră, pe care îl realizaţi cu mare măiestrie, 

este acela de a pierde timpul, efectiv. 

Dacă vreţi să ajutaţi pe cineva, şi v-am spus că şi noi dorim 

să ajutăm, la modul de a elucida lucrurile, haideţi să trecem la audieri, 

haideţi să nu mai găsim tot felul de motive ca să cerem suspendarea 

comisiei, să spunem că Monitorul Oficial este o xerocopie şi punct, şi 

n-o recunoaştem. 

Domnule, Monitorul Oficial, nu mai avem niciun dubiu. 

Deocamdată, ce ne prezintă domnul Boureanu este o xerocopie, pe 

care am şi dat vot ieri. Deci, haideţi să lămurim lucrurile! Nu mai stăm 

toată ziua şi cerem acelaşi vot. Dânsul, la fiecare 10 minute, cere 

acelaşi vot pe care l-am dat ieri pe aceeaşi hârtie. Cât o să mai dureze 

până la urmă? 

Deci, este lipsă de respect şi faţă de dumneavoastră, şi faţă de 

noi, şi faţă de toţi oamenii ăştia care s-au adunat aici, şi faţă de 

invitaţi, mai ales, care au avut amabilitatea să vină totuşi. 

Vă rog, mult, haideţi să trecem la audieri. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Rizea. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 
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Într-adevăr, sunt de acord cu domnul Boureanu în ceea ce 

spunea, că au apărut elemente noi. 

Da, domnule Boureanu şi stimaţi colegi, au apărut elemente 

noi, în sensul că nu exista bază legală pentru a organiza aceste 

activităţi de către Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Aveţi xerocopii făcute, cum îi place domnului Boureanu să 

spună, că nu luăm în considerare xerocopii ale documentelor oficiale, 

sau le luăm doar atunci când ne convin anumite lucruri sau nu. 

Iată, acum, avem nişte xerocopii ale Monitorului Oficial; a 

venit şi Monitorul Oficial, în xerocopie, de organizare şi funcţionare a 

Ministerului Tineretului şi Sportului, şi veţi vedea că Hotărârea de 

Guvern, care a fost făcută în 22 aprilie, a fost publicată în Monitorul 

Oficial în 7 mai, deci după organizarea evenimentelor din 2 mai. 

Despre ce vorbim aici? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim frumos, domnule Rizea. 

Domnule Borbely, vă rog frumos să începem audierea 

dumneavoastră, dacă ne permiteţi, şi o să vă rog prin a ne povesti 

dumneavoastră, înainte cum era, povestea cu scena, pe vremea cât 

eraţi preşedinte la ANT şi, pe urmă, o să-i rog pe colegii mei, pentru 

că înţeleg că scena achiziţionată, care se află actualmente în 

patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului, a fost achiziţionată 

pe vremea cât eraţi dumneavoastră preşedinte al ANT. 

O să vă rog, să ne luminaţi cu privire la acest aspect, iar pe 

urmă o să-i rog pe colegii mei să formuleze întrebări, dacă au. 

Vă mulţumesc. 
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Domnul Borbely Karoly: 

Doamna preşedinte, 

Aştept cu nerăbdare de o oră şi un pic să iau cuvântul. Sunt 

foarte bucuros că pot să spun ce am făcut în acea perioadă. Vreau să 

vă spun că, în 2005, februarie, când am fost numit preşedintele acestei 

instituţii, instituţia era una relativ nouă. Am început prin înfiinţarea 

direcţiilor judeţene de tineret, prin unificarea fostelor direcţii şi a 

direcţiilor judeţene ale taberelor. 

Fiecare astfel de direcţie avea în jur de 8-9-10-11 angajaţi, cu 

un patrimoniu, să spunem, destul de precar, cum toată lumea ştie, în 

acea perioadă o parte a patrimoniului, mai ales de tabere, era destul de 

mic, într-o situaţie destul de jalnică. 

Vreau să vă spun că am încercat în acea perioadă, de 3 ani, 

cât am fost preşedintele acestei instituţii, să revigorez un pic această 

activitate a tineretului şi să organizăm evenimente, să ţinem un pic 

tineretul în priză, pentru că, ştiţi foarte bine, tineretul de astăzi este 

unul destul de sofisticat, să-i spunem aşa, motiv pentru care în cei 3 

ani de activitate pot să spun că am reuşit să facem câteva evenimente 

foarte interesante, cum ar fi „Noaptea albă”. 

Ce pot să vă spun legat de scenă: în acea perioadă bugetul 

ANT nu era unul nici pe departe cât are Ministerul Tineretului şi 

Sportului acum, destinat activităţilor de tineret. 

Mie mi se părea un pic bizar, dacă vreţi, acele sume care ni se 

cereau tot timpul, când încercam să închiriem o scenă sau încercam să 

organizăm un eveniment. 

Ca dovadă, după 2 ani de activitate, am reuşit să cumpărăm o 
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astfel de scenă, în rate, pentru că nu aveam fondurile suficiente, şi în 

baza unui plan de management, pe care l-am făcut în acea perioadă, 

într-un an şi jumătate recuperam investiţia care, practic, se amortiza 

într-un an şi jumătate, având în vedere evenimentele pe care le 

făceam. 

Această scenă era una care se găsea pe piaţă. Casa de Cultură 

a Studenţilor s-a ocupat de tot ce înseamnă proceduri de achiziţie 

ş.a.m.d. 

Mi-aduc aminte că pe această scenă au concertat foarte multe 

trupe de renume din România, deci nu numai trupele din casele de 

cultură, pentru că primul motiv pentru care am decis să iau această 

scenă este ca, trupele care se pregăteau în casele de cultură a 

studenţilor din ţară, să aibă posibilitatea, de exemplu, în perioada 

estivală, de cele 2 luni şi jumătate de la mare, să vină, şi în cadrul 

galelor studenţeşti să-şi poată prezenta producţiile, dacă vreţi. 

Rata pe lună a acestei scene era de vreo 2.000 de euro, nu 

foarte mult, în comparaţie cu activitatea din punct de vedere bugetar al 

unei case de cultură, şi anume una dintre cele mai importante din ţară, 

cea din Bucureşti. 

Pot să vă spun că această scenă a fost cumpărată în 2007, în 

primăvară. Deci, procedurile au fost pornite în luna martie – aprilie; 

ştiu că la începutul sezonului, în iulie, deja această scenă era OK; am 

folosit-o toată vara la mare, după care, în toate activităţile care se 

desfăşurau în acea perioadă, ne-am folosit de această scenă. 

Vreau să vă mai spun încă un singur lucru şi, după aceea, 

aştept întrebările dumneavoastră. Activitatea din judeţe a direcţiilor de 
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tineret a început să se mişte din ce în ce mai bine, pentru că eu am 

avut încredere în aceste direcţii, am avut încredere în echipele care     

s-au format la acest nivel, şi tot timpul le spuneam că performanţa 

unei direcţii judeţene este în egală măsură cu performanţa managerială 

a directorului direcţiei judeţene respective.  

Cu fondurile puţine, de care dispuneam, încercam să facem 

cât mai multe evenimente interesante. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna Gavrilescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Domnule Borbely, am şi eu o întrebare: spuneţi-mi, vă rog, 

cum aţi organizat dumneavoastră evenimente o vară întreagă, dacă 

această scenă nu a fost autorizată, după cum ni s-a spus ieri. 

Domnul Borbely Karoly: 

Vreau să vă spun că nu ştiu dacă este treaba preşedintelui 

ANT, dacă acea scenă are autoritate sau nu. Dar, scena era în 

proprietatea, sau, mă rog, contractul de leasing era între Casa de 

Cultură a Studenţilor – Bucureşti, era treaba directorului. 

Dacă directorul, dacă se observa sau aflam eu, că scena nu 

are autorizaţie, îl dădeam afară pe loc. Deci, nu ştiu dacă este treaba 

mea asta. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

De ce a funcţionat scena? 
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Domnul Borbely Karoly: 

Scena a funcţionat 2 ani de zile, fără niciun fel de problemă. 

Vă spun, este ca şi cum ai întreba un ministru, cine este de vină dacă 

maşina cu care circulă nu are asigurare sau, mă rog. Nu este treaba ta. 

Este atribuţia sau fişa de post a directorului de la Casa de Cultură, care 

trebuia să cuprindă şi acest lucru. Domnule, scena a funcţionat din 

punctele de vedere şi era OK. A funcţionat, restul nu ţine de mine. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dumneavoastră, când aţi ajuns preşedinte la ANT, cum aţi 

făcut să aflaţi ce aveţi în subordine? Adică, dacă există scene la Casa 

de Cultură a Studenţilor, dacă există scene la Direcţia de tineret de la 

Constanţa? Cum aţi aflat? 

Domnul Borbely Karoly: 

În momentul când eşti numit în fruntea unei instituţii, în 

primul rând iei hotărârea de guvern şi o citeşti. Practic, acela este 

documentul de bază, după care, într-un timp cât mai scurt discuţi cu 

tot ce înseamnă personal de conducere al instituţiei centrale sau din 

teritoriu. Şi, aşa, afli câte maşini ai ... Mi se pare normal să întrebi ce 

patrimoniu ai, pentru că răspunzi de administrarea acelui patrimoniu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiţi de ce v-am întrebat? Doar o întrebare, atât. Pentru că, 

ieri, la aceeaşi întrebare doamna ministru Ridzi ne-a spus că nu avea 

de unde să ştie, nici ce scenă are, nici ce are în subordine la Direcţia 

de tineret de la Constanţa, nici în altă parte, şi tot aşa. 

De asta v-am pus această întrebare, ca să elucidăm acest 
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mister cu aflarea adevărului. 

Domnul Borbely Karoly: 

Nu vreau să comentez ce a făcut doamna Ridzi. Este treaba 

dânsei, este ministru, are dreptul să întrebe, are oameni în subordine    

s-o informeze ce are în subordine şi ce nu are. 

Următoarea întrebare, vă rog. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

Domnule Borbely, s-a efectuat predarea ministerului, sau 

atunci a dumneavoastră era agenţie? Dar, a existat o predare între 

dumneavoastră şi doamna ministru, pe de o parte. 

Doi: aţi făcut vreun buget pentru anul 2009 şi aţi prezentat 

doamnei ministru acel buget sau nu? 

Trei: aveţi cunoştinţă dacă bugetul pe anul 2009 este acelaşi 

cu bugetul pe anul 2008 sau aţi observat modificări? 

Mulţumesc. 

Domnul Borbely Karoly: 

Aş dori să vă spun că eu în anul 2007, în decembrie, am fost 

numit ministru al Comunicaţiilor, şi am plecat de la acea instituţie. În 

locul meu a venit colegul meu de la partid, Kovacs Peter. Dânsul a 

fost cel care a condus instituţia în perioada 2007 – decembrie – 2008 – 

decembrie. 

Procedurile de predare-primire de instituţii au fost respectate 
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în totalitate, aşa cum se respectă în momentul în care predai sau preiei 

o instituţie. 

În mod normal, tot ceea ce înseamnă patrimoniul unei 

instituţii trebuie să existe în inventar, pentru că aşa scrie în lege. 

Despre buget pot să vă spun că am acelaşi răspuns: eu când 

am plecat am predat, bineînţeles, şi bugetul. Nu a fost nici pe departe 

cât este acum, al ministerului. 

Eu m-am bucurat foarte mult, dealtfel, când am auzit că se 

face Ministerul Tineretului şi Sportului. Eu sunt un iubitor mare de 

sport, şi chiar cred în faptul că investiţia în baza materială, în sport, 

este una benefică în România, pentru că, cu cât baza de selecţie este 

mai mică, cu atât avem rezultate mai slabe. Am crezut chiar că acest 

minister va fi la înălţime, va investi cât trebuie în baza materială şi că 

o să aibă copiii unde să facă sport sau chiar şi cei care vor să facă 

performanţă. 

Aşa că, legat de buget, mai mult decât în perioada respectivă, 

a fost sau nu o prioritate a Guvernului, eu nu pot să vă spun. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Vişan, apoi domnul Olteanu. 

Domnul Gelu Vişan: 

Aţi făcut câteva afirmaţii, care pe mine m-au surprins, şi aş 

vrea să reveniţi asupra lor sau, eventual, să le nuanţaţi. 

Dumneavoastră decideţi. 

Cea, că pe mine ca ministru sau ca şef „nu m-a interesat”, 

dacă scena: „nu m-a interesat dacă scena avea vize sau nu. Nu era 
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problema mea”, şi în acest sens vreau să vă pun două întrebări, la care 

v-aş ruga să răspundeţi omeneşte, cu sinceritate, fără să vă gândiţi la 

altceva: dacă scena în timpul manifestărilor s-ar fi prăbuşit, ceea ce se 

întâmplă în astfel de situaţii, cine ar fi răspuns de această situaţie? 

Doi: dacă dumneavoastră consideraţi că aţi respectat perfect 

legea, în această situaţie, ştiind că s-a mers la nişte spectacole cu o 

scenă care, aşa după cum aţi spus, nu ştiaţi sau nu era problema 

dumneavoastră, dacă avea sau nu avea autorizaţie? 

Mulţumesc. 

Domnul Borbely Karoly: 

Aş vrea să vă spun că, în momentul în care faci o asemenea 

achiziţie şi în momentul în care o instituţie din subordinea ta este 

condusă de un director, sunt anumite atribuţii pe care acest director 

trebuie să le îndeplinească. 

Dacă acea scenă nu era conform standardelor în vigoare, era 

o problemă pe care comisia, care s-a ocupat de această achiziţie sau 

firma care a furnizat această achiziţie, trebuia s-o respecte. Vă rog 

frumos, nu este treaba preşedintelui ANT. Pentru că, acel director este 

plătit din banii statului şi îşi asumă răspunderea pentru conducerea 

unei instituţii. 

Eu mi-am dat avizul pentru acea achiziţie, pentru că, 

consideram din punct de vedere managerial că este o afacere bună 

pentru instituţie, da? Să nu cheltuiesc 5.000 – 10.000 – 15.000 pentru 

închirierea unei scene, ci să cumpăr una în rate, care într-un an şi 

jumătate va deveni proprietate a instituţiei şi, implicit, a statului, 

pentru ca tinerii să poată folosi această scenă (trupele studenţeşti 
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ş.a.m.d.) gratuit, fără niciun fel de costuri materiale. 

Faptul că, ce s-ar fi întâmplat, nu cred că este subiectul 

acestei comisii. 

Domnul Gelu Vişan: 

Ce credeţi dumneavoastră, este problema dumneavoastră, îmi 

cer scuze. 

Dacă nu, puteţi să răspundeţi: „Nu vreau să răspund”, cum i 

s-a spus şi doamnei ministru, ieri. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi puţin, domnule deputat. 

Domnul Gelu Vişan: 

Deja vorbeşte la adresa mea. Eu am pus o întrebare şi puteţi 

să răspundeţi: „Nu ştiu, nu vreau să răspund”, exact cum a spus 

domnul Bogdan Olteanu ieri. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Exact.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnia sa poate să aleagă varianta de răspuns aşa cum 

doreşte. Staţi mai calm, că ieri am văzut că eraţi foarte calm. 

Domnul Gelu Vişan: 

Şi acum sunt foarte calm. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, acum văd că sunteţi un pic mai nervos. 
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Era doamna Aura Vasile şi, după aceea, domnul Bogdan 

Oltanu. 

Vă rog, aveţi cuvântul. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc, domnule deputat. 

Voiam să, într-un fel, fac şi eu un comentariu şi, pe urmă, 

adresez o întrebare. 

Deci, cred că, ceea ce s-a aplicat şi am fost de acord, şi să 

acceptăm doamnei ministru, astăzi este valabil pentru toţi cei cu care 

stăm de vorbă, pentru că noi nu îi interogăm, ci pur şi simplu stăm de 

vorbă şi punem întrebări. 

În ideea acestei scene, cred că nu este situaţia domnului să 

răspundă, pentru că nu mai este în funcţie, nu mai este ordonator de 

credite, iar toate celelalte probleme, care derivă de aici, sunt în speţa 

ministrului. 

Ministrul, netrimiţându-ne acte, noi nu avem ce să discutăm, 

nici să acuzăm şi nici să fim talibani pe felul în care ne adresăm 

colegilor noştri. 

Vreau să întreb pe invitatul nostru, în ideea pregătirilor şi 

activităţilor Zilei de 2 mai, pentru a mă lămuri, pentru că, ieri, nu am 

fost bine lămurită. 

În momentul în care dumneavoastră, la nivel central, 

organizaţi o activitate care a adus după sine nişte costuri, este normal 

ca să viraţi bani şi agenţiei judeţene pe aceeaşi temă, în condiţiile în 

care – şi stipulez: deci, activităţile de la Bucureşti şi activităţile de la 

Constanţa au fost susţinute de minister. 
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În acelaşi timp, au fost viraţi bani de la minister către 

agenţiile judeţene, odată la cele 42, dar nu înţeleg de ce şi la 

Constanţa, şi de ce şi la Bucureşti, dacă toată activitatea era susţinută 

de minister? Ministerul a dat diplome, ministerul a angajat 

spectacolul, ministerul a făcut publicitate, ministerul a dat insigne, 

ministerul a distribuit pliante. 

Vreau să vă întreb din punct de vedere legal, fiind un om care 

lucraţi pe zona asta: este corect pe aceeaşi problemă să am două 

cheltuieli? 

Domnul Borbely Karoly: 

Doamna deputat, eu pot să vă spun cum am făcut eu în acea 

perioadă. 

Ce face colega mea, nu vreau să comentez, vă spun încă o 

dată. Nu vreau să fiu într-o situaţie, dacă vreţi, faţă de colegii din 

Guvern, deosebit de proastă.  

Vreau să vă spun că eu în acea perioadă organizam în felul 

următor: evenimentul central era organizat de către colegii mei din 

centrală, iar evenimentele din teritoriu erau organizate de către 

direcţiile judeţene, pentru că de aceea le-am înfiinţat. Aveam 8-9-10-

11 oameni angajaţi acolo, ei erau plătiţi din banii statului pentru ca 

aceste evenimente să fie organizate la nivel local, pentru ca politica 

Guvernului în domeniul educaţiei non-formale să fie pusă în aplicare 

în teritoriu. Pentru aceea au fost înfiinţaţi. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Pe aceeaşi temă, deci, eu trag concluzia din răspuns că 
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teoretic activitatea care a fost făcută de minister a fost făcută numai 

pentru publicitatea ministerului, a persoanelor, pentru că aşa gândesc 

şi eu: cunoscând toate însărcinările şi obligaţiile autorităţii judeţene, 

care şi ea este ordonator de credit, mi se părea normal ca sumele 

pentru eveniment să fie virate agenţiei judeţene, care să desfăşoare pe 

teritoriu această activitate. 

Domnul Borbely Karoly: 

Concluziile vă las să le trageţi dumneavoastră. 

Eu pot să vă spun încă un singur lucru: dacă ministerul sau 

autoritatea consideră că un eveniment în ţară depăşeşte forţa cu care 

poate organiza o agenţie un astfel de eveniment – exemplu, au fost 

evenimente centrale cu ocazia „Nopţilor albe”, eveniment organizat la 

Cluj, la Oradea, care erau evenimente principale, la care ne-am 

implicat din centru şi noi, pentru că era normal, şase oameni nu puteau 

să se ridice la un asemenea nivel. 

Deci, nu a fost niciodată cazul, dacă ni s-a solicitat ajutorul 

din teritoriu, să-l dăm, către agenţie, să nu-l dăm, sau dacă era 

evenimentul central să nu intervenim. Asta mi se pare corect. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bogdan Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă mulţumesc, doamna preşedinte. 

Domnule ministru, dacă-mi îngăduiţi, două întrebări: prima, 

pentru o clarificare legată de întrebările care s-au pus şi ieri, o 

clarificare de anvergură, dacă vreţi. Nu o să vă cer acum cifre exacte. 



 

 

55

Poate o să ne puteţi ajuta, ulterior, în scris, sau o să le solicităm de la 

minister, dar m-ar interesa ca ordin de mărime, care a fost bugetul 

alocat evenimentelor din 2 mai 2007, când eraţi, înţeleg, în funcţia de 

ministru. Aceasta ar fi prima întrebare. 

Domnul Borbely Karoly: 

Funcţia de ministru am ocupat-o în 2007, decembrie. Deci, 

evenimentul ... 

Domnul Bogdan Olteanu:  

De preşedinte, mă iertaţi. 

Domnul Borbely Karoly: 

A, de preşedinte! Pot să vă spun că un eveniment la nivel 

naţional, şi vă spun ce înseamnă la mine eveniment naţional. Nu 

puteam să organizez acelaşi eveniment la un asemenea nivel în toate 

cele 42 de judeţe. Era imposibil, pentru că în Slobozia se mişcă într-un 

anumit fel, în Cluj se mişcă în alt fel, în Iaşi se mişcă tot altfel 

oamenii. 

Pot să vă spun următorul lucru: în jur de 12 – 15 oraşe mari 

erau conectate la un asemenea eveniment, la un nivel despre care pot 

spune că era vizibil la nivel local. Chiar am făcut un eveniment, le-am 

conectat, am conectat aceste 12 – 15 oraşe prin internet. Puteai să intri 

pe site-ul ANT şi vedeai ce se întâmplă în fiecare oraş. Restul 

evenimentelor erau mult mai mici. 

Deci, pentru mine, un astfel de eveniment naţional însemna 

12-15 oraşe mari, restul oraşelor micuţe, în măsura în care exista 

activitate de tineret, exista cine să organizeze, aveam direcţie 
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judeţeană care se putea ocupa de organizarea acestui eveniment, nu 

depăşea în jur de 4 miliarde – 4 miliarde şi jumătate un astfel de 

eveniment. Grosso modo 100.000, pentru că restul, aveam două 

evenimente mari într-un an: unul în primăvară şi unul în toamnă. 

Restul banilor erau destinaţi proiectelor organizaţiilor de tineret. Cam 

atât era. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Mulţumesc. 

Cea de a doua întrebare: dacă cunoaşteţi – înţeleg că 

dumneavoastră aţi fost cel care a încheiat contractul de leasing 

respectiv sau, în orice caz, care aţi decis acest lucru – dacă sunteţi în 

cunoştinţă de cauză, dacă s-a finalizat până la sfârşitul anului trecut 

plata ratelor de leasing sau există rate de leasing şi în cursul acestui 

an? 

Domnul Borbely Karoly: 

Să fiu foarte sincer, în acea perioadă această scenă ne 

gândeam cum s-o luăm într-un leasing de 3 ani sau 5 ani. Ştiu 

câştigătorul, care a fost: BCR LEASING.  Se plătea 2.000 euro/lună. 

Dacă a expirat după 3 ani sau după 5 ani, vreau să vă spun 

sincer, chiar nu ştiu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Păi, bun, dar n-au trecut 3 ani din vara lui 2007 până în 2009. 

Domnul Borbely Karoly: 

Bineînţeles. Oricum, eu, planul de business pe care l-am făcut 
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atunci, la nivelul la care noi foloseam, aceeaşi scenă, într-un an şi 

jumătate, trebuia amortizată investiţia, pentru că erau foarte multe 

evenimente şi era o scenă pe care o asamblam şi o mutam în ţară, în 

stânga, în dreapta. 

Toată vara, această scenă stătea pe plajă la Costineşti. Toată 

vara. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

V-am înţeles. 

O întrebare de clarificare atunci: plata ratelor de leasing se 

regăseşte în bugetul ministerului? 

Domnul Borbely Karoly: 

Păi, ar trebui să se regăsească, cred. Cu siguranţă, anii trecuţi, 

sigur. Nu ştiu dacă nu a expirat acest contract. Probabil, colegii mei de 

la minister or să vă dea mai multe explicaţii. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

O să cer atunci o întrebare, o chestiune de clarificare şi în ce 

priveşte pe colegii noştri, pentru că în măsura în care ratele nu au 

expirat şi plata ratelor se regăseşte în bugetul ministerului, va trebui să 

clarificăm în ce măsură putea să nu fie cunoscută existenţa scenei, câtă 

vreme se plătea pentru ea o rată de leasing în cursul acestui an. 

Vă mulţumesc, domnule ministru, nu mai am alte întrebări. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Voinescu. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mulţumesc. 

Înainte de a pune şi eu o întrebare, aş dori să fac un apel 

respectuos către colegii mei, care înţeleg că, cu dibăcie încearcă să-l 

împingă pe invitatul nostru spre anumite răspunsuri şi nu altele, şi aş 

face apel să ne abţinem de la comentariu personal, pentru că acesta 

urmează într-o fază ulterioară audierii propriu-zise, din cât am înţeles. 

Am următoarea întrebare, pentru că sunteţi, evident, un om 

care ştie materia, aş vrea să vă întreb, dacă puteţi elabora un pic care 

este diferenţa dintre o autoritate naţională şi un minister în felul în 

care se gestionează aceste politici. 

Dacă este vreuna, dacă consideraţi că e vreuna şi care ar fi 

aceea? 

Mulţumesc. 

Domnul Borbely Karoly: 

Cea mai importantă este că ministrul face parte din Guvern, 

iar preşedintele autorităţii nu face parte din Guvern. Astfel, importanţa 

politicilor respectivului minister poate fi mult mai accentuată, se poate 

discuta cu premierul, se poate discuta la fiecare şedinţă de Guvern la 

turul de masă, dacă este posibil şi că nu se poate compara. 

Deci este un total alt nivel. 

V-am spus, la început, eu m-am bucurat când am auzit că se 

va face Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru că ştiu că, la nivel 

de sport şi tineret, este nevoie de un astfel de minister. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mulţumesc, sunt absolut de acord cu acest lucru. Din cauza 

aceasta şi există în actuala structură a Guvernului acest minister. 

Şi aş vrea o întrebare de clarificare, pentru a fi mai precis; 

această diferenţă de anvergură pe care aţi subliniat-o între faptul că o 

structură este condusă de un ministru, care este parte a Guvernului şi 

cealaltă este condusă de o persoană care nu este parte a Guvernului, 

dacă această anvergură de politici şi de importanţă acordată politicilor 

pe tineret şi sport vi se pare normal să se reflecte şi într-o diferenţă 

bugetară în consecinţă? 

Mulţumesc. 

Domnul Borbely Karoly:  

Vreau să vă spun că atâta timp cât un ministru conduce o 

instituţie (am fost un an ministrul comunicaţiilor şi ştiu foarte bine), 

este la latitudinea ministrului în momentul când se aprobă nota de 

fundamentare referitoare la un eveniment, dacă, la acel eveniment, se 

justifică cheltuirea unei asemenea sume sau nu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Dacă-mi permiteţi, sunt absolut de acord, aşa este. Dar aş 

insista pe această întrebare. 

Deci: Dacă o structură este condusă de un ministru şi alta este 

condusă de o persoană care nu este membru în Guvern, vi se pare 

firesc să existe, de la buget, o alocare pe măsură? Cu alte cuvinte, 

acele politici care sunt în administrarea unui ministru să primească o 

sumă mai mare de bani decât celelalte? 
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Mulţumesc. 

Domnul Borbely Karoly:  

Vă spun încă o dată, atâta timp un ministru conduce un 

minister, este membru al Guvernului, are o putere mult mai mare. 

Dacă politica Guvernului, pe domeniul respectiv are o altă 

anvergură, este o prioritate, ministrul decide ce vrea cu bugetul acela, 

pentru că răspunde pentru fiecare cent sau euro sau lei pe care-l 

cheltuieşte din acel buget. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

Vreau să vă spun că, ca şi comentariu... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Fără comentarii. 

Domnul Gelu Vişan: 

...apreciez deschiderea dumneavoastră. Aş vrea, însă, cu 

acceptul dumneavoastră, dacă sunteţi de acord, să mai repetaţi o dată o 

cifră pe care aţi spus-o, poate n-am înţeles-o eu bine şi un lucru pe 

care l-aţi spus, mie-mi este lămuritor acest aspect. Aţi spus că, în 

primul rând, autoritatea nu avea forţa, la momentul acela, de a face o 

manifestare de asemenea anvergură, iar al doilea lucru pe care l-aţi 

spus, acela că – vă rog să repetaţi, oricum este stenogramă... 

Domnul Borbely Karoly: 

Eu n-am spus astfel de lucruri. 
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Domnul Gelu Vişan: 

E-n regulă, e-n stenogramă, nuanţaţi dumneavoastră, dacă am 

înţeles eu. 

Iar al doilea lucru pe care l-aţi spus, că aţi organizat în zece, 

12 oraşe, nu vă mai aduceţi aminte şi a costat reşedinţă la 4–5 miliarde 

de lei. Vreau să vă spun că am auzit repede lângă mine la 100 de mii 

de euro. Nu. Atunci euro era în jur de 20 şi ceva de mii, 30 de mii de 

lei. 

(Râsete puternice în sală.) 

Hai, vreo 30 de mii. Dacă puteţi să spuneţi în euro. Era cam 

150 de mii de euro sau ceva cam în genul acesta, pentru că suntem aici 

pe o dezbatere. 

(Comentarii între membrii comisiei.) 

Deci, vă promit că, la fiecare intervenţie a dumneavoastră o 

să procedez la fel. 

(Cu referire la doamna Aurelia Vasile.) 

O să vedeţi, apropo de talibanii cu fustă. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Noroc că astăzi sunt în pantaloni. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cred, da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Vişan, fiţi respectuos cu o doamnă. 
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Domnul Gelu Vişan: 

Nu este cazul dumneavoastră. 

Ideea este că s-a tot afirmat ieri şi n-am vrut să intervin, că 

aceste cheltuieli au fost exagerate. 

Aveţi vreo unitate de măsură? Consideraţi că cei 5 miliarde 

de lei pe cele 10-15 oraşe sau câte au fost, au fost mulţi, au fost 

puţini? Din punct de vedere al impactului la tineret a fost bine, a fost 

rău? 

Repet, întrebările sunt cu un mare spirit de colegialitate şi nu, 

nici un fel de acuzaţie sau ceva de genul acesta. Puteţi să răspundeţi 

sau nu. 

Domnul Borbely Karoly: 

Cu privire la faptul că aţi început discursul dumneavoastră, că 

m-aţi citat ce am spus că nu se ridică la acelaşi nivel – nu am spus eu 

aşa ceva. 

Vreau să vă spun că, atâta timp cât... 

Domnul Gelu Vişan: 

Aţi spus că nu aveaţi forţa. 

Domnul Borbely Karoly:  

Bineînţeles că nu aveam forţa, nu pot să compar una cu 

cealaltă. Un minister este un minister, este mult mai mare, are bugetul 

mult mai mare, iar ANT sau preşedintele unei autorităţi are o forţă 

mult mai mică. Asta este clar. 

Din punctul de vedere al bugetului. În momentul când preiei 

o instituţie şi ai un buget alocat de către Ministerul de Finanţe, trebuie 
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să te descurci cu el. 

Îţi faci un plan în funcţie de politica de tineret pe care o ai, în 

funcţie de hotărârea de Guvern şi programul de guvernare, bineînţeles 

şi-ţi faci o strategie pe un an, doi, trei sau chiar patru ani, cu privire la 

evenimentele pe care le organizezi, cu privire la tot ce înseamnă 

licitaţii pentru proiecte ş.a.m.d. 

În momentul respectiv, făcând o analiză corectă cu colegii 

mei, cu care conduceam această instituţie, am considerat că, pentru a 

organiza evenimente pentru tinerii din România, cam acolo se ridica o 

sumă cu care puteam să facem ceva. Că se poate cheltui mai mult, că 

se poate cheltui mai puţin, fiecare ministru, fiecare conducător al unei 

astfel de instituţii decide şi-şi asumă răspunderea asupra a cât 

cheltuieşte din buget şi cum. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu, domnul deputat Zătreanu şi pe urmă să 

pun eu o întrebare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu îmi aduc aminte că şi pe 2 mai anul trecut şi acum doi ani, 

parcă, s-au organizat astfel de manifestări; nu? 

Domnul Borbely Karoly:  

Se organizau nu la un asemenea nivel, nu puteam să facem 

chiar de fiecare dată un eveniment aşa de mare din cauza fondurilor. 

Deci, eu mă axam pe nopţile albe, pentru că aia mi s-a părut un 

eveniment care ţinea în priză tineretul. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Întrebarea mea este: Având în vedere că aţi 

condus, totuşi, această structură, ştiţi foarte bine ce capacitate 

organizatorică are, evident, întrebarea mea este: Dacă dumneavoastră 

consideraţi că Ministerul Tineretului şi Sportului putea să organizeze 

singur aceste acţiuni şi dacă mai avea sau nu nevoie de externalizarea 

acestui serviciu către alte firme? 

Deci credeţi că exista capacitatea la Ministerul Tineretului şi 

Sportului de a organiza şi a se gospodări singur pentru aceste 

evenimente? 

Domnul Borbely Karoly:  

Domnule deputat, vă înţeleg întrebarea, dar daţi-mi voie să nu 

comentez activitatea Guvernului şi a ministerului, pentru că nu-mi 

face deloc plăcere. 

Vreau să vă spun ce am făcut eu. La nivelul la care 

conduceam în acea perioadă Autoritatea pentru Tineret, eu organizam 

cu oamenii pe care-i aveam în centrală şi oamenii pe care-i aveam în 

teritoriu. Făceam cu ei 100 de şedinţe, dacă trebuia, dar de aceea am 

fost numit preşedinte. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

N-aţi apelat la alte firme, din afară? Mulţumesc. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Nu s-a dat niciun răspuns. 
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Domnul Borbely Karoly:  

Pentru organizarea de evenimente, nu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Zătreanu, vă rog frumos să luaţi cuvântul. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Revin la laitmotivul discuţiilor „scena”. 

Vreau să-l întreb pe domnul Korodi, având în vedere... 

Pardon, Borbely, scuzaţi. 

Având în vedere că acest contract de leasing s-a încheiat când 

dânsul era preşedinte, probabil că ştie şi suma pentru care s-a încheiat 

şi pe câţi ani. Că mai devreme aţi spus că nu ştiţi. 3-5 ani?  

Deci vreau să ştiu care este suma care a fost trecută în 

contract, deci nu numai rata de 2000 de euro? Dacă a fost pe trei ani 

înseamnă vreo 70 de mii de euro, dacă-i pe cinci ani e mult mai mult. 

Deci vreau să ştiu primul lucru cât a costat acea schemă. 

În al doilea rând, referitor tot la scenă, faptul că nu vă 

interesează dacă a fost autorizată scena, mi se pare un lucru pentru 

care, dacă doamna ministru ar fi spus-o ieri, ar fi sărit colegii noştri pe 

dânsa tare. Cum să nu vă intereseze? Dacă, Doamne fereşte, se 

întâmpla un accident, dumneavoastră eraţi direct răspunzător. 

Domnul Borbely Karoly:  

Vreau să vă spun că... 
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Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Ascultaţi-mă, vă rog frumos, vă rog, ascultaţi-mă, o să vă dea 

cuvântul doamna preşedinte. 

Deci, dacă se întâmpla un accident, eraţi direct răspunzător; 

nu numai directorul casei de cultură sau cine era. 

De asemenea, vreau să vă întreb. Aţi spus că aţi făcut 10-15 

evenimente cu un buget de 100 de mii de euro, să zicem. N-aţi 

explicat în ce au constat aceste evenimente şi în câte oraşe. Acum s-au 

făcut evenimente – este adevărat un singur eveniment – dar s-a făcut 

în peste 100 de localităţi.  

Deci nu putem să facem comparaţie între ce s-a făcut atunci 

şi ce s-a făcut acum. 

Mie mi se pare că, pe dumneavoastră, cele 100 de mii de euro 

este o sumă foarte mare pentru ce aţi organizat atunci. Foarte mare mi 

se pare. 

Şi, în ultimul rând, spuneţi-ne şi nouă... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Zegrean, formulaţi-le pe rând, că nu-şi notează... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Îi dau o hârtie să-şi noteze, poate este mai bine aşa, să-şi 

noteze. 

Bine, îmi răspundeţi şi mai am o întrebare după aceea. 

Domnul Borbely Karoly: 

În primul rând, chiar vă spun sincer, cred că trei ani a fost 

contractul BCR leasing 110-115 mii de euro a fost scena. O scenă care 
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nu este o scenă goală, a fost cumpărată cu instalaţie de sonorizare şi 

iluminare, deci o scenă pe care au cântat trupe renumite, Vama Veche 

ş.a.m.d. şi că, în momentul respectiv, această scenă şi acum pot să vă 

spun că a fost o investiţie foarte bună. 

Decât să dai banii aiurea pe închirieri, mai bine-ţi cumperi   

şi-ţi rămâne. Într-un an şi jumătate se amortizează această scenă. Pot 

să vă spun că, nu ştiu dumneavoastră în acea perioadă dacă aţi fost 

atent ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, dar v-aş invita să vă duceţi la 

Ministerul Tineretului şi Sportului să cereţi din arhivă ce s-a făcut în 

acea perioadă, să vă uitaţi pe site şi să vedeţi că, în acele 10-15 oraşe, 

în care organizam evenimente, erau evenimente care s-au făcut şi care 

s-au ridicat la un nivel, pot să spun unul foarte ridicat. Până atunci eu 

nu ştiu să fi făcut cineva la nivelul unui minister un eveniment la acel 

nivel. 

Vă spun încă o dată, eu nu vreau să comentez cât cheltuieşte 

un ministru şi pe ce evenimente. Fiecare decide ce vrea. Eu pot să vă 

spun că, în acea perioadă, cu 100 de mii de euro, cât am cheltuit noi pe 

organizarea evenimentelor în 15 oraşe, era o sumă, vă spun, foarte 

mică. Pentru că, la nivel local, organizaţiile de tineret aveau mână 

liberă să organizeze ce doreau dânşii, bineînţeles respectând un anumit 

concept al evenimentului. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mai aveţi o întrebare, domnule deputat, vă rog. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Vreau să ne spuneţi şi nouă. Aţi pomenit de un eveniment: 
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Nopţile albe. Ce reprezintă? 

Domnul Borbely Karoly:  

Asta însemna că, în 15 oraşe din ţară, cele care erau conectate 

prin internet şi în fiecare moment toţi tinerii puteau să între pe site-ul 

ANT şi puteau să urmărească ce se întâmplă în cele 15 oraşe, erau 

muzeele deschise, se organizau evenimente în parc, cu role, cu 

skyboard-uri, cu bicicletele ş.a.m.d. Se organiza câte un concert în 

fiecare oraş, pentru că ştiţi foarte bine tinerii ies greu din casă. În afară 

de asta, se organizau, în fiecare oraş, expoziţii ale tinerilor artişti în 

casele de cultură ş.a.m.d. 

Deci acesta era genul de eveniment, ideea era că între ora 7 şi 

1, 2, 3 noaptea, depinde cât obţineam autorizaţie de la primărie, se 

organizau aceste evenimente promoţionale ş.a.m.d. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Vreau să închei. Văd că totuşi nu mi-aţi răspuns apropo de 

autorizarea scenei. Consideraţi că nu sunteţi vinovat pentru folosirea 

scenei fără autorizaţie, nu? 

Domnul Borbely Karoly:  

Vreau să vă spun că, atâta timp cât conduci o instituţie, eşti 

direct răspunzător de ce se întâmplă în acea instituţie. Faptul că ai 

instituţii în subordine şi că sunt lucruri care nu sunt pe agenda ta 

zilnică de ministru sau de preşedinte, cum ar fi autorizarea sunt pe 

agenda zilnică a directorului Casei de Cultură a Studenţilor – 

Bucureşti. Dacă se întâmplă ceva, bineînţeles că răspundem toţi, dar în 

fişa de post, în atribuţiile acelui director, funcţionează, se găseşte 
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faptul că răspunde pentru buna funcţionare a acelei instituţii, în care 

intră, bineînţeles, şi autorizaţia de construcţie, dacă-şi renovează casa 

de cultură sau asigurarea la maşină, de exemplu. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule ministru. Mi-aş permite şi eu o 

întrebare la dumneavoastră. 

Aţi fost ministru un an sau mai bine de un an. Vreau să vă 

întreb dacă dumneavoastră consideraţi că aveţi obligaţia să semnaţi 

hotărârile unei comisii de încredinţare sau toate hârtiile care ies de la o 

comisie care decide semnarea unui contract? 

Domnul Borbely Karoly:  

Sunt două lucruri. Primul lucru este nota de fundamentare, 

care ţi se prezintă şi pe care o accepţi sau o modifici în funcţie de cum 

consideri că este mai important pentru acea instituţie şi doi – 

documentele care ţi se înmânează din partea comisiei de selecţie, care 

este în baza respectării procedurilor. Dacă este publică, în mod normal 

aceasta trebuie semnată, pentru că n-ai ce să faci. Dar, comisia, 

activitatea ei, este precedată de o notă de fundamentare, care, practic, 

declanşează toată procedura într-o instituţie de stat, minister sau 

autoritate, pentru organizarea unui eveniment sau pentru punerea în 

aplicare a unui program, proiect ş.a.m.d. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mai am o singură întrebare. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

O precizare mai am. 

Deci precizez, să înţeleg exact. Sunteţi obligat, în final, după 

ce au fost note de fundamentare şi tot, să semnaţi? 

Domnul Borbely Karoly:  

Nota de fundamentare poţi s-o întorci, dar, în momentul în 

care comisia îţi prezintă... bineînţeles, ca ministru poţi să ai anumite 

îndoieli oricând sau poţi să pui semn de întrebare. Dar, oamenii care 

sunt puşi de tine în acea comisie, mi se pare nu ştiu cum, să iei la 

întrebări, să pui la îndoială legalitatea acelei comisii, mi se pare un 

pic... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi cer scuze, eu chiar sunt de acord, putem să punem la 

îndoială şi legalitatea şi capacitatea lor de a face treabă. 

Întrebarea este: După ce aţi primit materialul, conform acelei 

comisii, sunteţi obligat să-l semnaţi? 

Domnul Borbely Karoly:  

În mod normal, da. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc. 

Domnul Borbely Karoly:  

Deci vorbim de comisia de selecţie ş.a.m.d. 
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Nota de fundamentare poate oricând fi întoarsă, dar ... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos şi eu aş fi vrut să se consemneze acest 

lucru. 

Cine mai are întrebări pentru domnul ministru? Bine! 

Domnule preşedinte, vă mulţumim foarte mult pentru 

prezenţa dumneavoastră astăzi, aici. 

Am s-o iau, ca să nu existe alt criteriu în care să vă prezentaţi 

aici, în ordinea în care sunteţi trecuţi pe această fişă. 

O să-l invit pe domnul Toia, director Investiţii ATS Publice 

să ia loc alături de noi. Vă mulţumesc şi am să vă rog să vă prezentaţi. 

Mai lucraţi sau nu mai lucraţi în minister? Care este situaţia 

dumneavoastră acolo şi care sunt atribuţiile dumneavoastră în Direcţia 

de Achiziţii? 

Domnul Dan Toia: 

Bună ziua! 

Numele meu este Dan Toia. Am lucrat în Ministerul 

Tineretului şi Sportului în perioada 16 martie – 5 mai a.c. 

(Domnul deputat Boureanu insistă să pună întrebări.)  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Ieri a fost o procedură de lucru; se prezintă şi pe urmă 

începem întrebările. Haideţi să lăsăm să se prezinte şi să formulăm 

întrebările ulterior. 

Domnule Boureanu, mulţumesc. 
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Domnul Dan Toia: 

Am fost directorul Direcţiei de Achiziţii Publice şi Investiţii 

din perioada 16 martie până în 5 mai. 

În prezent lucrez în domeniul privat. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Ne puteţi spune unde? 

Domnul Dan Toia: 

Este necesar? Da, pot spune. 

(Afirmaţii în sală asupra relevanţei locului actual de muncă 

al domnului Dan Toia.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Cu tot respectul, stimaţi colegi... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna preşedinte, am cerut procedură. 

Am fost de acord cu propunerea domnului deputat Sever. 

Deci, vă rog ca toţi membrii comisiei să respectăm ceea ce am votat. 

Deci, avem rugămintea să lăsăm să punem întrebarea, domnul 

răspunde. Dacă suntem nemulţumiţi că, prin întrebările noastre, 

domnul nu răspunde ce vrem noi, comentariile le facem după. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Perfect adevărat. 

Domnule Boureanu, eu am rugămintea, pentru ultima oară, ca 

şi colegii noştri, să ne respectaţi procedura pe care am votat-o. Cred că 

aţi fost şi dumneavoastră ieri, de altfel, şi am votat cu toţii această 
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procedură. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Probabil şi pentru domnul vicepreşedinte? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Pentru toată lumea, domnule Boureanu, şi am atras atenţia 

tuturor când a fost cazul. Vă mulţumesc mult. 

Vă rog să continuaţi şi pe urmă vi se vor pune întrebări din 

partea membrilor comisiei. 

Domnul Dan Toia: 

Aştept întrebări, adică în sensul... Am prezentat, aceasta a 

fost funcţia mea în perioada 16 martie-5 mai. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Bine. Înscrieri la cuvânt: domnul Boureanu, domnul Göndör, 

domnul Olteanu, doamna Gavrilescu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Staţi, că înainte de a intra în întrebările tehnice, aş dori să-mi 

răspundeţi, pentru că pentru mine sunt foarte relevante, să-mi 

răspundeţi unde aţi lucrat înainte de a lucra la Ministerul Tineretului şi 

Sportului, societatea comercială din privat şi unde lucraţi în momentul 

de faţă. 

Domnul Dan Toia: 

Societatea Naţională Radiocomunicaţii SA. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc. Şi în prezent? 

Domnul Dan Toia: 

În prezent la SC Teletrans SA. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

La ce? 

Domnul Dan Toia: 

SC Teletrans SA. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Societatea Teletrans este o societate privată, da? 

Domnul Dan Toia: 

Da. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Iar înainte aţi lucrat la Radiocomunicaţii. 

Domnul Dan Toia: 

Da. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Deci nu la privat. 

Domnul Dan Toia: 

Este domeniul privat al Statului. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc. 
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Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Pentru început vreau să vă pun două întrebări. Una este legată 

de partea de prezentare a dumneavoastră, care mie nu mi s-a părut că 

este foarte generoasă şi o întrebare legată de activitatea dumneavoastră 

din acest minister. 

Deci, prima întrebare este chiar din curiozitatea mea, sper că 

nu consideraţi că vă jignesc. Studiile pe care dumneavoastră le aveţi. 

Ar fi foarte bine dacă aţi putea să ne faceţi un curriculum vitae summa 

summarum. Foarte rezumat.  

Şi a doua întrebare, tot pe scurt, aş vrea să-mi spuneţi care au 

fost atribuţiile dumneavoastră, atribuţii pe care le-aţi avut în cadrul 

departamentului, unde aţi lucrat în minister. 

Domnul Dan Toia: 

Am înţeles. 

Sunt absolventul unei facultăţi de drept, am studii juridice. 

Am lucrat ca şi consilier juridic până în perioada în care m-am angajat 

în Ministerul Tineretului şi Sportului, iar atribuţiile mele sunt cele 

conforme fişei de post. Recunosc că nu le cunosc în totalitate, pentru 

că nu am în faţa mea această fişă a postului, dar sunt atribuţiile 

specifice oricărui post de direcţie de achiziţii şi investiţii. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Îmi permiteţi, doamna preşedinte? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Da. 
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Domnul Dan Toia: 

Nu vreau să comentez nimic. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Comentariile la sfârşit. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Însă vreau să subliniez că, măcar dacă... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Ăsta-i comentariu, ce face acum. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Nu, nu vreau să subliniez, vreau să îi pun întrebări ajutătoare. 

Când terminăm comisia, vă spun şi bancul cu întrebările ajutătoare. 

Totuşi, haideţi, încercaţi să ne citaţi din memorie din 

atribuţiile pe care le-aţi avut. Câteva, eu n-am nevoie de formulări 

exact din fişa postului, însă mi-e greu să cred că aţi lucrat, totuşi, este 

drept, o perioadă nu foarte lungă, dar aţi avut o fişă a postului şi măcar 

câteva din atribuţii ar trebui să le ştiţi. Cum credeţi că le formulaţi. 

Din memorie, acum, vă rog. 

Domnul Dan Toia: 

Cu tot respectul şi nu vreau să jignesc pe nimeni. Neavând în 

faţă această fişă a postului, nu pot să comentez acum, să-mi arog nişte 

atribuţii care poate sunt suplimentare celor existente. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Nu mai subliniez. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Olteanu, doamna Gavrilescu şi domnul Bănicioiu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc. 

Sub rezerva, sigur, a posibilităţii dumneavoastră de a ne 

spune, în aceste condiţii, că poate nu erau de competenţa 

dumneavoastră acele chestiuni pe care eu vi le voi ridica, înţeleg că aţi 

fost, totuşi, în minister în perioada în care s-a desfăşurat procedura de 

achiziţie referitoare la organizarea evenimentelor din data de 2 mai. 

Domnul Dan Toia: 

Da, este adevărat. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Atunci, rugămintea este să ne faceţi o scurtă prezentare a 

modalităţii în care s-au identificat participanţii la această procedură şi 

a modalităţii în care au fost selectaţi aceşti participanţi. 

De asemenea, în măsura în care ţine de competenţele 

dumneavoastră, voi avea a doua întrebare, legată de condiţiile care s-

au introdus în procedura de achiziţii şi modul în care ele au fost 

implementate. 

În ce priveşte supravegherea modului de cheltuire a banilor, 

defalcarea sumelor pe operaţiuni, activităţi, prestatori şi aşa mai 

departe, în contractare şi dacă această defalcare a fost urmărită în 

momentul în care urmau să se facă plăţile. Am înţeles ieri din ce ne-a 

prezentat doamna ministru că plăţile s-au făcut ulterior, nu s-au făcut 

plăţi în avans.  
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Vă rog. Şi mai revin dacă este necesar. 

Domnul Dan Toia: 

Vreau să pornesc de la precizarea că mi-am încetat activitatea 

pe 5 mai. Derularea contractelor, evident, a avut loc în perioada 2 mai 

– 1 mai etc., n-am văzut şi nu am cunoştinţă de ceea ce înseamnă 

procese-verbale de recepţie şi asemenea  documente pentru că nu am 

mai funcţionat în această instituţie. 

Cu privire la procedura organizată, ea a respectat prevederile 

Ordonanţei nr.34/2006 privind achiziţiile publice, prin încadrarea în 

anexa 2B a serviciilor de recreere,  culturale şi sportive. 

După cum ştiţi, Anexa 2B a Ordonanţei nr.34 presupune un 

tip de servicii pentru a căror achiziţionare nu este obligatorie aplicarea 

Ordonanţei nr.34. 

A fost o procedură internă, conform Ordonanţei nr.34 s-a 

făcut o metodologie de lucru, iar în urma metodologiei de lucru au 

fost iniţiate note de fundamentare şi alte documente care au stat la 

baza procedurii în sine. 

Deci, de la început trebuie să subliniez faptul că această 

procedură nu a fost echivalentă unei proceduri organizate la fiecare 

pas, conform Ordonanţei nr.34. 

Atribuirea serviciilor din Anexa 2B se face printr-o procedură 

internă. Ce presupune această procedură internă? Este o copie mai 

puţin fidelă a Ordonanţei nr.34, în sensul că legiuitorul a lăsat la 

libertatea contractantului, a autorităţii contractantului în a-şi stabili 

modul de lucru în privinţa termenelor şi aşa mai departe. 

Legat de contractanţi. Conform acestei metodologii de lucru 



 

 

79

am transmis, am solicitat oferte de la trei operatori economici. 

Trebuie să ştiţi că la sediul ministerului se depun, nu ştiu 

dacă zilnic, dar săptămânal, oferte din partea a foarte multor firme 

care vine să-şi prezinte obiectul de activitate şi să spună: „Eu încerc să 

fac chestiunea aceasta! Dacă se poate bine, dacă nu, nu!”. Este o 

chestiune normală. 

Deci, din punctul de vedere al transmiterii invitaţiilor de 

participare, în acest fel s-a procedat. Existau nişte prezentări ale 

firmelor respective, s-au transmis aceste invitaţii de participare, 

conform metodologiei de lucru, aceştia au depus oferte... De fapt, din 

trei, doi au depus oferte şi apoi comisia a selectat câştigătorii. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mai am. Aştept să termine domnul Toia mai întâi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Numai o secundă. Să răspundă domnul director şi mai are 

domnul Olteanu de terminat întrebările. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dacă aţi terminat, atunci, bun! Mai departe, întrebarea 

următoare este dacă au mai existat şi alte firme cu acelaşi obiect de 

activitate care au depus oferte la minister sau cu care ministerul sau, 

evident, predecesorii săi juridici, Autoritatea Naţională pentru Tineret 

şi ceilalţi, cu care să fi lucrat şi care să fi fost sau nu contactaţi cu 

această ocazie? 
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Domnul Dan Toia: 

La momentul sosirii mele în minister, ţinând cont şi de 

perioada foarte scurtă în care am activat acolo, am identificat aceste 

prezentări depuse de aceşti operatori economici. Nu pot să spun ce era 

anterior, de exemplu în anul 2008, aşa cum nu pot să spun nici ce s-a 

întâmplat ulterior. 

Eu am activat în această perioadă, la momentul în care am 

ajuns acolo am găsit aceste prezentări, le-am utilizat şi am transmis 

acele invitaţii. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Să înţeleg că aţi ţinut cont doar de ceea ce s-a primit pe 

durata activităţii dumneavoastră, şi nu de restul activităţii ministerului 

sau autorităţii? 

Domnul Dan Toia: 

Am luat în considerare documentele pe care le-am găsit la 

momentul la care am ajuns acolo. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc. 

Mai am o întrebare pe o altă temă, în aceste condiţii, şi vă rog 

să-mi spuneţi dacă ţinea de domeniul dumneavoastră de activitate sau 

nu, revin la această chestiune. 

În legătură cu scena pe care ministerul, prin Casa de Cultură 

a Studenţilor din Bucureşti o deţine, printr-un contract de leasing. 

Vreau să ştiu dacă ţinea de competenţele dumneavoastră să vă ocupaţi 

de administrarea acestui contract de leasing? 
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Domnul Dan Toia: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi nu cunoaşteţi cine avea această competenţă în cadrul 

ministerului?  

Domnul Dan Toia: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna Gavrilescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Domnule Toia, aş vrea să mă lămuriţi un pic. Anexa 2B, clar, 

nu ne face trimitere la SEAP. Înţeleg că dumneavoastră aţi făcut o 

selecţie de ofertă, după ce aţi umblat pe site-ul ministerului, aţi văzut 

cine a depus prezentări, ce firmă a depus prezentarea, aţi trimis 

dumneavoastră către firmele respective nişte anunţuri. Ei au venit iar 

cu ceva. Dar eu vă întreb: aţi stabilit cumva în nota aceea de 

fundamentare nişte criterii? Cum aţi făcut analiza celor două, trei 

firme care v-au trimis prezentarea? 

Domnul Dan Toia: 

Procedura este în felul următor, dacă-mi permiteţi? Nu 

departamentul sau, în sfârşit, Direcţia de achiziţii se ocupă de o notă 

de fundamentare. Direcţia de achiziţii este o direcţie procedurală. Ea 
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respectă aplicarea Ordonanţei privind achiziţiile publice, i se pun la 

dispoziţie nişte documente, în baza cărora respectă procedura. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Atunci vreau să-mi spuneţi ce documente vi s-au cerut prin 

nota de fundamentare să puteţi să cereţi societăţilor respective? 

Domnul Dan Toia: 

Nota de fundamentare cuprinde motivaţia pentru care s-au 

organizat aceste evenimente şi, evident, cuprinde unele criterii după 

care se putea alege performanţa organizatorului. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Eu insist foarte mult pe aceste criterii. Cine vi le-a trimis? Ce 

direcţie v-a trimis aceste criterii, această notă de fundamentare? Că 

totuşi, eraţi directorul Direcţiei de achiziţii publice şi dumneavoastră 

cred că toate documentele le-aţi avut, eraţi înştiinţat, ştiaţi exact, ca să 

puteţi să organizaţi această licitaţie, pentru că altfel nu aveaţi cum să 

vă daţi cu părerea în ce sistem trebuia, în ce literă din Ordonanţa nr. 

34 trebuia să încheiaţi un contract. Da? 

Domnul Dan Toia: 

Chestiunea este în felul următor: în momentul în care se face 

notă de fundamentare se spune în mod clar ce se doreşte. Şi dorinţa 

ministerului a fost a achiziţiona servicii recreative, culturale şi 

sportive, în vederea organizării unor evenimente. 

Ţinând cont de acest aspect, acestea au fost încadrate în 

această anexă 2B. 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Eu cred că nu m-am făcut înţeleasă. Vroiam să ştiu, când mi-

aţi trimis hârtia aceasta, cine... era o anumită direcţie... cine a semnat 

hârtiile? Că dumneavoastră nu puteţi să spuneţi că aţi primit o hârtie... 

A fost semnată de cineva, cu un antet de la altă direcţie... Cred că aţi 

putea să vă aduceţi aminte cam ce criterii, pentru că nu vreau să revin 

pe urmă la domeniile dumneavoastră de activitate. 

Domnul Dan Toia: 

Nu pot să precizez cu exactitate ceea ce mă întrebaţi acum şi 

nu vreau să par că obstrucţionez activitatea  comisiei. Dar, atâta timp 

cât nu am în faţă aceste documente la dispoziţie, totuşi vă rog să luaţi 

în considerare că eu am început un alt tip de activitate şi multe lucruri 

se uită în timp. 

Nu pot să precizez acum. Este adevărul.  

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Spuneţi-mi, preşedintele comisiei aţi fost dumneavoastră? 

Domnul Dan Toia: 

Nu.  

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Aţi dat dumneavoastră o dispoziţie prin care aţi numit o 

comisie? 

Domnul Dan Toia: 

Nu. Comisiile, de obicei, se numesc prin Ordin al ministrului. 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Aceasta am vrut să ştiu. Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna Oana Mizil. 

Doamna Oana Ştefănescu Tohme Niculescu-Mizil: 

Bună ziua! 

Aş vrea să ştiu de ce aţi activat pe o perioadă atât de scurtă, 

de ce aţi plecat în data de 5 mai? 

Domnul Dan Toia: 

Doresc să clarific această speculaţie din presă privind aşa-

zisa demisie a mea.  

În primul rând a fost o încetare prin acordul părţilor a 

contractului, nu a fost o demisie sau aşa cum s-a spus în presă. În 

primul rând nu a fost o demisie, în al doilea rând încetarea raporturilor 

de muncă nu a fost condiţionată de nici un fel, a fost la solicitarea 

mea, pentru a căuta un loc mai bun de muncă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi atunci, întrebarea mea, logică, care vine după acest 

răspuns: nu puteaţi să vă gândiţi, totuşi, pe 16 martie că nu este un loc 

de muncă destul de bun pentru dumneavoastră? 

Domnul Dan Toia: 

Prefer să nu răspund la întrebarea aceasta. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Atunci nu răspundeţi. 
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Mai am o întrebare lămuritoare, ca să înţeleg, totuşi, de ce aţi 

stat atât de puţin acolo. Eu nu m-am dumerit. Dumneavoastră aţi venit 

în minister, pe acest post, probabil la recomandarea doamnei ministru 

Ridzi. Nu? 

Domnul Dan Toia: 

Eu nu fac supoziţii. Dacă doriţi să mă întrebaţi cum am ajuns 

acolo, am ajuns printr-un concurs. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Atunci vă întreb altfel. Înainte de a ajunge în 

acest post eraţi membru PD-L? 

Domnul Dan Toia: 

Nu sunt membru al niciunui partid şi nu am fost niciodată. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Aţi ajuns prin concurs, da?  

Domnul Dan Toia: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Atunci aş avea o altă întrebare. Ce rol aţi avut 

dumneavoastră, practic, în organizarea evenimentelor din 2 mai? 

Concret. Ce aţi făcut, concret, pentru acţiunea din 2 mai?  

Domnul Dan Toia: 

Aşa cum am spus anterior, Direcţia de achiziţii sau un 

departament care se ocupă cu acest lucru, funcţionează pentru a 
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respecta prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. 

În momentul în care un Departament de achiziţii primeşte o 

solicitare, o notă de fundamentare în care i se solicită achiziţionarea 

anumitor servicii, produse sau lucrări etc., în momentul acela, acel 

departament funcţionează conform Ordonanţei nr. 34 şi pregăteşte 

toate actele premergătoare încheierii contractului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mai am o întrebare pentru cele  trei firme cărora le-aţi trimis 

dumneavoastră o cerere de ofertă, nu? Practic aceasta s-a întâmplat. 

Domnul Dan Toia: 

Da. O solicitare de ofertă, da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi aţi zis că ele au depus la minister anumite hârtii care să 

ateste ceea ce fac ei şi ce ar putea să facă pentru minister. Oferta. 

Domnul Dan Toia: 

Exact! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu am căutat pe internet, nu au pagină de net acestea. Am 

văzut că şi adresa este destul de greu de găsit, pentru că nu apare nici 

pe internet, nici din vreun alt document public, nici nu au mai lucrat 

cu ministerul. Deci, e clar că nu prea le cunoşteaţi activitatea, din 

moment ce n-au mai lucrat cu ministerul şi atunci întrebarea mea 

foarte directă este: cum le-aţi găsit, totuşi?  
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Domnul Dan Toia: 

Aşa cum am spus anterior, existau nişte prezentări lăsate la 

sediul ministerului, ale acestor societăţi, operatori economici, 

referitor... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi aţi avut mai mare încredere în două societăţi fantomă decât 

în societăţi mult mai bine cotate pe piaţă, cu experienţă în organizarea 

de evenimente? 

Domnul Gelu Vişan: 

E tendenţioasă întrebarea! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este tendenţioasă? Nu, este o curiozitate. Bun, atunci cum aţi 

apreciat că cele două companii trebuie să...  

Domnul Gelu Vişan: 

Fantomă... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bine, îmi retrag cuvântul „fantomă”! Cum aţi apreciat 

dumneavoastră că aceste două companii sunt mult mai, să zicem, 

necunoscute? De ce aţi considerat că cele două companii, care au 

organizat, până la urmă, evenimentul respectiv au fost mai bune decât 

alte companii mult mai recunoscute şi cu experienţă de pe piaţă? 

Mulţumesc. 

Domnul Dan Toia: 

Nu am considerat în acest fel, am transmis aceste invitaţii de 
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participare, în baza documentelor care se aflau la Ministerul 

Tineretului şi Sportului. Nu s-a făcut o comparaţie  cu firme de profil. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci aţi spus că aţi transmis mai departe, nu? 

Domnul Dan Toia: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Că nu aţi considerat dumneavoastră. Atunci cine a 

considerat? 

Domnul Dan Toia: 

Transmiterea acestor invitaţii de participare s-a făcut în baza 

metodologiei de lucru. Acea metodologie de lucru care a stat la baza 

iniţierii procedurii. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Lakatos Petru, după care domnul Kerkes, domnul 

Vişan, domnul Rizea. 

Domnul Lakatos Petru: 

Două întrebări. Pe perioada când aţi funcţionat 

dumneavoastră, ministerul avea buget aprobat. Dacă aţi văzut şi aţi 

citit bugetul respectiv? Prima întrebare. 

Şi a doua întrebare. Dacă cunoaşteţi un alt act normativ în 

afară de Ordonanţa nr.34 care se referă la achiziţii şi care, eventual, 

trebuia să fie luat în considerare în activitatea dumneavoastră şi a 

ministerului, implicit? 



 

 

89

Domnul Dan Toia: 

Legat de buget, nu pot, pentru că nu era sfera mea de 

competenţă să vă răspund la această întrebare. Cu ce pot să vă ajut, 

este acel program anual de achiziţii care se întocmeşte la orice 

autoritate contractantă, unde aceste sume erau prevăzute. 

Legat de a doua întrebare, vă rog, puteţi să repetaţi? 

Domnul Lakatos Petru: 

Dacă cunoaşteţi şi un alt act normativ în vigoare, în afară de 

Ordonanţa nr. 34, care reglementează activitatea dumneavoastră în 

domeniul acesta, pe care l-aţi îndeplinit la minister. 

Domnul Dan Toia: 

În momentul de faţă şi în momentul activităţii mele 

Ordonanţa nr. 34 este legislaţia după care se fac achiziţii publice în 

România. Evident, există norme de aplicare ale acestei legislaţii, 

Hotărârea Guvernului nr. 925. Alta nu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc domnul Lakatos. Domnul deputat Cherecheş. 

Domnul Cătălin Cherecheş: 

Eu am o întrebare foarte scurtă şi la obiect. Vreau să-mi 

spuneţi dacă, conform structurii organizatorice a ministerului, direcţia 

pe care dumneavoastră o conduceaţi, era sub directa subordonare a 

ministrului? 

Domnul Dan Toia: 

Mulţumesc mult. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Cine mai era înscris? Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Prima întrebare: nota de fundamentare care s-a înaintat în 

cursul procedurii de achiziţie publică conţinea propunerea de aprobare 

a procedurii de care vorbiţi, respectiv solicitarea de oferte din partea 

celor trei firme nominalizate de dumneavoastră? 

Domnul Dan Toia: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dar ce conţinea nota de fundamentare? 

Domnul Dan Toia: 

Nota de fundamentare, în principiu, conţinea o scurtă 

descriere a ceea ce se doreşte. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Bănuiesc că nu aţi scris ceea ce nu doreaţi în nota de 

fundamentare. 

Domnul Dan Toia: 

În sensul că se doreşte organizarea de spectacole, se doreşte 

organizarea de concursuri. 

Acolo era detaliat exact ceea ce se doreşte, nu se spunea şi 

nici nu are cum, pentru că nu este legal să spui într-o notă de 

fundamentare „şi cumpără de la firma cutare”, pentru că nu este 
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normal. Deci, nu se face o asemenea precizare într-o notă de 

fundamentare. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Deci, procedura utilizată pentru achiziţia de servicii nu a fost 

prevăzută în nota de fundamentare, spuneţi? 

Domnul Dan Toia: 

Procedura o organizează Direcţia de achiziţii. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi nu se regăsea în nota de fundamentare modul în care se va 

face achiziţia de servicii publice. 

Domnul Dan Toia: 

Procedura era prevăzută în metodologia de lucru. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Metodologia de lucru este întocmită de direcţia 

dumneavoastră, pe care o conduceaţi? 

Domnul Dan Toia: 

Da, metodologia de lucru presupune acele norme interne care 

înlocuiesc aplicarea Ordonanţei nr. 34. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi metodologia de lucru este elaborată pe o perioadă 

nedeterminată şi aplicată de fiecare dată sau se elaborează în fiecare 

caz în care achiziţionaţi servicii publice? 
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Domnul Dan Toia: 

Depinde. Sunt unele metodologii de lucru care sunt aplicate 

pe o perioadă mai îndelungată, altele care sunt aplicate pentru un 

anume obiectiv. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

În cazul acesta, cum s-a procedat? 

Domnul Dan Toia: 

A fost făcută această metodologie de lucru, după ce s-a primit 

... Nu vreau să răspund greşit la această întrebare, pentru că aici este 

prezent şi actualul director. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

O să-l întreb şi pe domnia sa. 

Domnul Dan Toia: 

Nu ştiu exact să răspund şi de aceea nu vreau să răspund. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Metodologia de lucru şi achiziţia publică s-a făcut pe 

perioada prezenţei dumneavoastră acolo? 

Domnul Dan Toia: 

Corect. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Înţeleg că a fost o metodologie de lucru, specific elaborată 

pentru această activitate. 
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Domnul Dan Toia: 

Pentru achiziţia de servicii culturale, recreative... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Pentru 2 mai. 

Domnul Dan Toia: 

Nu pentru 2 mai! Pentru achiziţia de servicii culturale, 

recreative şi artistice. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Când s-a elaborat această metodologie? În perioada 

mandatului dumneavoastră? Ca să fiu mai explicit.  

Domnul Dan Toia: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Este suficient, nu este cazul să-mi ziceţi mai mult de atât. Şi 

cine trebuia să aprobe această metodologie? 

Domnul Dan Toia: 

Doamna ministru. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi a fost aprobată de doamna ministru? Şi ea presupunea, 

înţeleg, din ceea ce aţi spus dumneavoastră – sau corectaţi-mă dacă 

greşesc – ca contractarea serviciului să se facă prin procedura utilizată, 

respectiv prin contactarea directă a firmelor de la care dumneavoastră 

aţi identificat oferte. 



 

 

94

Domnul Dan Toia: 

Nu. Presupunea transmiterea unor invitaţii de participare unor 

operatori economici. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. 

Erau nominalizaţi?  

Domnul Dan Toia: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Era nominalizat modul de identificare a acestor operatori 

economici?  

Domnul Dan Toia: 

Nu.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Puteaţi să transmiteţi, practic, invitaţii oricărui operator 

economic pe care-l apreciaţi. 

Domnul Gelu Vişan: 

Aveţi 20 de întrebări... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu înţeleg, domnule Vişan! 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnule Olteanu, este problema dumneavoastră dacă nu 

înţelegeţi! 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Eu sunt convins că dumneavoastră... 

Domnul Gelu Vişan: 

Haideţi să păstrăm puţina decenţă!  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Eu constat o uriaşă nervozitate şi vreau, totuşi, să înţeleg... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Vişan, puteţi să vă impuneţi altfel decât prin ton, vă 

rog frumos?! Dar nu ţipaţi ! Vă rog mult de tot! 

Numai o secundă! Nu are sens... 

Domnul Gelu Vişan: 

A pus 20 de întrebări, omul parcă este la anchetă! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Vişan, vă rog frumos, vorbiţi mai încet, toată lumea 

aude dacă vorbiţi în microfon, să ştiţi! Chiar şi colegii de pe hol v-au 

auzit! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dacă-mi îngăduiţi, doamna preşedinte, că eram la cuvânt. Eu 

vreau să constat că facem această discuţie şi că pun toate aceste 

întrebări repetate domnului fost director, pentru simplul motiv că nu ni 

s-au pus la dispoziţie documentele pe care le-am solicitat, deşi ni s-a 

promis direct de doamna ministru ieri, că ni se vor pune la dispoziţie. 

Dacă aş fi putut să citesc metodologia, n-aş fi încercat să scot de la 

domnul director cuvânt cu cuvânt informaţii pe care le consider 
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relevante şi pertinente şi care se regăsesc în textul unei metodologii 

care, referindu-se la achiziţii publice trebuie să fie de cunoştinţă 

publică. Nu încerc să aflu alte lucruri, decât ce se regăsea într-un 

document care ar fi trebuit să se afle la dispoziţia comisiei. 

Regret că în acest mod consumăm timpul comisiei şi timpul 

domnului Toia. Mă văd, însă, nevoit să acopăr eu eşecul doamnei 

ministru de a ne comunica aceste documente. 

De aceea pun aceste întrebări, din care încerc să înţeleg ce 

trebuia să se găsească şi ce se găsea în metodologia respectivă. 

Deci, înţeleg că metodologia respectivă se regăsea, că 

ministerul va aprecia de la ce firme va cere ofertele respective. 

Domnul Dan Toia: 

Nu este precizat în acest fel. Se spune în mod clar: „Se vor 

transmite invitaţii de participare operatorilor economici”. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Operatorilor economici... 

Domnul Dan Toia: 

Fără a detalia acest... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Înainte de aceasta vreau să vă spun că au venit, se pare, nişte 

documente de la minister şi o să-i rog pe cei de la Secretariatul 

Camerei Deputaţilor să le aducă, gen „Buget”. După care, domnule 
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Rizea, vă rog să puneţi întrebarea. 

Domnule Vişan, aţi vorbit până acum, lăsaţi-l şi pe domnul 

Rizea, care.... 

Domnul Cristian Rizea: 

Domnule Vişan, sunt înscris de foarte mult timp! Credeţi-mă! 

Aţi vorbit de două ori până acum! Tot respectul. 

Domnule director Toia,  

Doamna preşedinte, 

Putem continua? Staţi să termine domnul Vişan. (Discuţii) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Vişan, domnule Olteanu, vă rog să nu mai vorbiţi în 

paralel. Colegul nostru poate să pună o întrebare. Domnule Voinescu, 

doamna Aura Vasile, vă rog mult de tot, haideţi să-l lăsăm să pună 

întrebarea. Vă mulţumim mult de tot. 

Domnul Cristian Rizea: 

Domnule Toia, spuneţi-mi, vă rog, am văzut că aţi lansat acea 

procedură, în sensul că aceste contracte nu prevedeau anunţul pe 

SEAP, conform ordonanţei şi nu se încadrează în Ordonanţa nr. 34 

privind achiziţiile publice. 

Domnul Dan Toia: 

Nu este obligată autoritatea. 

Domnul Cristian Rizea: 

Vroiam să vă întreb: atunci de ce dumneavoastră, Ministerul 

Tineretului şi Sportului aţi făcut acest anunţ în data de 2 iunie – şi am 
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aici, au primit toţi colegii mei de pe net, de pe SEAP, aţi făcut acest 

anunţ de atribuire pe SEAP, totuşi, în data de 2 iunie, la o lună după 

derularea acestor evenimente? 

Domnul Dan Toia: 

Pentru că există o prevedere legală în Ordonanţa nr. 34, în 

care se spune în felul următor: la momentul organizării unei proceduri 

pe anexa 2B trebuie să respecţi doar două obligaţii: caietul de sarcini 

şi de anunţ de atribuire. Aşa spune legea. 

Domnul Cristian Rizea:  

E perfect. 

Domnul Dan Toia: 

Aşa spune legea. 

Domnul Cristian Rizea:  

Asta vreau. Mă bucur că aţi precizat asta. Eu, din câte ştiu, 

legea mai spune, domnule director Toia, fost director acolo, la 

Ministerul Tineretului şi Sportului, că trebuia să daţi un anunţ de 

intenţie: P s app, da? Şi avem aici ... Iar colegii, domnul coleg deputat, 

pot să verifice.  

Domnul Dan Toia: 

Vă rog să consultaţi legea. 

Domnul Cristian Rizea:  

Eu am consultat legea. Iar asta, cred, că va stabili şi Direcţia 

juridică şi cei care se ocupă de partea juridică a tuturor documentelor 

din Ministerul Tineretului şi Sportului. 
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Domnul Dan Toia: 

Ca să vă răspund la întrebare şi să punem capăt acestei 

suspiciuni, există un articol 16, în această ordonanţă, care prevede ce 

articole trebuie respectate. 

Domnul Cristian Rizea:  

Eu vă spun că trebuia dat un anunţ de intenţie, dacă tot aţi 

spus atribuirea. Asta este părerea mea. Eu verific, cum aţi spus. 

Vă mulţumesc pentru răspuns. 

Următoarea întrebare, dacă-mi permiteţi? Dumneavoastră, 

înţeleg, aţi semnat acele contracte? 

Domnul Dan Toia: 

Da. 

Domnul Cristian Rizea:  

Bun. Aveaţi, conform Hotărârii de Guvern de reorganizare a 

Ministerului Tineretului şi Sportului, cadrul legal pentru a face astfel 

de evenimente, după cunoştinţa dumneavoastră? 

Domnul Dan Toia: 

Nu intra în competenţa mea în a aprecia acest lucru. 

Domnul Cristian Rizea:  

Nota de fundamentare, înţeleg, nu vă amintiţi cine a făcut-o, 

cine v-a adus-o, practic, în baza căreia dumneavoastră aţi derulat 

procedura de ... 

Domnul Dan Toia: 

Există o direcţie specializată în acest minister, care 
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întocmeşte pentru asemenea tip de evenimente o notă de 

fundamentare. Numele complet al acestei direcţii nu mi-l aduc aminte 

în momentul acesta. 

Domnul Cristian Rizea:  

Nu vi-l aduceţi aminte! 

Domnul Dan Toia: 

În momentul în care colegii mei vor veni la acest microfon, 

cu siguranţă vă vor lămuri. 

Domnul Cristian Rizea:  

Am înţeles. Puteţi spune atunci că şi colegul meu a întrebat 

mai devreme unde aţi lucrat mai înainte, este interesant atunci şi unde 

lucraţi acum, înţeleg, după ce aţi plecat din Ministerul Tineretului şi 

Sportului? (Rumoare.) 

Şi cât câştigaţi aici? Pentru că doamna ministru a specificat 

că aţi plecat pe un salariu mult mai mare şi că ăsta ar fi motivul real. 

Domnul Dan Toia: 

Eu nu cunosc procedurile parlamentare, dar chestiunea este în 

felul următor: salariul, din câte ştiu eu, este o chestiune confidenţială. 

Ce pot să spun la acest microfon este că salariul pe care-l câştig în 

prezent este mai mare decât cel pe care îl câştigam la minister. 

Domnul Cristian Rizea:  

Am înţeles. O ultimă întrebare: în ce dată au fost semnate 

contractele, domnule Toia? 
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Domnul Dan Toia: 

Imediat vă spun: în 22 aprilie. 

Domnul Cristian Rizea:  

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat Gondor Marius, dumneavoastră sunteţi la 

rând cu întrebările. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Deci, eu am înţeles până la acest moment că, o asemenea 

achiziţie care s-a făcut la nivelul ministerului, a respectat prevederile 

Ordonanţei nr.34 şi anume prevederile, excepţiile Ordonanţei 34, care 

se află la Anexa 2B. 

Domnul Dan Toia: 

Corect. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Şi că această achiziţie şi, cu riscul de a vă supăra, domnule 

Rizea, dacă este o excepţie ... 

Domnul Cristian Rizea:  

 Mă supăr. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Perfect, sunt foarte fericit de acest lucru. Fiind o excepţie de 

la prevederile Ordonanţei nr.34, nu era nevoie de un anunţ de intenţie, 

ci doar de anunţ, pentru că orice cumpărătură şi pe achiziţie directă, 
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fără să fie la 2B, trebuie publicat în p s app. 

Deci, s-a făcut pe această excepţie, s-a făcut o metodologie 

de lucru. Eu n-am înţeles – poate că aţi spus, dar eu nu am înţeles – 

metodologia de lucru.  

Această metodologie de lucru, prevăzută de excepţia de la 

Ordonanţa nr.34, cine a întocmit-o? Compartimentul pe care 

dumneavoastră l-aţi condus? 

Domnul Dan Toia: 

Da. Intră în atribuţii în a întocmi un asemenea document. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

OK. Şi, pentru că în această comisie, în şedinţa nu de ieri, ci 

în prima noastră şedinţă s-au făcut aici nişte afirmaţii la adresa 

dumneavoastră, eu aş vrea să vă întreb, ca să lămurim acele afirmaţii. 

Afirmaţia a fost următoarea – chiar şi atunci am protestat 

faptul că ne antepronunţăm. S-a făcut afirmaţia că dumneavoastră aţi 

plecat din minister că nu aţi vrut să semnaţi nu ştiu ce ordin de plată. 

Domnul Dan Toia: 

Da, este o speculaţie de presă. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Mulţumesc. 

Domnul Dan Toia: 

Şi, în plus, în al doilea rând, un director de achiziţii nu 

semnează ordine de plată. 
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Domnul Marius-Sorin Göndör: 

N-am comentat. Aceasta a fost afirmaţia. Se află ... Cred că şi 

la prima şedinţă am avut stenogramă: „A plecat pentru că nu a vrut să 

semneze OP-ul”, citez din memorie. Nu s-a întâmplat aşa. (Discuţii 

colaterale suprapuse.) 

Domnul Cristian Rizea:  

Haideţi să vă spun, presupun că la mine vă refereaţi. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Nu ştiu, dumneavoastră v-aţi ... (Comentarii aprinse.) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Rugămintea mea este, ca discuţiile dintre dumneavoastră să 

fie pe rând. 

Domnul Cristian Rizea:  

Şi doamna ministru a spus că a plecat mult mai târziu, îmi cer 

scuze. 2 Mai! 

Eu am spus în ziua de contract, când a semnat contractul. 

Într-adevăr, a plecat exact pe 5 mai. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Da, mulţumim pentru intervenţie. 

Are cuvântul domnul Olteanu, domnul Vişan. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

O altă întrebare: dacă eraţi sigur de competenţa 

dumneavoastră, dar presupun totuşi – să mă contraziceţi dacă nu am 

dreptate – înţeleg, există o informaţie, şi am primit şi documente sau 
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capete, începuturi de probă scrisă, dacă vreţi, la comisie, potrivit 

cărora la ministerul dumneavoastră s-ar fi depus o ofertă de 1.400 de 

euro pentru o scenă cu lumini şi sunet. 

Domnul Dan Toia: 

Am auzit şi eu acestea. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vreau să vă întreb dacă există o asemenea ofertă? Dacă s-a 

comunicat către dumneavoastră o asemenea ofertă? 

Domnul Dan Toia: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Nu, vă referiţi la persoana sau la direcţia dumneavoastră? 

Domnul Dan Toia: 

Eu nu am cunoştinţă de această ofertă depusă, o dată. Iar din 

punctul de vedere al direcţiei, nu pot să comentez decât ceea ce am 

luat eu la cunoştinţă, atât. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Mă refer la documente oficiale din minister, sigur. 

Mulţumesc. 

Domnul Dan Toia: 

Cu plăcere. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Să vă fac eu un anunţ, înainte de toate. O să vi le şi arăt, ca să 
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nu ziceţi că am fost noi aici când doamna ministru... şi i-am spus că 

aceste documente puteau fi xeroxate mult mai repede. Aici avem 

bugetul, fişa de investiţii şi cele trei contracte, pe care acum, o să rog 

pe cineva din secretariatul general să le xeroxeze în 15 exemplare şi să 

ni le pună la dispoziţie: bugetul ministerului; planul anual de achiziţii; 

contractele 13-14-15 din 22.04.2009, care au stat la baza organizării 

evenimentelor din data de 2 mai, da? Şi o să le avem cât de repede se 

poate în fotocopie, da? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ca să fac eu o precizare, domnule Voinescu, că aţi întrebat, 

aceste documente se puteau trimite respectând termenul legal, adică 

acela de luni, la ora 10,00. Asta voiam să spunem, şi cred că este 

normal să facem această precizare. 

Şi, nu înţelegem de ce au fost trimise la ora asta? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Continuă domnul Olteanu cu întrebările? 

Aţi terminat, domnule director, cu răspunsurile? 

Domnul Dan Toia: 

Am răspuns. 

Era domnul Vişan şi domnul Gondor, da? 

Domnul Gelu Vişan: 

Având în vedere că s-a făcut un comentariu ceva mai 

devreme, cu permisiunea dumneavoastră, aş vrea să fac şi eu un 
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comentariu: sunt foarte – n-aţi făcut acelaşi gest la colegul 

dumneavoastră ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Parcă nu. 

Domnul Gelu Vişan: 

Parcă nu, asta e. 

Comentariul pe care vreau să-l fac foarte scurt, este acela că, 

în întâlnirea de ieri, doamna ministru mi-a spus că în jurul orei – îi 

răspund domnului coleg – în jurul orei 12,00, în jurul prânzului, va 

trimite aceste documente. A şi spus că nu crede că se poate mai 

devreme, chiar domnia sa a menţionat.  

Este 12,30 aproximativ. Au intrat mai devreme în Cameră, la 

ora 12,00. Eu cred că are şi explicaţia domnul coleg, care avea o 

nedumerire. 

Domnule director, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă 

spun, şi al doilea comentariu pe care vreau să-l fac, de data aceasta îmi 

pare rău că n-am intrat mai devreme în discuţie, nu sunteţi în calitate 

de acuzat aici, să ştiţi. Ar fi trebuit să vă spună cineva lucrul acesta, 

pentru că aţi fost supus unui interogatoriu gen „procuratura stalinistă” 

ceva mai înainte, cu care eu nu am fost de acord. (Discuţii suprapuse.) 

Lăsaţi, nu mă întrerupeţi, că eu nu vă întrerup, domnule, da? Este 

aprecierea mea. 

Iar în al treilea rând, vreau să pun o întrebare: eu am în faţă 

fişa postului pe fiecare direcţie, de pe site, oricine vrea, direcţia de 

investiţii-achiziţii publice şi servicii interne şi am văzut care sunt 
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atribuţiile. 

Domnule director, o singură întrebare: după ce aţi spus şi 

după ceea ce aţi făcut, dumneavoastră personal în momentul acesta 

apreciaţi că demersurile şi toată procedura a fost în conformitate cu 

legislaţia în vigoare? Adică, a fost legală? Aceasta este singura 

întrebare. 

Domnul Dan Toia: 

Da, dar nu este nevoie de aprecierea mea. Există un organism 

public, care apreciază aceste lucruri, din punct de vedere legal. El se 

numeşte Autoritatea Naţională pentru Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice (ANRMAP), care a emis un raport în acest sens, în care se 

spune foarte clar că această procedură a fost legală şi că a respectat 

principiile achiziţiilor publice. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat, vă rog. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Îmi cer scuze, şi eu din nou subliniez ceea ce a spus colegul 

meu. Chiar nu sunteţi la o anchetă aici, dacă vă linişteşte faptul că nu 

mi-ar place să fiu în locul dumneavoastră, vă spun şi acest lucru. 

Dar, am uitat ceva: conform metodologiei de lucru, la care aţi 

făcut referire şi cu care cred că ne-am lămurit, aţi trimis cereri de 

ofertă către mai multe firme, ale căror date le aveaţi în minister. 

Spuneţi-mi, vă rog frumos, la câte cereri din acestea sau la 

câte firme aţi trimis acele cereri de ofertă şi, evident, firmele care au 

dorit să participe şi şi-au trimis oferta? La câte aţi trimis, şi câte firme 
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au trimis înapoi? 

Domnul Dan Toia: 

Am trimis invitaţii de participare la trei firme şi au răspuns 

două, transmiţând oferta. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Daţi-mi voie la o întrebare în completare! Sunt convinsă că 

aţi văzut ofertele acelor firme şi prezentarea. 

V-a sărit cumva în ochi că una din cele două firme a fost 

înfiinţată la sfârşitul lui noiembrie 2008, deci doar de câteva luni? 

Domnul Dan Toia: 

Aceste prezentări nu conţin, să spun aşa, datele de 

identificare. Deci, nu încep în felul ăsta: date de identificare, număr 

din registrul comerţului. Sunt pur şi simplu nişte semnături ... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Ba da. Se prezintă firma de obicei şi spune: „sunt înfiinţată 

sau am vechime de atâta şi experienţă”. 

Vă întreb numai să ştiu dacă dumneavoastră ştiaţi acest 

detaliu. 

Domnul Dan Toia: 

Nu aveam cunoştinţă de data înfiinţării acestor firme. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos. 

Domnul Bănicioiu, apoi doamna Aura Vasile. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Prima întrebare, şi o să trec peste comentariile nepoliticoase 

ale domnului Gelu Vişan, referitoare la „poliţia stalinistă”. Aş putea şi 

eu să vorbesc despre „miliţia de dinainte de 89” şi despre modul de 

abordare, care seamănă cu al unor colegi. Şi, vă rog eu mult, să nu mă 

mai cenzuraţi, cum nu l-a cenzurat nimeni nici pe domnul Gelu Vişan, 

unul la mână. (Comentarii suprapuse.) 

Prima întrebare: de ce doar la trei firme aţi trimis aceste 

solicitări? 

Domnul Dan Toia: 

Metodologia de lucru, care presupune o normă internă, nu 

presupune o obligaţie de a respecta toate principiile Ordonanţei nr.34 

îţi permitea să transmiţi la un număr de trei firme aceste invitaţii de 

participare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

A doua întrebare: dumneavoastră consideraţi că Ministerul 

Tineretului şi Sportului putea să organizeze singur aceste activităţi din 

data de 2 mai? 

Domnul Dan Toia: 

Nu pot să răspund la această întrebare, pentru că nu intra în 

sfera mea de competenţă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar, ştiţi ce mi se pare curios, că până acum nu vă aminteaţi 

care era sfera dumneavoastră de competenţă. Acum văd că vă amintiţi 
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foarte bine, ba chiar citaţi din memorie... (Dialog suprapus.) 

Domnul Dan Toia: 

Unele exemple pe care mi le-aţi dat în această comisie nu 

intrau în sfera mea de competenţă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Păi, atunci, revin cu prima întrebare şi o susţin, a domnului 

Boureanu: spuneţi-ne şi nouă, luminaţi-ne, totuşi, cu ce vă ocupaţi 

dumneavoastră acolo, că văd că v-aţi reîmprospătat memoria. 

Domnul Cristian Boureanu: 

Mă scuzaţi, nu a fost întrebarea mea. Eu am întrebat doar 

unde a lucrat. 

Deci, mi s-a pomenit numele.  

Am întrebat doar când a lucrat şi unde? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Şi aţi întrebat care erau competenţele? Poate ne luminaţi şi 

pe noi. 

Domnul Cristian Boureanu: 

 Rog să se consulte stenograma. Nu am întrebat niciodată 

care sunt competenţele. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Susţin şi eu această întrebare, punându-vă, din nou, această 

rugăminte, de a ne spune totuşi, cu ce vă ocupaţi acolo? Care erau 

competenţele până la urmă? Şi până unde aveaţi atribuţii şi până unde 

nu aveaţi atribuţii? Că văd că... (Dialog suprapus.) 
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Domnul Dan Toia: 

Mă scuzaţi că vă întrerup! Am înţeles că domnul deputat are 

la dispoziţie fişa mea de post. Dânsul care tocmai a lipsit. 

Aşa mi s-a spus, că de pe site-ul nu ştiu care, avea la 

dispoziţie, dacă verificaţi ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi, puţin! Staţi ca să înţeleg: dumneavoastră aţi câştigat un 

concurs, da, dacă nu mă înşel eu? Că aţi zis, de baza competenţei, 

foarte bine, aţi câştigat şi aţi ajuns director acolo. 

Dar, la foarte puţin timp, după, nu vă mai amintiţi deloc. Nu 

puteţi să ne spuneţi deloc care era totuşi fişa postului? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

A trecut o lună şi ceva, nu cred că e obligat ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

O lună şi ceva! Staţi puţin că o lună şi ceva nu înseamnă o 

veşnicie, o eternitate. O lună şi ceva! Aţi învăţat altă fişă... (Dialog 

suprapus.) 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Iertaţi-mă, puneţi sub presiune psihologică pe invitatul 

nostru. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă rog să nu profitaţi că doamna preşedinte de şedinţă nu este 

în acest moment aici. Şi, atunci, chiar dacă nu este dânsa, să ne 

respectăm cutuma. Să lăsăm să-şi termine cuvântul un domn deputat, 
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şi pe urmă intervenim. 

Domnul Gelu Vişan: 

Vreau şi eu un drept la replică, pentru că mi-aţi pronunţat 

numele. Sau sunt şi eu anchetat aici, domnule Bănicioiu? Domnule 

Bănicioiu, mă anchetaţi şi pe mine, că văd asta cu Stalin se poartă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Vişan, până nu reuşiţi să vă asumaţi proprietatea 

termenilor, vă rog eu foarte mult nu mai vorbiţi de poliţie stalinistă şi 

de altceva, şi poate că atunci şi domnul Voinescu o să vorbească mai 

cu succes despre tot ceea ce se întâmplă aici. 

Vă rog eu, nu ne mai perturbaţi! Vă rog foarte mult.       

Lăsaţi-mă să vorbesc, până la urmă, că dacă unul ţipă dintr-o parte, 

unul din faţă, unul din partea ailaltă... (Discuţii aprinse colaterale.) 

Domnul Lakatos Petru: 

Stimaţi colegi,  

Dacă preşedintele de şedinţă lipseşte, cei doi vicepreşedinţi se 

ceartă, atunci secretarul conduce şedinţa. 

Şi, cine s-a înscris la cuvânt... 

Domnul Gelu Vişan: 

Nu e pe Regulament. 

Domnul Lakatos Petru: 

Ba da, este pe Regulament, că n-ai încotro. Asta este regula. 

Ce să fac dacă nu reuşiţi... 

La ora actuală s-a înscris la cuvânt domnul Bogdan Olteanu, 
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domnul Sever Voinescu, în această ordine continuăm. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Fusesem eu înainte, domnule secretar. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnule preşedinte Bănicioiu, preşedinte de şedinţă, vreau 

un drept la replică, scurt. Vreau să vă lămuresc. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Pune întrebarea. 

Domnul Gelu Vişan: 

 Dreptul la replică este legat de faptul că eu am luat de pe site 

atribuţiile direcţiilor, nu fişa postului ... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Asta nu este procedural. 

Domnul Gelu Vişan: 

S-a referit la mine şi la nu ştiu ce-am făcut eu, şi când eram 

afară, şi nepoliticos. Deci, Direcţia de investiţii-achiziţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Vişan, staţi puţin! Nu eu m-am referit la 

dumneavoastră, s-a referit domnul Toia, şi l-am întrebat dacă era 

domnul Vişan, da? 

Nu a putut să ne spună despre cine era vorba.  

Bun, domnul Olteanu. 
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Domnul Gelu Vişan: 

Atunci a făcut o afirmaţie tendenţioasă? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, domnule, n-a făcut nicio afirmaţie tendenţioasă, vă rog 

eu foarte mult. Până vedeţi ce-a fost cu Stalin, atunci, mai luaţi-vă o 

pauză, vă rog mult. 

Domnul Gelu Vişan: 

Nu eu provin din Partidul Comunist. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ba da, domnule, proveniţi din Partidul comunist, exact din 

FSN-ul din care faceţi parte. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Iertaţi-mă, dacă facem politică, facem politică. 

Doamna Aurelia Vasile:  

S-a votat de plen, vă rog să respectaţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Era domnul Olteanu la cuvânt. 

Domnul Gelu Vişan: 

Numai Elena Ceauşescu vă ... (Discuţii aprinse suprapuse.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Dacă tot facem comentarii despre comisie, am şi eu un... 

(Discuţii suprapuse) 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Boureanu nu are dreptul la cuvânt, deci, l-aş ruga să 

aştepte totuşi să-i vină rândul să vorbească.  

Până atunci este înscris domnul... (Discuţii aprinse 

suprapuse.) 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Pe doamna Aura Vasile. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Pe domnul Sever Voinescu îl rog să se calmeze şi să aştepte. 

Staţi liniştit şi aşteptaţi-vă rândul. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Te rog să fie scris, spune. (Discuţii aprinse suprapuse.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, 5 minute pauză, până vă liniştiţi cu toţii. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Doamna preşedinte a plecat şi văd că nu a delegat niciunul 

din vicepreşedinţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Boureanu, m-a delegat pe mine. Doamna preşedinte 

are voie la 5 minute de pauză pentru alte probleme, pe care nu vreau 

să vi le spun de la acest microfon. 

Iar dumneavoastră nu sunteţi cel în măsură de a contesta 

această absenţă. 



 

 

116

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Cu tot respectul, sunt în măsură să contest ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aţi fost cel mai mult absent, vă rog foarte mult. 

Deci, pauză 5 minute. 

    - După pauză - 

Şedinţa a fost reluată la ora 13,14. 

         * 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Suntem în cvorum, deci putem începe. 

Vă rog să ne spuneţi dacă mai aveţi întrebări. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Referitor la contractare. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Aţi întrebat, conform contractului-cadru, dacă au dreptul la 

subcontractanţi? V-au răspuns prin „Da sau nu?”. 

Domnul Dan Toia: 

În cuprinsul contractului-cadru există o clauză referitoare la 

contractanţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Ce ştiţi, au răspuns prin da, sau nu? 

Domnul Dan Toia: 

N-au răspuns, pentru că nu i-am întrebat. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

N-au răspuns, OK. 

Domnul Bogdan Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă mulţumesc. 

Am două categorii de întrebări: mai întâi, o întrebare scurtă şi 

la obiect: Care au fost membrii Comisiei de evaluare a ofertelor? 

Domnul Dan Toia: 

Trebuie să vedem documentele, nu mai ştiu în mod exact. 

În momentul în care o să le avem, o să vă pot spune. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

În momentul în care o să le avem, nu vă mai întreb. 

Domnul Dan Toia: 

Au fost membri (angajaţi) ai Direcţiei de achiziţii şi din alte 

direcţii. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Bun. Deci, nu cunoaşteţi cine a fost în Comisia de evaluare a 

ofertelor. 

Domnul Dan Toia: 

La momentul acesta, la o lună după ... 

Domnul Bogdan Olteanu:  

La momentul acesta vă întreb, fireşte. 

Bun. Mulţumesc. Trecem mai departe atunci. 
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În legătură cu modul în care s-au selecţionat aceste firme: mă 

refer, evident, la partea care vă revine dumneavoastră. Deci, procedura 

de selecţie a celor  cărora  le-aţi cerut oferta? Pentru că, înţeleg, asta 

ţinea de dumneavoastră. Ulterior, selectarea câştigătorilor a ţinut de 

comisie. Corect? 

Domnul Dan Toia: 

Corect. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dar, identificarea firmelor cărora să li se solicite oferte a ţinut 

de direcţia dumneavoastră, înţeleg. 

Domnul Dan Toia: 

Putem s-o spunem şi aşa. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dumneavoastră le-aţi cerut ofertele şi dumneavoastră aţi 

decis cui trimiteţi. 

Domnul Dan Toia: 

Nu. Haideţi, ca să ofer un răspuns la majoritatea întrebărilor 

puse în această comisie, trebuie să spun următorul lucru: legea nu 

obligă să faci nici norme procedurale, nici a transmite invitaţii la un 

număr de ... 

Domnul Bogdan Olteanu:  

De acord. 



 

 

119

Domnul Dan Toia: 

Legea îţi dă voie să închei direct contractul cu un singur 

contractant. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Absolut. Dar, dumneavoastră aţi decis să solicitaţi, unui 

număr de 3 firme, oferta. 

Domnul Dan Toia: 

Pentru a organiza, pentru a avea o procedură în acest sens. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

 Am înţeles. Această decizie presupune, bineînţeles, un 

proces decizional, deci o analiză.  

În cadrul acestui proces decizional, aţi făcut anumite 

verificări, presupuse de lege, de exemplu, ale faptului că firmele 

respective n-aveau datorii, că nu aveţi voie să încheiaţi contracte cu 

firme care au datorii, nu? 

Domnul Dan Toia: 

La momentul în care am transmis invitaţiile de participare, nu 

s-au făcut. Aceste verificări se fac de către Comisia de evaluare. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Deci, dumneavoastră puteaţi să puneţi Comisia de evaluare în 

situaţia că obţineaţi trei oferte de la trei firme care erau neeligibile. 

Atunci, evenimentul „2 Mai” ar fi căzut cu totul. 

Domnul Dan Toia: 

Ipotetic, aşa este, cum spuneţi. Dar, de obicei, evident că nu 
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se întâmplă aşa ceva. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Şi n-aţi considerat oportun, pentru a evita acest lucru, de 

exemplu, să verificaţi la Ministerul de Finanţe sau la Registrul 

Comerţului să cereţi date, legal, evident, relevante referitoare la aceste 

firme? 

Domnul Dan Toia: 

Aceste aspecte se verifică în cadrul Comisiei de evaluare. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Fără îndoială, dar se verifică postfactum, după ce se trimit 

ofertele. 

Domnul Dan Toia: 

Nu la momentul transmiterii invitaţiilor de participare. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Deci, înţeleg că la nivelul dumneavoastră, în momentul în 

care aţi solicitat cele trei oferte, practic, transmiţând Comisiei de 

evaluare dintre cine poate alege – că nu puteau alege decât dintre cei 

trei – nu a existat la nivelul ministerului niciun fel de modificare 

prealabilă a condiţiilor de legalitate sau de bonitate în ceea ce priveşte 

firmele respective. 

Legalitate, ca să fiu foarte explicit, mă refer la faptul că este 

interzis să contractezi bani publici cu firme cu datorii. 

Domnul Dan Toia: 

Corect, la momentul contractării. 
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Domnul Bogdan Olteanu:  

Absolut. 

Domnul Dan Toia: 

Corect. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dar, eu mă refer la momentul selecţiei celor trei firme de 

către dumneavoastră. Deci, dumneavoastră n-aţi făcut verificări de 

bonitate sau de precalificare. 

Domnul Dan Toia: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Am înţeles. Este în regulă şi vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Rizea, vă rog. 

Domnul Dan Toia: 

Bine, daţi-mi voie să completez. Nu eram obligaţi să facem 

chestiunea aceasta. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Eu doar vă întreb. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Domnule Toia, aţi spus aici, făcând referire la trei oferte. Aş 

vrea să ştiu şi eu, de ce p s app apar numai două oferte? S-au primit 
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numai două oferte. Este pus pe site. 

Domnul Dan Toia: 

S-au primit două oferte, dar au fost trei invitaţii de 

participare. 

Domnul Cristian Rizea: 

Să înţeleg că a treia societate, căreia i-aţi făcut invitaţie, n-a 

trimis niciun fel de ofertă? 

Domnul Dan Toia: 

Nu a trimis niciun răspuns. 

Domnul Cristian Rizea: 

Dar aceste date înţeleg că le aveţi la birou. 

Domnul Dan Toia: 

La dosarul de achiziţie, da. 

Domnul Dan Toia: 

Am înţeles. V-aş mai întreba doar un singur lucru: cum aţi 

ajuns la acele societăţi pentru că nu aţi fost foarte explicit. Aţi găsit 

nişte dosare prin minister, aţi spus. Nişte prezentări, mai precis. 

Domnul Dan Toia: 

Mai spun încă o dată: la sediul ministerului există tot felul de 

cataloage, broşuri ş.a.m.d., pliante de prezentare a activităţii unor 

operatori economici. 

Domnul Cristian Rizea: 

Sunt multe acele broşuri? 
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Domnul Dan Toia: 

Vin zilnic. 

Domnul Cristian Rizea: 

Şi atunci cum aţi ales exact trei şi n-aţi ales o sută, dacă sunt 

... 10 – 20 – 30? 

Domnul Dan Toia: 

Aşa cum am spus până acum, şi să putem să duce discuţia 

asta la infinit ... 

Domnul Cristian Rizea: 

Da, domnule Toia, pentru transparenţă, pentru a vedea modul 

transparent cu care între ghilimele „aţi făcut această achiziţie”. 

Domnul Dan Toia: 

Atât vreau să spun, că această procedură nu era obligatorie. 

Nu era obligatoriu nici de trimis la trei, nu era obligatoriu nici de 

trimis la zece, nici la o sută. 

Legea spune că se atribuie în mod direct. 

Domnul Cristian Rizea: 

Eu voiam doar să vă întreb, mai precis eu reformulez 

întrebarea, pentru a nu mai da naştere la motive de a interveni pe 

procedură pentru alţi colegi: cum aţi ales din acele zeci de broşuri, că 

aţi spus că sunt multe pliante, multe prezentări. 

Domnul Dan Toia: 

Sunt multe pliante şi prezentări, dar nu-i numai din acest 

domeniu. Sunt domeniul biroticii, sunt din domeniul altor achiziţii pe 
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care le facem. 

Domnul Cristian Rizea: 

A, deci să înţeleg că pe evenimente nu erau decât trei broşuri. 

Domnul Dan Toia: 

Pe acest eveniment, aceste broşuri au fost identificate, pe 

acest tip de servicii. 

Domnul Cristian Rizea: 

Am înţeles. Cum le-aţi identificat? Unde erau în minister, la 

intrare, la etaj, pe rafturi, în biblioteci. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Suntem la ora de glume, că ne putem înscrie şi noi la ora de 

glume, dacă este cazul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Haideţi să stabilim un lucru: spuneţi-mi dacă cenzurăm în 

funcţie de aprecierea mea întrebările agresive sau glumele, ca să ştiu, 

că o dată mi se reproşează aşa, o dată că nu dau dreptul la cuvânt. 

Dacă-mi spuneţi că trebuie să cenzurez intervenţiile 

considerate de mine deplasate, am s-o fac, dar vă rog să-mi respectaţi 

hotărârea cu toţii. 

Domnul Cristian Rizea: 

Reformulez, corect. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu am cerut cenzură. Eu am întrebat, doar, dacă suntem la 
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ora de glume? 

Domnul Cristian Rizea: 

Reformulez, ca să nu arătăm că suntem la ora de glume: unde 

se găsesc, pentru ştiinţa membrilor Comisiei de anchetă, aceste oferte? 

Pe birotică, pe turism, pe evenimente? Deci, dacă există un birou în 

cadrul MinisteruluiTineretului şi Sportului specializat pentru primirea 

acestor oferte? 

Domnul Dan Toia: 

Nu există un birou specializat. Agenţii economici ajung şi ei 

unde pot, este evident. Până la urmă nu se duc la ... 

Domnul Cristian Rizea: 

Deci, şi la portar, înţeleg, domnule Toia? 

Domnul Dan Toia: 

Da, bineînţeles, poate să fie şi acolo. 

Domnul Cristian Rizea: 

Vă mulţumesc, domnule Toia. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumim pentru răspuns. 

Pe procedură, domnul Sever Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Am o intervenţie foarte scurtă pe procedură. Îmi cer scuze, 

reiterez un apel, pe care l-am făcut de nenumărate ori în această 

comisie. 
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Noi avem obligaţia să nu ne antepronunţăm. Eu ştiu că la 

televizor toată lumea îşi caută cele 15 minute de celebritate, şi aşa că 

ne ducem şi ne spunem de la început ce avem de spus. 

Colegi din această comisie s-au antepronunţat. Bun. Trec şi 

peste lucrul ăsta. Dar, vă rog, doamna preşedinte, în momentul în care 

se formulează întrebări şi se spune, de pildă, pentru transparenţa cu 

care aţi făcut acest achiziţii, între ghilimele, vă rog frumos să 

interveniţi, pentru că mi se pare corect. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos. 

Mai are cineva să-i pună întrebări domnului Toia? 

Mai aveţi dumneavoastră, domnule deputat, de întrebat ceva? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da. Aş avea eu o întrebare: dacă domnul Toia mai are ceva să 

ne spună suplimentar şi dacă se simte în vreun fel, dacă simte că totul 

a decurs normal şi cum trebuia în derularea acestor evenimente şi în 

achiziţiile care au fost? 

Domnul Dan Toia: 

Suplimentar, nu pot să spun decât ca o concluzie a acestei 

discuţii, că acest proces a fost perfect legal. A fost constatat de o 

autoritate naţională în acest domeniu. Există un raport de control care 

a spus: este legală această procedură. 

Mai mult decât ce am spus până acum, nu văd ce alte 

amănunte aş putea să mai dau. 
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Vă stau la dispoziţie pentru orice alte întrebări acum, pe 

viitor. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

O ultimă întrebare. 

Domnul Cristian Rizea: 

O singură precizare a spus domnul Toia în ultima sa 

intervenţie, că acel raport de control prevede faptul că această 

procedură a fost corect făcută. 

La ce raport se referă? Dacă este vorba de raportul făcut de 

ANRMAP? Iar din câte am cunoştinţă, acel raport se referă la 

perioada ianuarie - aprilie anul în curs, deci chiar pe perioada derulării 

acestor evenimente. 

De aceea, dacă greşesc, să mă contrazică domnul Toia. 

Domnul Dan Toia: 

Ce pot să vă spun, domnule Rizea? Dumneavoastră aveţi 

informaţii, eu am chiar foile în faţă. 

Acest raport a fost făcut, inclusiv pe verificarea acestor tipuri 

de contract. 

Domnul Cristian Rizea: 

Nu mi-aţi răspuns la întrebare. Este făcut pe perioada ianuarie 

– aprilie sau nu, acel raport?  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Puneţi-l la dispoziţie, domnule Toia, comisiei, pentru că 

spuneaţi că îl aveţi în faţă. 
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Domnul Dan Toia: 

Daţi-mi voie să vă spun, pentru că sunt jurist. Acest tip care 

trebuie depus, trebuie depus conform cu originalul. Aceasta este copia 

mea personală.  

Domnul Cristian Rizea: 

Puteţi să ne spuneţi, raportul de control este pe perioada 

ianuarie – aprilie? Daţi-ne un răspuns: Da sau nu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Numai o secundă. Aş putea să vă întreb şi eu ceva, domnule 

Toia? 

Domnul Dan Toia: 

Vă rog. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Cum aveţi, aveţi voie să... 

Domnule Toia, mă ascultaţi şi pe mine, vă rog, cu o 

întrebare? 

Domnul Dan Toia: 

Vă ascult, îmi cer scuze. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Domnul Rizea vorbeşte. 

Domnul Cristian Rizea: 

Domnule Boureanu, iar aţi primit telefon de la vreo 

televiziune că să intraţi în direct că vă filmează, cum aţi făcut ieri? 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Rizea, mie mi se pare incredibil ce facem aici. Eu 

n-am de gând să ridic tonul la infinit şi nu mi se pare normal să mă 

impun prin ridicarea vocii. Este absolut normal să înceteze aceste 

dialoguri paralele cu cel care pune întrebarea. Şi, mi se pare firesc să 

înţelegem asta, chiar dacă este o oră mai târzie. 

Vă mulţumesc. 

Am o singură întrebare, domnule Toia: dacă dumneavoastră 

spuneţi că nu ne puteţi pune acest document la dispoziţie, pentru că 

este o copie personală, poate îmi spuneţi şi mie, cum aţi intrat în 

posesia acestei copii personale, dumneavoastră, deoarece plecând de 

la minister nu aveţi voie să plecaţi cu aceste copii de la minister. 

Domnul Dan Toia: 

Este o copie, doamnă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Am înţeles. Vă rog să răspundeţi la întrebare. Nu aveţi voie, 

conform legii, să plecaţi cu documente din minister, şi cred că 

dumneavoastră, ca jurist, ştiţi lucrul acesta. 

Domnul Dan Toia: 

Vă rog foarte mult. Nu am plecat cu documente din minister. 

Este o copie, care nu este certificată conform cu originalul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Această copie v-a pus-o cineva la dispoziţie, domnule Toia, 

sau v-aţi făcut-o dumneavoastră şi aţi plecat cu ea de la minister? 
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 Domnul Dan Toia: 

Am intrat în posesia ei. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Să ştiţi că este o problemă pe care eu solicit să fie 

consemnată în stenogramă. Este un lucru care este pe lângă lege, 

iertaţi-mă că v-o spun. Poate nu face obiectul acestei discuţii, dar, din 

punctul meu de vedere, dacă aveţi un document care se referă la 

cauză, Regulamentul comisiei spune că trebuie să ni-l puneţi la 

dispoziţie. 

Domnul Dan Toia: 

Vă rog, daţi-mi voie mie să răspund la această întrebare.  

Chestiunea este în felul următor. După cum aţi observat, eu 

am venit aici împreună cu cei trei colegi de la minister. Evident că 

înainte de această discuţie, ne-am consultat şi am avut, normal, ca 

între colegi, ca între foşti colegi, şi curiozitatea mea foarte mare şi vă 

mărturisesc foarte sincer era „cum este raportul de control”, pentru că 

a fost întocmit ulterior plecării mele. Nu este vorba de sustragere de 

documente de la minister. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Daţi-mi şi mie dreptul la o întrebare. 

Domnule Toia, cine vi l-a pus la dispoziţie? Deci chiar 

trebuie lămurită problema. 

Domnul Dan Toia: 

Colegii mei. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Care colegi? Nominalizaţi-i. Cine sunt? 

Domnul Dan Toia: 

Domnul Mărcuţă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte, iertaţi-mă, cred că suntem într-o situaţie, 

iarăşi, ne ia valul. 

Deci, dumneavoastră aţi spus deja că este ceva pe lângă lege, 

bun, e părerea dumneavoastră şi vreau să se consemneze că este 

părerea dumneavoastră şi vreau să se consemneze că este părerea 

dumneavoastră şi, pe de altă parte, aş vrea să adaug şi eu o nuanţă. Şi 

anume, acest raport, despre care se face vorbire şi îl întreb pe invitatul 

nostru, este secret, este confidenţial, după lege? 

Domnul Dan Toia: 

Nu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Atunci să ni-l pună la dispoziţie, domnule Voinescu. Domnia 

sa ştie că este obligat, conform Regulamentului şi tocmai i-am 

inveterat, că, orice act, care are legătură cu speţa în cauză, pe care 

comisia îl solicită, orice invitat este invitat să depună aceste 
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documente la comisie. 

Tocmai i-am solicitat. 

Domnul Dan Toia: 

Doamnă, eu nu refuz să-l depun. Dacă doriţi, eu îl depun. Dar 

mi se pare anormal să depun un document care nu este conform cu 

originalul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu (vorbeşte suprapus cu 

domnul Dan Toia): 

Asta vă şi spunem, să nu discutăm despre lucruri pe care le 

ştiţi doar dumneavoastră. 

Da, domnul Boureanu era la rând. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Stimaţi colegi, 

Nu putem să judecăm cu două măsuri diferite. Invitatul 

nostru, ca şi oricare altul, dacă are un document care nu este conform 

cu originalul, nu este o copie certificată, poate să-l depună şi să scrie 

pe el „document găsit pe stradă, al cărui titlu constat că este...” şi citaţi 

titlul din document. 

Dar, pe de o parte, acum două minute aţi spus că discutăm 

numai pe documente certificate, după care l-aţi întrebat de unde are 

documentul. 

Eu, dacă-l întreb pe domnul Bănicioiu de unde are toate 

documentele pe care le-a prezentat acum, ce ziceţi, în calitate de 

membru al comisiei, trebuie să răspundă oficial? 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Monitorul Oficial este public. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu, nu mă refer la Monitorul Oficial, mă refer la 

corespondenţa pe care o aveţi cu unii din membrii, din angajaţii 

actualului minister, pe care ni le-aţi prezentat şi nouă pe e-mail. Le 

puneţi la dispoziţia comisiei? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Boureanu, faceţi nişte afirmaţii neadevărate. Nu    

v-am prezentat nicio corespondenţă, unu la mână, deci inventaţi. Doi 

la mână, nu au fost discuţii legate de aceste subiecte în comisie. Vă 

rog foarte mult. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Prin urmare, o să vă rog să nu-i mai hărţuiţi, totuşi, pe 

invitaţi. Dacă doriţi să pună la dispoziţie acea hârtie, poate s-o facă, 

dacă nu trebuie obligat. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu-i sugeraţi comportamentul, că sunt convinsă că ştie mai 

bine decât dumneavoastră. 

Domnul Dan Toia: 

Îmi cer scuze că vă întrerup. Comisia a solicitat nişte acte. Ar 

trebui să luaţi act de aceste acte în mod oficial în momentul în care vi 

se transmit. Nu pot să vă dau eu, un om care nici nu mai lucrează în 

acest... 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Am înţeles poziţia dumneavoastră, domnule Toia, 

mulţumesc. 

Era domnul Vişan, domnul Rizea, domnul Bănicioiu – 

domnul Bănicioiu a intervenit. Vă rog, domnul Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

Aş fi vrut să mergem pe procedură ceva mai departe, pentru 

că tocmai luaserăţi decizia ceva mai înainte să continuăm audierile, 

pentru că eu cred că în ritmul acesta n-o să terminăm astăzi nici 

invitaţii aceştia. Şi, cu rugămintea dumneavoastră, la următorul invitat 

o să am o chestiune pe procedură. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Da. 

Domnul Rizea. 

Domnul Cristian Rizea: 

Eu aş vrea doar să reiterez, să mi se răspundă la acea 

întrebare. Nu mi-a răspuns domnul Toia, atâta. Nu o nouă întrebare, 

nu nimic. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Rizea, ca şi ieri, vă va răspunde sau nu vă va 

răspunde. 

Domnul Cristian Rizea: 

Dacă nu, rog să se consemneze în stenogramă că dânsul nu 

vrea să confirme sau să infirme că acel raport de control al instituţiei 
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numite ANRMAP s-a desfăşurat pe perioada ianuarie-aprilie şi nu 

cuprinde perioada când s-au derulat evenimentele din 2 mai. 

Domnul Dan Toia: 

Vă dau răspunsul acum, ca să nu mai existe niciun fel de 

suspiciune. S-a desfăşurat pe analiza anumitor contracte. Nu pe 

perioadă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În cazul acesta, mai am o întrebare. De fapt, un comentariu. 

Deci raportul lui ANRMAP înţeleg că n-a putut fi pus la 

dispoziţia comisiei, înţeleg că domnul Toia îl are de la domnul 

Mărcuţă, noi n-avem încă voie să-l vedem, deşi termenul era luni la 

ora 10,00 (înţeleg că nici marţi nu îndeplinim în aceste condiţii) poate, 

probabil, în viitor. Dar este foarte interesantă precizarea. Deci, înţeleg 

că doamna ministru, când ne-a spus ieri că are această descărcare, 

practic, de la ANRMAP, de fapt nu se referea la întreaga perioadă, se 

referă la anumite contracte. 

Sunt lucruri de noutate, domnule Toia, este foarte bine. 

Haideţi să vedem şi noi documentele, că de asta tot clamăm de atâta 

vreme. Poate ne lămureşte domnul Mărcuţă cu acest document. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule Bănicioiu. 

Dacă mai are cineva comentarii de făcut, ca să putem 

domnului Toia să... 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Doamna ministru ne-a spus ieri că ANRMAT se referă la 

anumite contracte şi vă rog să prezentaţi stenograma şedinţei, doamna 

preşedinte, ca să fie lucrurile clare. Nu lansăm acuzaţii politice. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu ştiu despre ce vorbiţi, domnule Boureanu. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Eu am întrebat pe doamna ministru, ieri, legat de acest lucru, 

iar dânsa mi-a răspuns că descărcarea acestor lucruri şi procedurile de 

îndeplinire legală sunt prin acest raport. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte, nu vreţi să aşteptăm raportul şi vedem în 

raport? Facem discuţii. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nici nu avem ce altceva să facem până nu vine acest raport. 

Domnule Toia, puteţi să ne părăsiţi, ca să zic aşa, mulţumesc.  

Domnul Lakatos are cuvântul pentru un comentariu. 

Domnul Lakatos Petru: 

Comentariu, doamna preşedinte şi pe procedură aş dori să fac 

un anunţ. 

Având în vedere că, până acum, am întrebat-o pe doamna 

ministru legat de buget şi mi se pare că acest lucru pe mine mă 

preocupă prea mult, ca nu ulterior să fiu acuzat că de ce nu ai spus 

acest lucru mai devreme, având în vedere că şi domniile voastre aţi 
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primit bugetul acum oficial de la doamna ministru, doresc să vă 

prezint următoarea situaţie, care poate va da un alt curs discuţiilor şi 

întrebărilor de până acum. 

Voci din sală: 

N-am primit. 

Domnul Lakatos Petru: 

N-aţi primit, aţi votat. Deci cunoaşteţi, l-aţi votat în Camera 

Deputaţilor. 

Document de politici publice sectoriale, strategie în 

coordonarea politicilor structurale. 

Aici, la documente de politică publică existente, scrie în felul 

următor: „În domeniul activităţilor de tineret şi sport, documentele de 

politici publice adoptate şi aflate în vigoare la această dată, deci la 

data adoptării bugetului de stat, sunt următoarele (Şi numărul unu, cel 

mai important şi este bine să audă şi domnii directori care ne asistă):  

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

activităţii nonprofit de interes general, respectiv Legea nr. 350/2005.” 

Eu, de aceea, am tot pus întrebarea: Aţi citit bugetul? Aţi citit 

ce scrie acolo? Pentru că sunt anumite lucruri, în această lege, care, la 

fel, este publicată în Monitorul Oficial – o am aici, toată lumea ar 

trebui s-o cunoască, necunoaşterea legii ştiţi cum e – unde se vorbeşte 

foarte clar de atribuirea contractelor, de nişte anunţuri care trebuiau 

publicate în Monitorul Oficial în prealabil ş.a.m.d. 

De aceea spun aceste lucruri şi nu-i nimeni aici, deci nu vreau 

să încriminez pe nimeni. Întrebările mele s-au referit şi se vor referi la 
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aceste proceduri, având în vedere proiectul de buget adoptat de 

Parlament, care a devenit, după aceea, Legea bugetului de stat. 

Vă mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule deputat. 

Domnul Boureanu pe procedură şi domnul Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

Am zis că atunci când va veni următorul invitat, vreau să vă 

propun, doamna preşedinte şi stimaţi colegi, să ne propunem, să 

încercăm ca fiecărui invitat să-i fie alocat un timp de o jumătate de 

oră, în care să încercăm să ne încadrăm. 

Bun! Nu vreau să fie limitativ pentru comisie, ci orientativ. 

Pentru că foarte multe din problemele care se ridică sunt comentarii, 

sunt tot felul de lucruri. Bineînţeles că, dacă audierile necesită un timp 

mai mare este în regulă. Dar, orientativ, să ne luăm un timp de 

jumătate de oră, pentru că vă spun că a durat ultima audiere, după 

părerea mea, cam două ore. Dacă celelalte trei audieri vor dura încă 

două ore, nu ştiu dacă vom afla foarte multe lucruri din micile noastre 

înţepături, dar sigur nu suntem eficienţi. Aşa este foarte clar. 

Şi atunci, v-aş propune... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule Vişan. 

Doamna deputat Aura Vasile. 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna preşedinte, 

Ieri am hotărât că fiecare din membrii comisiei poate să 

adreseze mai multe întrebări, nu numai una, pentru că, din dezbateri 

poate mai ai altceva de întrebat. 

Convingerea mea este că cel care a fost înainte audiat de noi 

şi domnul deputat spunea că a durat trei ore, cred că ar fi durat numai 

o jumătate de oră dacă nu erau intervenţiile pe proceduri şi tot felul de 

comentarii, pe care nu noi le-am făcut. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Sever Voinescu, vă rog. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Vreau doar pentru stenogramă să spun că nu sunt de acord cu 

afirmaţia doamnei Aura Vasile „...nu noi le-am făcut”. Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos. 

Aş propune să trecem, să-l invităm pe domnul Marius 

Mărcuţă, director investiţii achiziţii publice. 

Vă poftesc acolo, domnule director şi aş vrea să vă 

introduceţi şi să ne spuneţi dumneavoastră care este funcţia, ce 

atribuţii aveţi acolo şi pe urmă colegii mei să poată să pună întrebări. 

Rugămintea mea la colegi este să punem întrebările pe rând. 

Domnule director, sunteţi de acord să vi se pună mai multe 

întrebări şi să răspundeţi ulterior la ele, pentru că văd că procedura cu 

întrebarea şi răspuns este mai anevoioasă decât invers. 
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Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Sărut mâinile! Bună ziua! 

Marius Mihail Mărcuţă este numele meu. Sunt actualul 

director la Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice din Ministerul 

Tineretului şi Sportului. 

Nu ştiu, referitor la întrebările puse în cascadă, dacă le reţin 

pe toate răspund, nicio problemă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos. Am să încep eu cu o întrebare. O să vă 

rog să-mi spune, ca să ne fie limpede, dacă dumneavoastră aţi avut 

vreo implicare în semnarea acestor contracte, în derularea lor, în 

semnarea proceselor-verbale sau care este legătura dumneavoastră cu 

evenimentele din data de 2 mai. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu am semnat şi nu am avut pusă semnătura pe niciunul din 

documentele întocmite. În schimb, singura implicare a fost prin faptul 

că lucrez – lucram şi înainte – la această direcţie şi am observat 

derularea efectivă a procedurii. 

Domnul deputat Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

O primă întrebare pe care am pus-o şi predecesorului 

dumneavoastră, poate dumneavoastră ne puteţi clarifica: Cine au fost 

membrii comisiei care au făcut selecţia câştigătorilor? 
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Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Din memorie n-aş putea să vă spun. Este vorba de trei 

persoane, care au fost nominalizate printr-un ordin al doamnei 

ministru. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

OK! Am înţeles, o să solicităm ordinul şi vă mulţumim foarte 

mult pentru sprijin. 

Direcţia dumneavoastră are responsabilităţi legale? Da sau 

nu. Şi-a exercitat, într-un fel sau altul, înţeleg că dumneavoastră aţi 

preluat mandatul după 5 mai. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

De pe 12. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

12, am înţeles. 

Are responsabilităţi legale şi le-a exercitat într-un fel sau altul 

referitor la monitorizarea modalităţii de executare a celor trei 

contracte? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Ne puteţi spune cine monitorizează executarea acestor 

contracte, conform contractelor încheiate de direcţia dumneavoastră? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

În mod firesc, direcţia care a fundamentat, care a întocmit 
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nota de fundamentare, cea care a beneficiat de aceste servicii. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

O să vă rog s-o şi nominalizaţi, că nu s-a făcut mai devreme 

referire. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Cred că este vorba de Direcţia Generală pentru Programe 

pentru Tineret. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Direcţia Generală pentru Programe pentru Tineret. Am 

înţeles şi vă mulţumesc foarte mult. 

Vă consult şi pe dumneavoastră, totuşi, înţeleg de la 

predecesorul dumneavoastră că nu aveţi responsabilităţi legate de 

plata leasing-ului pentru scena pe care ministerul, prin Casa 

Studenţilor din Bucureşti, o deţine. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Singurele responsabilităţi, din cât ştiu eu, sunt aprobarea 

finanţării, a bugetului pentru casa de cultură pentru a-şi face plata, 

având în vedere că ei sunt semnatarii contractului de leasing. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi, în aceste condiţii, puteţi să-mi confirmaţi care este 

termenul de rambursare a contractului leasing? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Cred că este vorba de trei ani, nu ştiu sigur. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Efectuaţi plăţi în acest an, pentru contractul respectiv? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Din cât ştiu, da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Deci, ca să revin tot la întrebarea domnului Olteanu, cu 

scena, ca să mai înţeleg încă o dată. Deci, practic, aceste plăţi pentru 

leasing există, le ştiţi, nu este o problemă. Dar, în momentul în care 

trebuie să faceţi o investiţie sau consideraţi că ar trebui să faceţi o 

investiţie, nu există posibilitatea să aflaţi dacă nu cumva acea 

investiţie a mai fost făcută? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu ştiu dacă am înţeles exact. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu vă întrebam dacă atunci când trebuie să plătiţi închirierea 

unei scene sau a două, în cazul de faţă, nu aveţi de unde să ştiţi dacă 

există acelea în patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Este întrebarea pentru direcţia noastră sau în general 
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ministerul dacă ar fi trebuit să ştie? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, pentru dumneavoastră, că dumneavoastră faceţi 

achiziţiile, de fapt. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Fac achiziţia în baza unei note de fundamentare. Deci, în 

momentul în care s-a întocmit nota de fundamentare... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi nu vă puteţi spune nicio părere, dacă există sau nu, dacă 

mai este utilă sau nu, dacă este legal sau nu? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Cu siguranţă, legalitate este deplină, deci a fost legal fără 

discuţie. Nu se poate pune în discuţie o investiţie, în momentul de 

faţă. Ministerul nu a achiziţionat sau nu a închiriat în mod direct o 

scenă. Ministerul a achiziţionat un pachet de servicii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi când a achiziţionat acel pachet de servicii, pe care l-aţi 

negociat, bănuiesc, că dumneavoastră aţi cerut ce trebuia 

achiziţionat... 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu s-a aplicat procedura de negociere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu s-a aplicat procedura de negociere. 
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Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta este important de ştiut, foarte bine. Vă mulţumesc 

pentru acest răspuns. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Pentru puţin. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Totuşi, aş mai completa aici. În momentul în care aţi văzut, 

totuşi, pachetele de servicii, că bănuiesc că nu s-au achiziţionat 

orbeşte, ştiaţi exact ce pachet de servicii, chiar detaliat aş putea spune, 

pe care l-aţi achiziţionat. Nu vedeaţi că acolo presupune şi închirierea 

a două scene? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Pachetele de servicii, verificarea ofertelor depuse, au intrat în 

atribuţiunea comisiei de evaluare a ofertelor. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Comisiei de evaluare, cu care n-aţi avut nicio relaţie 

dumneavoastră, ca direcţie. Asta era o lămurire pentru mine. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

În măsura în care achiziţia este făcută de Direcţia Achiziţii, 

cu siguranţă e şi o implicare paralelă. Dar, membrii comisiei, comisia 

desfăşoară în mod separat de direcţie activitatea pe perioada cât este 

mandatată să evalueze ofertele, conform HG nr.925. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Vişan, procedură. 

Domnul Gelu Vişan: 

Noi avem mulţi invitaţi, probabil o să mai avem şi alţi invitaţi 

la această comisie şi v-aş ruga, am intervenţie pe procedură, doamna 

preşedinte, să ne referim la ceea ce face invitatul în acest moment, 

care sunt atribuţiile domniei sale din momentul în care a preluat o 

anumită atribuţie la nivelul ministerului şi în calitatea în care a fost 

chemat şi până în momentul de faţă. Pentru că, altfel, riscăm ca fiecare 

să îşi dea, într-un anumit fel cu părerea şi să spună „cred”, „nu cred”. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc. 

Domnule director, aş vrea să vă pun o întrebare. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Vă rog. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Câţi angajaţi aveţi în direcţia dumneavoastră? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Trei. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Trei angajaţi, iar cei din Comisia de evaluare fac parte din 

personalul ministerului şi nu vă aduceţi aminte dacă a fost vreunul din 

direcţia dumneavoastră din cei trei. 
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Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu a fost nimeni din cadrul Direcţiei Achiziţii. Având în 

vedere specificul acestui gen de servicii, comisia, din cât ştiu eu, a fost 

formată din cineva de la Direcţia economic şi doi reprezentanţi din 

partea direcţiei care a solicitat aceste servicii. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Ştiţi de ce vă întreb? Că domnul aici de faţă, înaintea 

dumneavoastră, sunt convinsă că l-aţi auzit, a spus că această comisie 

de evaluare a avut în componenţă şi membrii din direcţia 

dumneavoastră şi ni s-ar fi părut ciudat ca din trei să nu ţineţi minte 

niciunul. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu, singura persoană care a avut atribuţiuni conexe comisiei 

este o doamnă care a asigurat secretariatul, care nu a avut drept de vot 

în cadrul procedurii de evaluare. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu, domnul... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da, mulţumesc. 

Legat de afirmaţia domnului Toia, pe care probabil aţi    

auzit-o, cum că i-aţi pus la dispoziţie acel document cu caracter intern, 

înţeleg, nu? al Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu e caracter intern. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Acel document, prezentat de ANRMAP. V-aş putea întreba 

de ce i-aţi pus doar domniei sale şi nouă comisiei nu ni l-aţi pus la 

dispoziţie? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Pentru că, în mod oficial, comisia nu mi-a solicitat să pun 

nimic la dispoziţie. Probabil ministerului, da. Deci bănuiesc că este o 

direcţie care se ocupă cu chestiunea asta. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi puţin. Aici eu am un comentariu de făcut. Să ştiţi că 

această comisie v-a solicitat aceste documente şi aveaţi termen de 

depunere până luni, la ora 10,00, termen pe care, vă aduc aminte că nu 

l-aţi respectat. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Îmi cer scuze, domnule deputat. Folosiţi pluralul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ministerului. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Este altceva. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi consideraţi că aveţi dreptul sau este legal să prezentaţi 

astfel de documente unor terţe persoane, care nici măcar nu mai sunt 

angajaţi? 
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Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Nu este ilegal. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu este ilegal. Am înţeles. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. Domnule Rizea, vă rog. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Domnule director, aş vrea să vă întreb şi eu dacă aţi fost 

informat că noi, comisia de anchetă, am solicitat ministerului 

prezentarea unor documente aferente acestor contracte? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Tocmai am răspuns, nu. 

Domnul Cristian Rizea: 

Deci nu aţi fost informat şi vă mulţumesc pentru acest 

răspuns. Foarte clar, edificator. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu nu m-am clarificat, scuzaţi-mă, domnule Rizea. Au fost 

nişte afirmaţii. 

Deci înţeleg că dumneavoastră nu aţi fost informat în 

calitatea pe care o aveţi, de director la achiziţii, da? 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Este vorba să stabilim sau continuăm pe acest raport de 
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evaluare, făcut de ANRMAP sau vă referiţi la documentaţie în 

general? Pentru că, din cât ştiu, ieri sau astăzi, deja au sosit nişte 

documente, care au plecat de la mine din direcţie. Este vorba despre 

nişte contracte, dacă nu mă-nşel şi un program de achiziţii. 

Domnul Cristian Rizea: 

Domnul director, când spuneţi că n-aţi fost informat, că noi, 

comisia, am dorit eliberarea unor documente aferente acestor 

contracte, când spuneţi – acum văd că vă modificaţi declaraţiile din 

minut în minut. 

Domnul Marius Mihail Mărcuţă: 

Raportul de control nu este un document aferent acestor 

contracte. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Domnilor colegi, iarăşi suntem luaţi, în fine, de valuri, fiind 

probabil şi sezonul estival. 

Vă readuc aminte, sunt convins că toată lumea cunoaşte, art. 

76 alin.(3) din Regulamentul nostru: „La cererea comisiei de anchetă 

parlamentară, orice persoană, care cunoaşte fapte sau împrejurări în 

legătură cu obiectul cercetării, ori care deţine un mijloc de probă, este 

obligată să le aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze la termenele 

stabilite.” Deci unul la cerere, nu trebuie să vină nimeni cu ele în 

buzunar. 

Punctul doi. „Instituţiile şi organizaţiile (Cum este cazul 

ministerului despre care vorbim.) sunt obligate în condiţiile legii să 

răspundă la solicitări.” Asta înseamnă că sunt obligate. Ceea ce vreau 
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să spun este că ceea ce noi am solicitat ministerului este normal să 

facă parte dintr-o corespondenţă între noi şi minister sub semnătura 

ministrului. Faptul că noi, acum, solicităm unui director general să se 

substituie ministerului şi discutăm cu el de ce ministerul nu a emis 

aceste hârtii, nu este acoperit de Regulament. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, să se consemneze în stenogramă că sunt de acord cu 

ceea ce spune domnul Sever Voinescu. Din punctul acesta de vedere 

aveţi dreptate, dar vă reamintesc că mai este un subiect pe care îl avem 

de lămurit, pentru că n-au venit în integralitatea lor documentele 

solicitate şi nu au venit în termenul pe care comisia l-a stabilit. 

Într-adevăr, domnul director, din punctul meu de vedere, nu 

obligat să ne dea aceste documente. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Pe procedură era domnul Vişan, domnul Bănicioiu, domnul 

Rizea. 

Domnul Gelu Vişan: 

Bineînţeles că nu putem să vorbim tot timpul de regulile şi 

regulamentele din Camera Deputaţilor, dar vreau să vă rog, cu 

colegialitate, să nu punem cinci întrebări cu forme puţin diferite pe 

acelaşi fond, ca cel care este în capul mesei, să spun aşa, să ne 

răspundă cum vrem noi.  
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Doamna Aura Vasile: 

Eu aş solicita domnului Vişan să-mi dea o listă cu întrebările 

pe care vrea să le pun. 

Domnul Gelu Vişan: 

Vă rog să le puneţi scris la secretariat. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Bănicioiu, domnule Rizea. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. Acum, că am stabilit că putem întreba numai ce 

vrea domnul Vişan şi cu acordul domnului Vişan... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Văd că a devenit simpatic! (Râsete.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Boureanu, mai simpatic decât dumneavoastră, că 

tot vă chinuiţi de dimineaţă să deveniţi şi nu... 

Eu aş vrea să precizez încă o dată că ieri s-a făcut o afirmaţie 

aici, cum că doamna ministru a dispus deja în minister ca aceste 

documente să fie strânse şi că deja sunt depuse, ba la DNA şi că 

urmează să fie depuse şi la noi. 

Eu am aflat de la domnul director - şi aceasta cred că 

stenograma a reţinut, sau dacă nu a reţinut, probabil că va reţine acum 

– că nu a fost informat, că trebuie să ne dea şi acel document de la 

ANRMAT. Aceasta era precizarea mea pentru stenogramă. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Domnule Rizea, vă rog. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Aş completa ceea ce a spus colegul meu mai devreme, 

domnul Bănicioiu. Într-adevăr, domnul director spunea că nu i s-a 

cerut acest raport şi că nu i se pare că acest raport trebuia dat în 

documentele pe care comisia le-a cerut. 

Vă reiterez faptul că doamna ministru ieri s-a prevalat în mod 

special de acest raport ANRMAT, în discuţia pe care a avut-o cu 

membrii comisiei. 

De aceea, mi se pare edificator, măcar să-mi răspundeţi 

dumneavoastră dacă distinsul dumneavoastră coleg, domnul Toia, nu a 

găsit de cuviinţă să ne răspundă, dacă acest control se referă şi la 

perioada derulării evenimentelor din 2 mai. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Aş vrea să precizez un fapt: dumneavoastră vorbiţi despre 

faptul că nu v-am pus la dispoziţie un document care este conex 

contractelor. 

Referitor la cea de-a doua parte. Controlul ANRMAR s-a 

desfăşurat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009. 

Procedura de atribuire a acestor contracte a fost demarată şi 

derulată în luna aprilie, dovadă că contractele s-au semnat pe 22. Ceea 

ce înseamnă că acel raport, acel control a prins şi această procedură de 
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atribuire a contractelor. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim. O să reţinem pe finalul şedinţei că o să solicităm 

oficial şi acest raport de la minister. Rugămintea mea este, stimaţi 

colegi, îmi cer scuze faţă de invitatul nostru că n-am făcut această 

precizare de la început, dar simt nevoia să o fac acum, că trebuie să 

spuneţi adevărul şi că în cazul în care nu ne veţi comunica toate 

informaţiile adevărate, răspundeţi penal în faţa legii. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Ştiu. 

Domnul Cristian Rizea: 

Doamna preşedinte, vă mulţumesc. 

Aş face o precizare referitor la ce spunea domnul director. 

Iată că, într-adevăr, se adevereşte ceea ce spuneam mai devreme, că se 

referă la perioada ianuarie – aprilie, iar normal ar fi fost, nu să fie doar 

verificate, cred eu. Sper să fiu în asentimentul dumneavoastră sau să 

consideraţi dumneavoastră dacă este corect sau nu, pentru că aşa este 

normal, acele evenimente s-au derulat pe 1, 2 mai. Or, acele 

evenimente presupun apoi nişte documente în spate, pentru că plăţile, 

din câte cunosc eu la minister, iar domnul director mă poate 

contrazice, plăţile aferente contractului se fac după derularea 

evenimentului. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule Rizea. O să apreciem cu toţii, în comisie 

când vom dezbate documentaţia aflată în dosar, toate aceste aspecte 

invocate de dumneavoastră. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

E de văzut, după lege, dacă ANRMAT monitorizează 

efectuări de plăţi. Aceasta ar trebui domnul Rizea să reflecteze. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vom vedea. 

Vă rog, domnule Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnule Rizea, am şi eu o întrebare către dumneavoastră. 

Întrebarea mea este: câţi ani aţi lucrat în Ministerul Tineretului? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog să nu vă adresaţi domnului Rizea, vă adresaţi 

invitatului de la această masă! 

Domnule Vişan, vă rog să nu intraţi în contradictoriu... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Procedură! Doamna preşedinte, eu vă rog, cu toto respectul, 

să aduceţi la linişte şi ordine toţi membri, pentru că este a nu ştiu câta 

oară când domnul deputat Vişan ne jigneşte! 

Domnul Gelu Vişan: 

Am pus o întrebare domnului Rizea, nu pentru 

dumneavoastră! 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Fac următoarea propunere. Dacă cineva mai atacă vreo 

persoană de la masă, iar aceasta răspunde, votăm evacuarea acestora 

din sală pentru câteva minute până îşi rezolvă problema. 

Mai aveţi lămuriri la domnul Rizea? Vă rog. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Aş vrea să fac o precizare pentru domnul deputat Rizea. 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice are atribuţii de control doar pe procedura de 

atribuire, nu pe derularea ulterioară a contractului. 

Domnul Cristian Rizea: 

Sau să vedem doar dacă s-a derulat contractul, pentru că ce 

spuneţi dumneavoastră este perfect real, dar se putea încheia acel 

contract, domnule director, şi evenimentul să nu se deruleze ulterior. 

Aceasta este problema. În sensul acesta am pus întrebarea, obţinerii 

unor informaţii corecte pentru opinia publică. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim domnule deputat Rizea. Mai sunt întrebări de 

adresat domnului director? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mai am eu o întrebare aici. 

Domnule director, aveţi cunoştinţă de când lucraţi 

dumneavoastră, de 10 ani sau, oricum, de multă vreme în structurile 

de tineret, au fost situaţii de genul celei spuse poate din experienţa 
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personală de domnul Rizea, adică se încheie contractul să nu se 

deruleze? Aţi auzit vreun caz vreodată? Că totuşi nu ocupăm timpul 

comisiei cu tot felul de chestiuni utopice. Poate pe vremea domnului 

Rizea se întâmpla aşa ceva. 

Domnul Cristian Rizea: 

Domnule Boureanu, vă rog frumos!  

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă rog să-mi răspundeţi! 

Domnul Cristian Rizea: 

Eu cred că aveţi dumneavoastră nişte probleme de 

interpretare! Eu aici cred că este important să obţinem... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am auzit ce credeţi dumneavoastră, acum era vorba de ce 

cred eu. 

Domnul Cristian Rizea: 

Nu, domnule Boureanu, domnul director, dacă vrea să ne 

spună, în speranţa obţinerii unor informaţii corecte, referitor la aceste 

acţiuni, bine, dacă nu vrea, nu vrea! Deci, aceasta este! Lăsăm la 

latitudinea domniei sale! 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Eu nu am avut senzaţia...  

Domnul Cristian Rizea: 

Nu interpretaţi ceea ce a spus! 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Şi dumneavoastră interpretaţi.  

Domnul Cristian Rizea: 

Dacă o luăm ad-literam, domnul director... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Faceţi apel la mine numai când vreţi... Vorbiţi în 

contradictoriu şi dumneavoastră şi domnul Rizea, fără să ţineţi cont de 

intervenţia mea! 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Eu vorbeam. Domnul Rizea m-a întrerupt.  

În al doilea rând, am să-l rog pe domnul Bănicioiu să nu vă 

mai oprească microfonul când vorbiţi, că nu vă auzim. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog, domnule director, să răspundeţi dacă mai aveţi... 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu am auzit şi nu cunosc, cel puţin din cât ştiu eu, să se fi 

întâmplat vreodată derularea unei acţiuni doar scriptic. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mai am şi eu o întrebare finală, domnule director. Pentru că 

tot sunteţi de ani de zile în minister, aţi încheiat contracte şi contracte, 

fiind în direcţia aceea. 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Corect. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Nu vorbesc de legalitate. Aici vreau să vă întreb atât: dacă vi 

se pare oportună sau corectă suma pe care aţi achitat-o pentru aceste 

contracte, raportat la alte contracte pe care dumneavoastră de-a lungul 

vremii le-aţi încheiat? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Fiecare contract, din punctul meu de vedere, sunt unice. 

Acum vorbim chiar şi despre un alt obiect al acestor contracte. O 

acţiune de dimensiunea aceasta, din ce ştiu eu, nu a mai avut loc. N-aş 

putea să vă spun dacă suma este mare sau mică, vă pot doar spune că, 

comparând cele două oferte de preţ, pe loturi cum a venit pentru 

fiecare, s-a ales preţul cel mai scăzut. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Dar ştiaţi că sunt din cele două oferte, cele două firme au 

acelaşi acţionariat şi că există posibilitatea ca acele oferte să nu fie 

chiar sincere? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Am aflat din presă acest aspect. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

N-aţi verificat acţionariatul firmelor anterior? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Am aflat din presă acest aspect. Ordonanţa nr. 34 are vreo trei 
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sau patru criterii, prin care poate fi exclus de la o procedură un 

participant. În nici un caz faptul că au acelaşi acţionar, faptul că au 

sediul social în bloc sau toate chestiile pe care le-am auzit. 

Mai mult decât atât, pot să vă spun, cu certitudine, 80% dacă 

nu mă înşel, din firmele din România, au sediul social într-un bloc, în 

apartament, îşi desfăşoară activitatea în altă parte, aceasta este altă 

chestiune. 

Domnul Nicolae Băncioiu: 

Încă o întrebare sau două, că văd că ne-a făcut nişte precizări 

foarte utile domnul director. 

Dar, aşa, din experienţa dumneavoastră, destul de mare, 10 

ani. Zece ani mie mi se pare o experienţă foarte bună, într-un 

domeniu. Credeţi că preţul acesta, de 75.000 de euro pentru o scenă 

este unul mare, mic, potrivit, cum vi se pare? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu sunt în măsură să mă pronunţ pe acest aspect. Ce pot să 

vă spun este că pachetul a fost cumpărat la total, prin urmare... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar nici măcar nu vă interesează, aşa, postfactum, măcar să 

vedem pentru viitor, poate nu mai plătim şi la anul tot 75.000 de euro 

pe scenă. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Pe viitor vom încerca să cerem, cumva, preţurile pe scenă, 

sau nu ştiu? Dacă aceasta este singura problemă ... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. Este un început. 

A doua întrebare pe care o am. În legătură cu nişte afirmaţii 

publice făcute de formaţiile respective, artiştii respectivi care se pare 

că au concertat la Bucureşti. Ei susţineau în acele declaraţii publice că 

nu ar fi primit suma de bani vehiculată, adică că ar fi primit o sumă 

mult mai mică. Dumneavoastră ce părere aveţi? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Părerea mea nu cred că contează şi, mai mult decât atât, este 

problema lor, ce contracte au încheiat cu cel care ne-a furnizat nouă 

serviciile. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi chiar nu vă interesează? Că totuşi era vorba de banii 

publici. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Ba da, mă interesează, dar părerea mea nu contează. Din 

punctul meu de vedere prefer să nu mi-o exprim. 

Domnul Nicolae Băncioiu: 

E OK! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna Gavrilescu, domnul Olteanu şi pe urmă domnul 

deputat Sever Voinescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Domnule director, nu credeţi că aţi fi putut să cereţi în 
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selecţia de ofertă ca acele servicii care vi se ofereau să fie exclusă acea 

scenă? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu am participat la selecţia şi evaluarea ofertelor. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Dacă-mi permiteţi, toată lumea şi dumneavoastră aţi susţinut 

că se plăteşte o rată de leasing şi că termenul, se pare că ar fi de trei 

ani. 

În cazul acesta, toată lumea era în cunoştinţă de cauză că 

există o astfel de scenă. 

Deci, şi cei care au făcut nota de fundamentare, colegii 

dumneavoastră de la cealaltă direcţie, care ar fi trebuit clar să ştie şi să 

spună în Caietul de sarcini: „cerem servicii recreative pentru 

evenimentele respective, mai puţin scena”. Se putea face lucrul acesta. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cu siguranţă, aveţi dreptate. Nu cred că angajaţii unor direcţii 

din minister au cunoştinţă despre patrimoniul Casei de Cultură, care 

este o instituţie subordonată ministerului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu am o întrebare tot în completarea a ceea ce aţi spus. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Totuşi, a trecut la acea direcţie. Dumneavoastră aţi alcătuit 

acel caiet de sarcini. 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu, direcţia care a solicitat serviciile. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Dar când a ajuns la dumneavoastră, la comisie, credeţi că 

chiar nimeni nu a putut să sesizeze? Domnule, există această scenă 

undeva? Trebuie să vină să ne informeze alţii? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Vă pot spune, cu certitudine, că nu s-a solicitat scenă în 

caietul de sarcini. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Cred că m-aţi înţeles bine când am spus că puteaţi să solicitaţi 

în caietul de sarcini, mai puţin scena, orice altceva. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Aceasta ar fi însemnat că solicităm produse sau urma să 

solicităm tricourile, şepcile sau ce s-a mai dat... 

Nu! Noi am solicitat achiziţionarea de servicii de recreere 

culturale şi sportive. 

Domnul Cristian Rizea: 

Doamna preşedinte, îmi cer scuze. Nu mi se pare normal...  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Daţi-mi voie! La ordine... 

Domnul Cristian Rizea: 

Este o chestie pe procedură şi dacă sunteţi de acord poate 
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supuneţi la vot, nu mi se pare normal ca ceilalţi pe care-i audiem să 

stea în aceeaşi sală cu cei audiaţi. Nu este normal! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu suntem la tribunal! 

Domnul Cristian Rizea: 

Ştiu, dar şi aşa a făcut referire domnul  

Bănicioiu, că s-au consultat mai devreme... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Daţi-mi voie, domnul Bănicioiu era înscris, urmează domnul 

Boureanu şi doamna Gavrilescu. 

Domnul Nicolae Băncioiu: 

Domnule director, am o întrebare. Ştiu că nu aţi fost director 

în perioada respectivă, deci nu aţi avut o implicare la nivelul deciziei 

atât de mare. Dar, v-aş întreba: domnul care a fost director înainte, 

credeţi că putea să aibă la cunoştinţă, totuşi, că există asemenea scenă, 

totuşi, în patrimoniul MTS-ului şi credeţi că avea posibilitate, 

conferită de regulile din minister, să spună că acei bani se duc, totuşi, 

într-o direcţie care nu ar fi tocmai bună? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu există reguli, totuşi, în minister, de a informa pe cineva 

despre existenţa unor bunuri. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, nu putem afla... 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Eu am spus că nu există reguli, aţi vorbit despre reguli. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, nu există reguli în momentul de faţă. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Dacă este să o scoateţi din context... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi spuneţi dumneavoastră ce fel de reguli nu există* 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Tocmai aţi spus că nu existau nişte reguli prin care domnul 

director să fie informat. 

Domnul Nicolae Bănicoiu: 

Să vă întreb altfel: cum pot să aflu eu, angajat în minister, 

director la achiziţii sau director la altă direcţie că în acelaşi minister 

avem o scenă, proprietatea noastră. Deci, care este posibilitatea, că 

înţeleg că nu există această posibilitate. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cu siguranţă, există această posibilitate, dar, sincer... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi spuneţi dumneavoastră! 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Sincer, nu m-am gândit... 
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Domnul Nicolae Bănicoiu: 

Nu v-aţi gândit! Foarte bine. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Serios, este vorba de patrimoniul unei alte instituţii care, într-

adevăr, nu este subordonată. Din ce ştiu despre această scenă... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Subordonată ministerului sau nu, că aceasta nu înţeleg, că 

vorbiţi de parcă ar fi patrimoniul... 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Domnule deputat, patrimoniul este vast al ministerului, având 

în vedere că sunt vreo 200 şi ceva de instituţii în subordine. Vă daţi 

seama că ... 

Domnul Nicolae Bănicoiu: 

Domnule, sunt două scene, înţeleg. Atât are ministerul acesta! 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cu siguranţă, da! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Două! Nu sunt 200!  

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

În Caietul de sarcini nu s-a solicitat scenă. În momentul în 

care au depus oferta... 

Domnul Nicolae Băncioiu: 

Aceasta vă întreb şi eu. Directorul anterior chiar nu avea 
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acces la ceea ce a solicitat ministerul? Nu putea să vadă dacă este 

scenă sau nu? Aceasta vă întreb. Avea acces sau nu?  

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cred că aceasta puteţi să-l întrebaţi pe domnul Toia, nu pe 

mine, dacă avea sau nu acces. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dumneavoastră ce credeţi, că eu aceasta vă întreb! 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Ce cred eu nu are importanţă! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bine, domnule, este în regulă! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna Gavrilescu, domnul Boureanu, domnul Lakatos... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Pe procedură! 

Ţinând cont că am intrat în posesia unor documente solicitate 

cu termen data de ieri sau alaltăieri ora 16,00, vă rog mult de tot, ar 

trebui să avem 10 minute, un sfert de oră la dispoziţie, astfel încât să 

putem să ne uităm pe ele, pentru că, sincer, eu nu mai înţeleg nici 

aşa... Nu o solicit întâmplător, deja am constatat nişte inadvertenţe, 

întrebările pe care eu personal le-am pus domnului Toia, la răspunsul 

dumnealui şi deja ce am găsit în contract. 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Procedură! 

Nu o să fiu de acord cu colega noastră Graţiela. Eu solicit să 

terminăm întrebările pe care le avem de pus domnului director, după 

care, dacă doriţi, putem să luăm pauză. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Şi aşa! 

Doamna Aura Vasile: 

Faptul că apar inadvertenţe sau că dorim să punem întrebări 

apriorice celor care au fost audiaţi, putem să-i rechemăm... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu, vă rog frumos. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Dacă ne hotărâm că facem o comisie profesionistă sau 

începem fiecare să purtăm un atac, pentru că deja nu mai pot să-i spun 

un set de întrebări, că sunt întrebări una după alta, date de 

nemulţumirea vizavi de răspunsul primit sau repetat la nesfârşit. 

Pentru unii poate fi ceva normal ca ministrul să cunoască pe 

dinafară patrimoniul ministerului, pentru alţi colegi poate fi ceva 

normal ca undeva să existe o scenă şi eventual, dacă directorul din 

judeţul respectiv sau oraşul respectiv are la cunoştinţă că se desfăşoară 

un eveniment, să pună mâna pe telefon sau pe o hârtie şi să sune: „Vă 

informăm că noi avem o scenă!” 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Boureanu, vă rog să puneţi întrebarea, că rubrica de 

comentarii e mai încolo! 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi permit să fac orice preambul doresc la întrebarea mea, 

aşa cum nici eu nu am întrebat pe niciunul din colegi ce preambul au 

făcut la ... Am aşteptat, am lăsat pe toată lumea pe procedură şi am 

aşteptat. 

Prin urmare, aş dori din nou să-l întreb pe invitatul nostru şi 

nu pe colegii noştri, dacă în instituţia pe care o conduce există situaţii 

în care o dată ce au fost contractate către cineva o serie de servicii, 

ulterior personalul ministerului să se implice în mod direct în modul în 

care sunt realizate acele servicii, deci, repet, nu în verificarea a cum s-

au realizat, ci modul de zi cu zi, cum se realizează, în sugerarea celui 

care a contractat cu cine ar trebui să lucreze, de unde ar trebui să-şi 

facă subcontractările şi la ce preţuri, de unde ar trebui să utilizeze 

diferitele chestiuni, anexe necesare ducerii la îndeplinire contractului 

pe care îl au, exact aşa cum se întâmplă când ministerul, efectiv face 

acea acţiune. Eu nu cunosc să existe asemenea proceduri la nici o 

instituţie. O dată ce am subcontractat, am contractat către cineva 

aceste lucruri, eu ştiu că se ocupă cap-coadă şi răspunde numai de 

rezultate. 

Mulţumesc. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Aveţi dreptate, aşa este, este exclus, niciodată nu s-a 
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întâmplat şi bănuiesc că în momentul în care s-au externalizat aceste 

servicii, implicarea ministerului s-a limitat la încheierea contractului. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Şi, cumva, şi la verificarea rezultatelor, bănuiesc? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cu siguranţă, da! 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

La obţinerea serviciului, da? Vă mulţumesc şi rog să se 

consemneze acest lucru. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Se consemnează tot! 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Comentariile le facem mai târziu, că tot s-au comentat? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Aşa am stabilit, ca procedură. Comentariile se fac după ce se 

termină etapa de întrebări. 

Mai are cineva întrebări dintre domniile dumneavoastră? 

Domnul Lakatos era de mult. Scuzaţi-mă! Vă rog. 

Domnul Lakatos Petru: 

Sigur că doar acum am primit documentul şi am citit fugitiv, 

dar având în vedere că văd semnătura domnului Marius Mihail 

Mărcuţă, la întocmit, vroiam să vă întreb, documentul este datat din 

data de 17.04, or, în Monitorul Oficial, pe data de 22 a fost inclusă 
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posibilitatea serviciului de publicitate, reclamă, promovarea instituţie. 

Atunci, pe ce bază aţi trecut 1.900.000 lei noi, respectiv 

456.731 euro în buget? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Pe baza bugetului fundamentat şi aprobat la începutul anului. 

Domnul Lakatos Petru: 

Arătaţi-mi, vă rog, care este capitolul unde aţi trecut, eu vă 

dau bugetul. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu am bugetul! Nu în acesta! Îmi cer scuze, planul de 

achiziţii se elaborează împreună cu Direcţia economică. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

O întrebare lămuritoare: există şi alt buget după care vă 

organizaţi, decât bugetul de stat? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mai aveţi întrebări, stimaţi colegi? Dacă aveţi întrebări?  

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Colegul meu, domnul deputat v-a pus o întrebare, înţeleg că 

nu pot să-l întreb pe dânsul, să mă lămuresc, vă întreb pe 

dumneavoastră. Contractele, ştiţi cumva, sunt acestea conforme cu 

originalul, cu data de 22.04? 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Da. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

E-n regulă, deci pe 22.04 s-au încheiat contractele? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Olteanu. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Îmi cer scuze, domnule deputat. La sfârşit este... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Daţi-mi voie, că am dat cuvântul unui domn deputat să vă 

pună o întrebare. Vă mulţumesc. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Domnule director, aş vrea să vă pun o întrebare legată de 

procedurile obişnuite din cadrul direcţiei pe care o conduceţi şi în care 

înţeleg că multă vreme aţi lucrat. 

Direcţia dumneavoastră este cea care, în cazul unor asemenea 

proceduri de negociere, selecţie de ofertă, contractare directă şi aşa 

mai departe stabileşte pe cine contactează pentru a obţine oferte. Dacă 

există o practică în cadrul direcţiei dumneavoastră care să presupună o 

verificare prealabilă a eligibilităţii şi bonităţii firmelor respective din 

punct de vedere legal, respectiv existenţa sau nu a unor datorii şi din 

punct de vedere, evident, al capacităţii de a duce la îndeplinire un 

contract sau o prestaţie aşa cum intenţionaţi? Dacă se obişnuieşte aşa 

ceva sau dacă este o practică obişnuită la dumneavoastră să se ceară 
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oferte, fără a se verifica această bonitate şi după aceea treaba comisiei 

de selecţie să vadă dacă cei contactaţi sunt sau nu eligibili? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Direcţia noastră nu stabileşte firmele care trebuie contactate. 

În ceea ce priveşte bonitatea, eligibilitatea participanţilor la o 

procedură, aceasta se verifică prin solicitarea în invitaţia de 

participare. Vorbim doar de speţa în sine acum, pentru că pentru 

procedurile luate prin SEAT este altceva. 

La această selecţie internă de oferte am solicitat în invitaţia 

de participare o declaraţie de eligibilitate, neîncadrarea în prevederile 

art. 181 din ordonanţă, certificatele fiscale, o fişă de informaţii 

generale, copie după certificatul de înregistrare, certificatul constatator 

de la ONRC. Acestea se solicită în documentaţie. 

În momentul în care ofertanţii depun ofertele, atunci se 

verifică, în cadrul comisiei, pentru că acesta este şi rolul, se deschid şi 

se verifică documentele care au fost solicitate, dacă corespund sau 

dacă ce au depus corespunde cu ce a fost solicitat. 

În momentul în care s-ar găsi inadvertenţe, probabil că, cu 

siguranţă va fi exclus de la procedură sau i se dă un termen să le 

aducă. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Doresc să pun o întrebare clarificatoare faţă de ce mi-aţi spus 

pentru că este, oarecum, în contradicţie cu ce ne-a spus predecesorul 

dumneavoastră. Nu direcţia dumneavoastră stabileşte cui cere 

ofertele? 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

În acest caz, strict în acest caz, ofertele au fost solicitate 

firmelor care şi-au depus o intenţie în primă fază. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

În cadrul direcţiei s-a stabilit! A venit altcineva? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu!  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc. Să nu apară contradicţii! Vă mulţumesc  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna Aura Vasile, vă rog. 

Doamna Aura Vasile: 

Domnule director, aş vrea să-mi spuneţi punctul 

dumneavoastră de vedere  sau dacă cunoaşteţi reglementarea din 

cadrul ministerului? 

Am spus şi ştim toată lumea că aveţi agenţii în fiecare judeţ. 

Ştiu că în atributele agenţiilor judeţene sunt cuprinse desfăşurarea 

evenimentelor şi, în speţă, a contractelor despre care vorbim. În 

momentul în care exista şi la Constanţa şi la Bucureşti Agenţie 

judeţeană cu problemele de tineret, nu vi se părea normal ca aceste 

activităţi să fie desfăşurate de judeţele respective, de conducerea 

acelor agenţii, iar dumneavoastră, ministerul, doar să daţi asistenţă, în 

condiţiile în care probabil că la nivel judeţean s-ar fi găsit mai multe 

fonduri pentru sponsorizare decât s-a întâmplat în acest moment şi să 
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cheltuim 27% din suma alocată pe capitolul respectiv din bugetul 

ministerului pentru anul 2009? 

Din punctul meu de vedere, domnule director, în tot ce o să 

verificăm, şi nu este treaba noastră să verificăm legalitate, desfăşurare 

– sunt alte organisme şi instituţii ale statului care vor verifica şi vor 

pune aceste lucruri cap la cap, dacă se va considera – deci, consider că 

n-o să găsim nimic care să nu fie acoperit de lege. 

Din punctul meu de vedere ca membru al acestei comisii, 

consider că este imoral, în condiţiile în care acest guvern ne anunţă 

permanent că suntem în criză, că tăiem sporuri la profesori, că nu 

avem bani să plătim preşedinţii de comisii de BAC şi toate celelalte, 

să realizăm această treabă care înseamnă 27% din totalul bugetului pe 

capitolul respectiv, în condiţiile în care eu cred, şi asta este întrebarea, 

dacă aceste activităţi ar fi fost date la nivelul agenţiilor judeţene, 

costurile ar fi fost aceleaşi, în condiţiile în care ministerul ar fi făcut 

numai supraveghere şi îndrumare. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Pot răspunde? Execuţia bugetară nu este atributul Direcţiei 

investiţii-achiziţii publice. 

În ceea ce priveşte politica... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Punctul dumneavoastră de vedere general. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Punctul meu general de vedere: vă spun că nu intră în 

atribuţiile mele execuţia bugetară. 
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În ceea ce priveşte derularea de activităţi în judeţe, după 

cunoştinţele mele, s-au derulat acţiuni, activităţi finanţate şi de către 

direcţiile judeţene. Asta din cât ştiu eu. Este posibil să fiu în eroare. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Întrebare: din ceea ce ştim noi şi din ceea ce ne-a spus 

doamna ministru ieri, s-au virat bani de la minister către agenţiile 

judeţene. 

Dacă tot s-au virat bani şi ni s-a explicat că pe aceşti bani       

s-au luat tricouri sau ştiu eu ce, sau s-au dat de la minister, punctul 

dumneavoastră de vedere, în condiţiile în care spuneţi că aveţi o 

vechime şi, cu tot respectul, 10 ani şi faptul că aţi rezistat la atâtea 

schimbări de conduceri, de guvern, de doctrine, de faptul că aţi fost 

minister, că aţi fost agenţie, că sunteţi din nou minister, înseamnă că 

sunteţi un profesionist. 

Iar ca şi profesionist, nu numai pe ceea ce faceţi achiziţii 

publice, şi ca om al acestui minister, vă cer un punct de vedere. 

Credeţi că dacă aceste activităţi erau date agenţiilor judeţene, care 

puteau să atragă fonduri private, fonduri de sponsorizare sau donaţii, 

cu supravegherea imediată a ministerului pe o temă dată şi o notă de 

fundamentare pe care puteaţi dumneavoastră s-o daţi ca temă, 

costurile ar fi rămas aceleaşi, care spun, încă o dată, sunt 27% din total 

buget pe capitolul respectiv pentru anul 2009. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Punctul meu de vedere este următorul: cu siguranţă, nimeni 

nu a oprit direcţiile judeţene pentru tineret sau pentru sport, pentru 
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tineret în speţă, să-şi atragă fonduri, să-şi facă şi o activitate în paralel. 

Pe de altă parte, iarăşi punctul meu de vedere şi, din ceea ce 

ştiu, s-a dorit ca această acţiune să fie de foarte mare amploare. 

Prin urmare, au fost cooptate şi direcţiile pentru tineret. Din 

cât ştiu, nu li s-a interzis să facă şi ceva în paralel sau în corelaţie cu 

activitatea pe care urma să o desfăşoare la nivel central ministerul. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Mulţumesc, domnule director, iar răspunsul dumneavoastră 

îmi certifică vechimea dumneavoastră în Executiv. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Ordinea este următoarea: domnul Bănicioiu, domnul Lakatos, 

domnul Voinescu, domnul Vişan şi domnul Rizea. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Acum, scuzaţi-ne că o să vă mai reţinem puţin, dar dacă tot 

am primit o parte din documente şi am avut acum acces la ele, v-aş 

ruga să discutăm un pic pe contractul de servicii nr.13 din data de 

22.04. Este cel dintre Ministerul Tineretului şi Sportului şi ”Artizan 

Consulting”. 

Dumneavoastră ne-aţi spus un pic mai devreme că nu ştiaţi 

dacă este vorba de o scenă sau nu. 

Eu m-am uitat pe contract, aici, şi la un moment dat scrie aici 

foarte clar: „Servicii artistice conexe desfăşurării evenimentului: 

200.000 Ron, exclusiv t.v.a.”. Şi mă uit în detalierea contractului şi 

văd că sunt aici detaliate: în Parcul IOR se va instala o scenă ... 

Deci, ştiaţi totuşi de acesta, că altfel nu ... 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

În ceea ce priveşte ceea ce aţi prezentat dumneavoastră acum, 

sunt de acord, ştiam, am aflat cu toţii după ce ofertele au fost depuse. 

În prima fază, în momentul în care... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu, nu, pardon, o corecţie: aţi aflat înainte de a semna 

contractul, că bănuiesc că nu v-aţi uitat după ce aţi semnat. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Deci, n-am semnat eu contractul. Cu siguranţă, astea s-au 

aflat în momentul în care au fost depuse ofertele tehnice.  

Deci, noi am elaborat un caiet de sarcini şi fiecare ofertant a 

venit cu ceea ce a crezut de cuviinţă, cum şi-a imaginat, pentru că asta 

am achiziţionat, un eveniment, cum a gândit fiecare să-l facă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Dar, haideţi să ne uităm în continuare. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu am achiziţionat scena. Am luat servicii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact, dar serviciile acestea sunt detaliate – uitaţi-vă pe 

câteva pagini înainte, deci a doua pagină din Anexa 1, care este 

detaliată foarte clar şi spune clar de scenă. 

Deci, ştiaţi de scenă. 

Doi la mână: înţeleg aici „trupe artistice în cadrul 

evenimentului de divertisment, suma două sute (Intervenţii 
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suprapuse...). 

Mă scuzaţi, pun o întrebare din actele pe care le avem. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cui puneţi o întrebare?  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnului director. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cel care a semnat aici este altcineva. Poate nu ştie cine a 

semnat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da, domnule, dar lăsaţi-mă un pic să pun întrebarea. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Vişan, haideţi să-l lăsăm să termine întrebările, să 

nu cenzurăm colegii şi, pe urmă, vă spuneţi şi dumneavoastră punctul 

de vedere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Vişan cred că are dreptate pe jumătate, şi atunci şi 

eu, şi probabil că se alătură atunci dorinţei mele, vom solicita 

revenirea domnului Toia în faţa comisiei, pentru că acum, într-adevăr, 

avem contractele şi putem discuta efectiv, şi a doamnei ministru. 

Eu vă întrebam aici pe dumneavoastră – şi aici probabil că nu 

a înţeles domnul Vişan – pentru că eu văd foarte detaliat propunerea 

financiară, în care avem categorii de cheltuieli, şi sunt detaliate 

cheltuielile. Ba, chiar sunt explicate în anexă. 
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Dacă vă uitaţi şi dumneavoastră pe acest contract, credeţi că 

putem spune, sau afirmaţia mea este corectă, că se ştiau foarte bine 

cheltuielile pe ce anume se duc? Deci, că era vorba de scenă, câţi bani 

era vorba să meargă pentru trupe, câţi bani erau destinaţi serviciilor de 

publicitate şi toate celelalte. Erau ştiuţi de la bun început. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Deci vă repet: acele anexe sunt propunerile tehnice cu care 

ofertanţii au venit la procedură. În momentul deschiderii lor, s-a 

constatat aceste ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sunt anexele de la contract. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cu siguranţă, dar sunt ofertele tehnice pe care ei le-au depus 

în momentul în care a ofertat acest serviciu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi directorul dinaintea dumneavoastră a semnat după ce a 

văzut aceste anexe, nu? Deci, trebuia să ştie, asta vă întreb. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Puteam exclude de la procedură, nu ştiu, faceţi-mă să înţeleg, 

deci puteam să-l excludem pe unul că mi s-a părut mie că ar cumpăra 

o scenă. 

Deci, noi am cumpărat servicii. În aceste anexe este 

detalierea celor ce cred ei sau cum au văzut ei, cred eu, evenimentul. 

În ceea ce priveşte cum s-a derulat sau ce a vrut să spună...? 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sunteţi de acord cu mine? Staţi că ne îndepărtăm un pic de la 

întrebarea mea. Sunteţi de acord cu mine că este scris negru pe alb, 

detaliat, ce servicii s-au cerut? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Este o întrebare retorică. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Deci, înseamnă că am dreptate atunci. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Deci, ce servicii s-au cerut? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Serviciile, eu cred că sunt prevăzute la obiectul contractului, 

dacă nu mă înşel. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact, şi categoriile după aceea, în Anexă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc. Acesta este răspunsul dumneavoastră, domnului 

director. 

Îi dăm cuvântul domnului Vişan, care era pe procedură 

înscris. Vă rog, aveţi cuvântul. 

Domnul Gelu Vişan: 

Foarte scurt: nu ştiu cum să fac apel către colegii noştri din 

comisie că tipul acesta de întrebări „credem că s-a întâmplat lucrul 
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ăsta, dar nu credeţi chestia asta, dar nu credeţi că aşa trebuia făcut, dar 

ce credeţi dumneavoastră?” nu sunt...  

Haideţi să ne păstrăm obiectivitatea unei comisii de anchetă 

parlamentară şi să încercăm să aflăm adevărul. Avem în faţă un 

contract care a fost semnat de cineva. 

Măcar dacă discutăm pe el, daţi-i şi domnului director un 

contract, să-l aibă în faţă, să fim cel puţin ca informaţie, egali. Este un 

contract pe care nu l-a semnat domnia sa. Şi, a face speculaţii în acest 

moment pe părerile cuiva decât pentru stenogramă, nu este corect. 

Haideţi să ne păstrăm în obiectivitatea acestei comisii cu 

eleganţă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule Vişan, pentru intervenţie. 

Domnule Bănicioiu, numai o secundă, vă rog, că o colegă de-

a dumneavoastră s-a înscris la cuvânt pe procedură. 

O rog pe doamna Mizil să ia cuvântul. 

Doamna Oana Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme: 

S-a menţionat aici de termenul adevăr. În acest sens, aş vrea 

să citesc art.76 alin. (6): „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”. 

Atât am vrut să spun. 

Mulţumesc. 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Păi, mi s-a spus. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Daţi-mi voie să respectăm ordinea, pentru că domnul Lakatos 

aşteaptă de mai multă vreme, după care este domnul Voinescu înscris 

la cuvânt, domnul Rizea şi doamna Gavrilescu. 

Domnul Lakatos Petru: 

Sigur că da, şi eu întreb din materialul clientului, şi este o 

întrebare scurtă, concretă: procedura specială Ordinul nr.183/2006, ce 

fel de ordin, ordin al cui? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Este un ordin al preşedintelui ANRMAP, în care se 

precizează modalitatea de atribuire a unui contract de publicitate 

media. 

Domnul Lakatos Petru: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, doamna Gavrilescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Puţin mai devreme, ascultând şi întrebarea colegului meu, 

dumneavoastră aţi răspuns aşa: „Păi, i-am lăsat pe ei să stabilească 

evenimentul”. 

Atunci, de ce nu aţi făcut concurs de sunet şi aţi făcut selecţie 

de ofertă? 
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Eu am înţeles că dumneavoastră aţi făcut o notă de 

fundamentare, în care aţi spus clar „vrem să facem un eveniment de 

anvergură”, în care aţi spus clar ce criterii, care s-a specificat ce fel de 

eveniment ş.a.m.d. 

Păi, dacă i-aţi lăsat pe ei să creeze, atunci deja nu mai 

suntem, nu mai face obiectul licitaţiei, în sensul cererii de ofertă. 

Adineauri, dumneavoastră aşa aţi spus. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu a fost o cerere de ofertă. A fost o selecţie internă de 

ofertă. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Da, o selecţie internă! 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Aceste servicii sunt excluse de la aplicarea Ordonanţei, ceea 

ce înseamnă inclusiv acel concurs de soluţii, care este specificat de 

ordonanţă, nu cred că are aplicabilitate. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Rizea, vă rog puneţi întrebarea. 

Domnul Cristian Rizea: 

Apreciez experienţa pe care o are dânsul, dar nici comisia de 

anchetă nu trebuie sfidată, totuşi, pentru că, vă spun: Ordonanţa nr.34, 

la care am făcut atâta timp referire, şi ieri şi astăzi, şi ar fi bine să 

avem acest material multiplicat, zic eu, pentru toţi membrii comisiei, 

inclusiv Anexa 2B. 
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Deci, domnule director, vreau să fiţi foarte sincer, aşa cum     

v-a precizat doamna preşedinte a acestei comisii: v-aţi prevalat de 

nişte servicii de publicitate – promovare de fapt – acest contract este 

un contract de achiziţii de servicii şi nu intră sub auspiciile Anexei 2B. 

Haideţi să fim sinceri şi corecţi cu comisia. Deci, aţi 

cumpărat o scenă, înseamnă un bun. O achiziţie trebuie să respecte 

normele Ordonanţei nr.34. 

Şi vă citez din memorie, Anexa 2B cuprinde clar excepţiile 

de la această regulă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat Rizea, puneţi întrebarea, vă rog. 

Domnul Cristian Rizea: 

Asta voiam să-i spun, dacă este adevărat sau dânsul ne induce 

în eroare? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă:  

Nu pot să răspund.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Dacă vreţi să răspundeţi, numai pe procedură, vă rog. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnule Rizea, sunteţi cercetat penal pentru problemele...? 

(Discuţii aprinse  suprapuse.)  

Răspundeţi şi în câte dosare? 
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Domnul Cristian Rizea: 

Nu mi s-a adus la cunoştinţă, îmi pare rău! 

 Domnul Gelu Vişan: 

Vă rog eu, să ne spuneţi şi nouă dacă sunteţi cercetat penal? 

Domnul Cristian Rizea: 

La comandă politică faceţi dumneavoastră dosare, domnule,  

da? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Am o rugăminte: dacă cineva mai opreşte microfonul meu, 

are o mare problemă, şi vă spun: nu-i firesc să opriţi microfonul. Nu 

ştiu cine o face şi de ce? 

Domnul Cristian Alexandrau Boureanu: 

Vă repet, cum v-am spus mai devreme: domnul Bănicioiu, că 

este singurul microfon de aici. Uitaţi, dânsul, ca să se ştie clar cine îl 

opreşte, da? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Rugămintea mea este următoarea: 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ori de câte ori domnul Boureanu o să ţipe, o să opresc 

microfonul, pentru că trebuie să recurgem la un ton civilizat. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi domni, haideţi să fim cavaleri. Eu n-am văzut nicio 

doamnă de la această masă, care să ridice tonul cum faceţi domniile 
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dumneavoastră. 

Eu ştiu că domnul director vrea să răspundă la o întrebare sau 

are opţiunea de a răspunde sau de a nu răspunde la această întrebare. 

Dacă sunteţi lezat de întrebare, aveţi posibilitatea legală să nu 

răspundeţi. 

După ce răspundeţi dumneavoastră, domnul Sever Voinescu 

o să intervină. 

Vă mulţumesc mult. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Da, vreau să răspund. Cu tot respectul, domnule deputat, 

sunteţi în eroare. Art.16 din Ordonanţa 34, care reglementează 

achiziţiile publice, şi credeam că o aveţi la dispoziţie, spune că – la 

alin.(2), dacă nu mă înşel – în momentul în care sunt achiziţionate 

servicii din Anexa 2B la un loc cu serviciile din Anexa 2A, dacă 

valoarea celor din 2B este mai mare decât 2A, contractul intră sub 

incidenţa acestui articol. Deci, este exclus de la aplicarea ordonanţei. 

În ceea ce priveşte Anexa 2B, din nou constat şi, cu tot 

respectul, sunteţi în eroare. Acolo sunt foarte multe servicii 

specificate, care sunt – printre altele – serviciile de cazare, serviciile 

de servire a mesei, serviciile de transport feroviar, serviciile de pază, 

serviciile de consultanţă, de învăţământ, foarte multe sunt acolo. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Era înscris la cuvânt domnul Sever Voinescu. 

Vă rog, aveţi cuvântul, domnule deputat. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte, vă rog frumos să nu mai permiteţi 

niciunui membru al acestei comisii să certe pe invitaţii noştri pentru 

răspunsurile pe care le dau. 

Eu înţeleg frustrarea unora  care, repet, doresc să fie justiţiari, 

cu carnet de partid în buzunar. Asta am spus: este o chestiune de 

procedură. Deci, să nu se mai repete asta. 

A doua problemă: stimaţi colegi, vă spun o chestiune de 

principiu, adesea întrebările către invitaţii noştri sunt: „domnule,    dar 

după părerea dumitale, ce-ai crede dumneata dacă ... ş.a.md.”. 

Vreau să vă spun, este o chestiune de procedură. 

Vreau să vă reamintesc, conform Regulamentului nostru, în 

condiţiile în care avem nevoie de expertiză, putem să apelăm la 

expertize. 

Deci, dacă suntem interesaţi de situaţii ipotetice, cum s-ar 

reacţiona într-un fel, cum ar trebui să vorbească cineva într-un fel, cât 

ar costa ceva, cât n-ar costa ceva, haideţi să apelăm la Regulamentul 

nostru. Putem cere experţi, putem cere expertize şi le putem da aceste 

obiective. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Haideţi, totuşi, până la urmă, să nu ne depăşim atribuţiile. 

Fiecare dintre noi poate că este obosit, poate că s-a enervat suficient 
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de mult, dar vă rog eu, nu ne mai daţi tot felul de îndemnuri să punem 

anumite întrebări. 

Dacă nu vă convine ce întreb eu, aveţi libertatea, chiar şi 

obligaţia, ca şi membru al comisiei, să puneţi dumneavoastră o 

întrebare care să vă lămurească pe dumneavoastră. 

Deocamdată... 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Nu-i vorba de întrebări. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu mă întrerupeţi. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Vă rog mult, nu certaţi invitaţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu mă mai întrerupeţi, că deocamdată faceţi ceea ce clamaţi 

la alţii să nu facă. Deci, nu certăm pe nimeni. Am doar nişte lămuriri 

că, în sfârşit, am şi eu acest contract, unde văd că ceea ce îmi spun 

câţiva dintre cei care au fost până acum audiaţi, nu este exact cu ceea 

ce găsesc aici. 

Am dreptul să pun nişte întrebări, până la urmă. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Nu m-am referit la dumneavoastră şi vă respect dreptul de a 

pune întrebări. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Iarăşi m-aţi întrerupt. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Nu, m-am referit exact la domnul Rizea, care a spus 

invitatului nostru: „Hai, domnule, să fim serioşi, să nu mai sfidăm 

comisia!” 

Deci, să nu certăm oamenii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Chiar dumneavoastră v-aţi enervat, şi dumneavoastră aţi spus 

cuvinte, pe care probabil le regretaţi, poate că şi eu, şi restul, dar 

haideţi să ne concentrăm pe subiectul acestei comisii până la urmă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Înainte de a-i da cuvântul domnului Rizea, eu constat că mai 

mult ne certăm între noi, decât cu invitaţii. 

Domnule Rizea, vă rog la obiect. Să puneţi întrebări la obiect. 

Etapa de comentarii o facem ulterior. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Domnule director, atunci spuneţi-mi şi mie, achiziţia unei 

scene, după părerea dumneavoastră, o consideraţi achiziţia unui bun 

sau nu? Sau este vorba de o achiziţie de nu ştiu, de ce vreţi 

dumneavoastră. Nu ştiu, vă întreb şi eu, că n-am experienţă. 

Deci, vă întreb, că tot aţi spus că sunt într-o eroare totală. 

Întreb şi eu: achiziţia unei scene, este vorba de un bun sau nu? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Aici sunt două aspecte: vorbind ipotetic, fără legătură cu 
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acest contract. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu sunteţi obligat... 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Ştiu, domnule deputat, dar ... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu, vă rog să nu vă mai adresaţi invitatului. 

Este în regulă, dar vă rog să... 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Mi pare firesc, pentru că este vorba de o lege în vigoare, în 

România, şi este bine să fie ştiută.  

În momentul în care ordonanţa îmi dă voie să aleg, dacă 

vreau să cumpăr acea scenă, este o achiziţie de produs, sau dacă vreau 

s-o închiriez se cheamă „servicii de închiriere”. 

Deci, sunt două aspecte diferite. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim frumos. 

Mai are vreun coleg de-al nostru de pus întrebări domnului 

director? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, tot din anexă, pentru că v-am repetat, în sfârşit, pot să 

citez din anexa contractului. Aici spuneţi organizare de ansamblu a 

evenimentului de divertisment: cros, băieţi, feţe, concurs ciclism, 

concurs „Sloganul tinereţii”, concurs poezie, jocul cu mingea.  
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Dar, care este bugetat aici. Întrebarea mea este: dacă puteţi să 

ne explicaţi exact cum a fost organizat acest eveniment: l-a făcut firma 

sau l-au făcut totuşi structurile din subordinea MPS-ului. că, bănuiesc 

că băieţii de la cros, şi fetele de la cros şi concursul de Ciclism, l-a 

organizat Direcţiile din subordinea ministerului. 

Atunci, dacă este aşa şi nu sunt eu într-o eroare, la ce le-a mai 

plătit pe firmele acestea, până la urmă. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu pot să vă răspund pentru că nu am cunoştinţă despre 

modul în care s-a derulat şi desfăşurat activitatea pe 1 – 2  mai. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu vă intră în atribuţii?! 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu, îmi pare rău! Deci, eu lucrez la achiziţii, nu la ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun, dar cine ne-ar putea răspunde totuşi? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cred că direcţia care a fost implicată – Direcţia generală 

pentru tineret. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar, dumneavoastră când faceţi achiziţii, chiar nu vă 

interesează dacă acele evenimente totuşi se pot organiza de structurile 

judeţene? 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Ba, da, mă interesează şi, din câte ştiu, au avut loc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

A, vedeţi că puteţi să spuneţi, până la urmă! 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Sigur că au avut loc, este firesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Atunci, de ce aţi răspuns prima oară „că nu, nu mă 

interesează!”. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Nu, nu, nu! Am răspuns că nu este treaba mea, cine anume 

urmăreşte sau cum s-au derulat, doar că au fost derulate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule, poate până la urmă elucidăm a cui este treaba, 

totuşi, în minister, să vedem ce şi cum, că văd că a dumneavoastră nu 

este treaba, a fostului director nu este treaba ... 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Este Direcţia de investiţii-achiziţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi dumneavoastră nu aveţi nicio relaţie... 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Atribuţiunea noastră se cam termină la momentul atribuirii 

contractului. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

O întrebare, domnule director: direcţiile din minister au vreo 

relaţie, vreo legătură, vreo punte de comunicare între ele, că văd că nu. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cu siguranţă, da! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Rizea, vă rog. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Domnule director, dacă tot este eroarea asta permanentă, 

spuneţi-mi şi mie, exista cadrul legal, conform hotărârii de guvern, de 

înfiinţare a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru a organiza 

aceste evenimente? Pentru că nu l-aţi prevăzut în preambul. Am văzut 

că faceţi referire în preambulul contractelor doar la ordonanţa de 

achiziţii nr.34. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Cred că acest răspuns îl puteţi obţine de la Direcţia juridic – 

domnul director Vladimir Ciobanu, care aşteaptă şi dumnealui să fie 

audiat. 

Domnul Cristian Rizea: 

Dumneavoastră nu cunoaşteţi acest aspect? 
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Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Ba, da, cunosc. Există bază legală pentru aceste activităţi. 

Domnul Cristian Rizea: 

Bază legală?! Păi, poate ne spuneţi şi actul normativ. 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

Îmi cer scuze, vă pot spune doar în ceea ce priveşte procedura 

de atribuire. Despre altceva, pentru legalitate, vorbiţi cu domnul 

director, pentru că este... 

Domnul Cristian Rizea: 

Bun. Şi vă mai întreb doar ceva, pentru că nici predecesorul 

dumneavoastră nu a putut răspunde la această întrebare: unde s-au 

găsit cele două societăţi, că până la urmă sunt trei contracte, dar două 

societăţi, unde au fost găsite pliantele, prezentările lor, pe la ce etaj, pe 

la ce birou dacă ştiţi, cumva? 

Domnul Marius Mihai Mărcuţă: 

 Îmi cer scuze, nu ştiu. Ştiu doar că au fost depuse. Mai mult 

decât atât, nu vă pot spune. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule director. 

Mai avem întrebări, stimaţi colegi? Nu. 

Mulţumim frumos, domnule director, pentru prezenţa 

dumneavoastră astăzi aici. 



 

 

196

Dacă sunt comentarii, vă rog să le formulaţi. Nu sunt. 

Atunci să trecem la audierea domnului director Paul Diaconu 

– Direcţia generală economică şi resurse umane. 

Vă invităm, domnule director, să luaţi loc, şi vă mulţumim 

pentru prezenţa dumneavoastră astăzi aici. 

O să vă spun şi dumneavoastră acelaşi lucru, pe care trebuie 

să-l spun tuturor invitaţilor, că trebuie să respectaţi legea şi să ne 

spuneţi adevărul.  

În cazul în care nu o faceţi, sunteţi pasibil de a răspunde în 

faţa legii penale. 

Vă mulţumesc frumos. 

Eu zic să trecem la întrebări. 

Dumneavoastră eraţi în minister, când s-au semnat toate 

contractele şi evenimentele din ziua de 2 mai. De când sunteţi în 

minister, ca să lămurim problema asta de la început. 

Domnul Paul Diaconu: 

Sunt angajat de pe data de 16 martie.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Deci, aţi fost acolo în perioada în care s-au derulat toate 

procedurile pentru evenimente. 

Domnul Paul Diaconu: 

Da. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc. 
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Domnule deputat Bănicioiu, vă rog, aveţi cuvântul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bună ziua, în primul rând! Mulţumim, pentru că aţi onorat 

invitaţia, şi pentru că sunteţi, văd, singurul dintre cei care apăreţi aici 

cu semnătură – şi între timp ne-au venit contractele – aş dori să trec 

direct la întrebările legate strict de contract. 

În primul rând, lămuriţi-mă şi pe mine, că n-am reuşit să 

înţeleg de la ceilalţi antevorbitori, partea de servicii artistice conexe 

desfăşurării evenimentului, pentru care văd, din Anexa 1 la Contractul 

nr.13/22.04, că este detaliat acolo, se spune că este vorba despre o 

scenă, pentru care văd că s-a plătit 200.000 Ron fără TVA. Nu ştiu cât 

face în euro, vom vedea. 

Deci, practic, se ştia de scena respectivă, nu? 

Domnul Paul Diaconu: 

Deci, dacă doriţi să vă răspund de semnătura mea pe acest 

contract, să vă spun care sunt atribuţiile mele legate de contractul 

respectiv. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu, nu! 

Domnul Paul Diaconu: 

Dacă mă introduceţi în probleme legate de organizare de 

evenimente, pot să vă spun, ca director economic, nu mă pricep la 

organizare de evenimente. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Haideţi să începem cu atribuţiile dumneavoastră, ca să ne fie 

limpede despre ce vă întrebăm. 

Domnul Paul Diaconu: 

Atribuţiile mele sunt următoarele: „Organizează şi 

coordonează activitatea Direcţiei Generale Buget, Contabilitate şi 

Resurse Umane; prezintă conducerii ministerului la solicitarea acesteia 

date, informaţii privind execuţia aparatului propriu şi a instituţiilor din 

subordine, avizează contracte de finanţare a programelor sportive ale 

federaţiilor sportive naţionale şi ale cluburilor sportive din subordinea 

Ministerului Tineretului şi Sportului; participă la elaborarea şi 

avizarea de proiecte de acte normative în domeniul tineretului şi 

sportului; întocmeşte şi propune spre aprobare proiecte de ordine şi 

instrucţiuni referitoare la domeniul de care răspunde; avizează 

proiectele de ordine ale Ministerului Tineretului şi Sportului, precum 

şi alte documente care vizează fonduri publice şi/sau patrimoniul 

Ministerului Tineretului şi Sportului; coordonează elaborarea 

bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului şi instituţiilor din 

subordine; coordonează activitatea de elaborare a propunerilor de 

rectificare a bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului; 

organizează şi controlează activitatea de inventariere anuală; 

controlează modul de îndeplinire a atribuţiilor care vin direcţiilor 

subordonate; colaborează cu compartimentele de specialitate din 

cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului din ministere şi din alte 

instituţii centrale pentru realizarea atribuţiilor ce revin Direcţiei 

Generale Buget, Contabilitate şi Resurse Umane; fundamentează şi 
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elaborează norme, proceduri şi metodologii în domeniile de activitate 

direcţiei generale; acordă consultaţii de specialitate personalului 

Ministerului Tineretului şi Sportului şi instituţiilor subordonate; 

propune, dispune şi efectuează plata cheltuielilor angajate, lichidate şi 

ordonanţate; repartizează documente intrate în cadrul direcţiei 

generale; coordonează şi răspunde de modul de desfăşurare, în 

condiţiile legii, a activităţii din cadrul direcţiei generale; elaborează 

instrucţiuni, proceduri şi circulare, în vederea desfăşurării activităţii 

economice şi gestionarea Direcţiei Generale Resurse Umane şi le 

transmite, după caz, compartimentelor de specialitate din aparat, după 

informarea prealabilă a ministrului. 

Şi v-aş ruga să-mi daţi şi mie nişte apă, că nu mai pot să 

vorbesc. 

Vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Un comentariu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Eu vă spun că rubrica de comentarii, cu toată prietenia că 

spun că rubrica de comentarii intervine după. Vă rog să începem cu 

întrebările şi vă mulţumesc. 

Domnul Paul Diaconu: 

Acestea sunt atribuţiile mele şi, în acest sens, vă rog să-mi 

adresaţi întrebări, dacă este posibil. Dacă nu, o să vă spun că nu este 

de competenţa mea şi vă mulţumesc de înţelegere. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles asta. Totuşi, sunt un pic nelămurit. Eu ştiu când 

mă duceam eu la contabil, dacă vroiam să propunem ceva pentru 

catedra unde lucrez eu, trebuie să-l lămuresc exact: de ce-mi trebuie 

aparatul, de ce nu, de ce aş avea nevoie peste un an sau peste doi. 

Deci apare semnătura dumneavoastră pe contract, Direcţia 

Generală Economică cred că trebuie să aibă nişte explicaţii în 

momentul în care aprobă cheltuirea unor bani, iar eu văd aici – aţi 

spus că, de serviciile artistice conexe, nu puteţi spune nimic. 

Organizarea de ansamblu a evenimentului de divertisment, 

cros băieţi-fete, concurs ciclism – s-a plătit o sumă destul de 

importantă de bani pentru aceste evenimente. 

Domnul Paul Diaconu: 

Dacă-mi permiteţi, pot să vă spun ceea ce verific eu în 

momentul în care semnez un astfel de act. 

Sumele şi serviciile au fost prevăzute în programul anual de 

achiziţii publice, conform OMTP nr.522/2003. Existenţa 

documentului de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie; 

metodologia conform 522/2003... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mă scuzaţi. Eu v-am cerut altceva. 

Domnul Paul Diaconu: 

Eu asta verific. Dumneavoastră îmi puneţi o întrebare la care 

eu ... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ar trebui să vă pun altă întrebare, ca să mă lămuresc. 

Domnul Paul Diaconu:  

Da, vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci înseamnă că dumneavoastră, când aţi semnat, totuşi, 

acest contract, că apare semnătura dumneavoastră... 

Domnul Paul Diaconu:  

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Să înţeleg că nu aţi cerut lămuriri suplimentare despre ceea ce 

este cuprins în anexă? 

Domnul Paul Diaconu:  

Eu semnez acel document în baza unor prevederi legale. 

(Membrii comisiei discută între ei.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog foarte mult să păstraţi liniştea. 

Domnul Paul Diaconu: 

Eu semnez acest act în baza unor prevederi de acte 

normative. Eu nu pot să-mi dau cu părerea cu privire la preţuri. 

Preţurile rezultă dintr-un proces rezultat prin procesul de achiziţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu m-aţi înţeles foarte bine. Eu nu vorbeam neapărat de 
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preţuri, dacă este mare, dacă este mic sau dacă nu era necesar acest 

preţ. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nici despre oportunitate nu pot să vorbesc eu, pentru că eu 

pot să vorbesc dacă există prevedere bugetară în acest sens. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi nu aţi cerut lămuriri de la celelalte direcţii? Totuşi, v-aţi 

pus semnătura. 

Domnul Paul Diaconu:  

Celelalte direcţii au fost suficient de lămurite....  

Domnul Nicolae Bănicioiu (suprapus cu domnul Paul 

Diaconu): 

N-aţi analizat cât de... această anexă, totuşi. 

Domnul Paul Diaconu: 

Ba da, am verificat dacă propunerea tehnică corespunde cu 

prevederile din contract, adică să nu se verifice ceea ce ei au spus că 

fac pentru banii respectivi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi atunci, în momentul în care aţi văzut propunerea 

financiară, da? că apare aici, la ultima pagină din anexă, pe care apar 

şi semnăturile, cu evenimentele detaliate şi sumele aferente. În 

momentul în care aţi verificat sumele... 
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Domnul Paul Diaconu:  

N-am verificat decât dacă corespund cu propunerea tehnică. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Decât dacă corespund cu propunerea tehnică, exact. Cum Aţi 

putut să faceţi această verificare din moment ce dumneavoastră ne 

spuneţi că nu ştiţi despre ce este vorba la organizarea de ansamblu a 

evenimentului de divertisment, pe care aţi plătit 200 de mii de roni. 

Domnul Paul Diaconu:  

Eu nu verific conţinutul, am verificat dacă sumele corespund. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Poate era ceva trecut din burtă, poate nu s-a produs această 

acţiune. 

Domnul Paul Diaconu: 

Există un proces reglementat prin legea acestei ţări şi a 

rezultat, în urma acestui proces birocratic, o soluţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu pot să înţeleg. Adică dumneavoastră verificaţi doar 

coloana dintr-o parte şi pe cealaltă nu ştiţi despre ce este vorba. 

Domnul Paul Diaconu: 

Chiar nu am atribuţii în ceea ce priveşte organizarea 

evenimentului. Nu m-am implicat niciodată. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiţi de ce întreb, pentru că eu am înţeles de la doamna 
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ministru că responsabilitatea este a directorilor, ba chiar am înţeles, la 

un moment dat şi a făcut şi declaraţia publică, că va dispune 

sancţionarea lor dacă se va dovedi că, într-adevăr, nu şi-au respectat 

atribuţiile până la urmă. 

Domnul Paul Diaconu: 

N-am creat legile acestei ţări, eu le respect doar. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Văd că dumneavoastră nu aveţi nicio atribuţie legată de acest 

contract, directorul de achiziţii nu are nicio atribuţie, atunci poate 

solicităm .... 

(Se suprapune în discuţii cu domnul deputat Gelu Vişan şi 

domnul Paul Diaconu.) 

Domnul Paul Diaconu: 

Eu v-am spus care sunt atribuţiile şi dacă doream, vi le 

citeam până la capăt. 

Domnul Gelu Vişan: 

Mulţumesc. 

Bogdan, a fost Cristi înainte. Îi permiţi? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Domnule director, o să iau unul din contracte, nu ştiu dacă 

aveţi acces la ele. Am înţeles mai devreme, colegul meu vorbea din 

Contractul nr. 13, ca să fiu sigur că vorbim de acelaşi lucru ţi îmi 

permit, înainte de a vă pune o întrebare, având în vedere că toţi 

colegii, în preambul, au subliniat – dar n-a costat cam mult? n-a fost 
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foarte mult? – o mare parte din colegi, îmi cer scuze, cei care vorbeau 

de contract. Că au costat prea mult bicicletele, că au costat prea mult 

scenele. Îmi permit să fac o precizare, că la servicii artistice se 

vorbeşte nu numai de scenă, cât de sonorizare şi lumini, care sunt, în 

general, cele mai scumpe componente ale unui concert. 

Şi, în al doilea rând, foarte important, îmi permit şi eu să fac 

o remarcă şi să vă întreb dacă am constatat bine, că poate n-am reuşit 

să citesc contractul. Sunt o serie de beneficii pe care le obţine 

ministerul, care sunt chiar gratis. Eu stau şi mă întreb, nu ştiu de ce, 

uite, nu s-au dat bani pe ele şi ăsta este un lucru foarte bun, dar vreau 

să fiu sigur că am citit, ca să-mi fac o vedere de ansamblu asupra 

contractului, dacă a fost benefic. Pentru că, stimaţi colegi, eu cred că 

acest contract este privit per ansamblu şi nu pe bucăţi. 

De exemplu, asigurarea notorietăţii evenimentului. Văd aici 

că firma care a contractat s-a angajat, prin mijloace proprii, să asigure 

transmisii înregistrate de evenimente din Bucureşti: reportaje, minim 

reportaj de 30 de secunde la ştiri, 16,00, 21,00 23,00 la Realitatea TV 

vorbim aici. 

Domnul Paul Diaconu: 

Da, din propunerea tehnică sunt preluate. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Din propunerea tehnică, da. O săptămână de promovare 

eveniment, difuzare pe scroll, la Realitatea. Au reuşit să-şi 

îndeplinească, bănuiesc toate aceste... 
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Domnul Paul Diaconu:  

Da, ne-au fost prezentate ulterior. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

V-au fost prezentate ulterior. Deci oamenii şi-au făcut datoria 

cu vârf şi îndesat. 

Antena 3 înţeleg că a beneficiat de transmisii life, un reportaj 

de 30 de secunde la numeroase ore de ştiri, o săptămână de promovare 

eveniment, difuzare pe scroll şi difuzare pe site-ul Antenei. 

Deci toate acestea au fost verificate, s-au îndeplinit. 

Domnul Paul Diaconu:  

Da. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Atunci, aş dori ca, în momentul în care se poate să ne 

răspundeţi, să ne răspundeţi la privirile per ansamblu pe contract. Pe 

aceste sume nu au fost ceruţi bani separat, pe aceste chestiuni. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Ci au reuşit să le realizeze prin forţe proprii cei care au avut 

contractul. 

Domnul Paul Diaconu: 

Trebuia să fie o rezultantă a evenimentului. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Trebuia să fie o rezultantă a evenimentului. Mulţumesc. Nu 

mi se mai par absolut deloc scumpe toate aceste evenimente, dacă au 

generat o astfel de prezenţă media şi un succes pentru minister. 

Mulţumesc, nu mai am nevoie de întrebări. 

Domnul Gelu Vişan: 

Mai aveţi nevoie de vreo specificaţie, domnule director, pe 

această temă? Dacă nu, domnul Bogdan Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc, domnule director general. 

Din competenţele pe care le-aţi prezentat, înţeleg că sunteţi, 

printre altele, şi responsabil cu efectuarea de plăţi. Şi atunci, 

rugămintea ar fi să ne prezentaţi, eventual, dacă nu aveţi toate datele 

necesare la dispoziţie, să ne transmiteţi şi în scris un calendar al 

plăţilor care au efectuate în acest contract – primul lucru; în al doilea 

rând, să ne comunicaţi în ce mod s-au efectuat aceste plăţi. 

Aţi primit avize sau informări din partea Direcţiei Generale 

pentru Politici de Tineret că diversele operaţiuni asumate au fost 

îndeplinite? 

Domnul Paul Diaconu:  

Pot să vă răspund? 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă rog şi revin dacă e.  
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Domnul Paul Diaconu:  

Într-adevăr, în fişa postului aveam şi prevederile legate de 

plăţi, însă, până la data şi după derularea contractelor, nu am avut şi 

drept de semnătură în bancă. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi cine a avut drept de semnătură? 

Domnul Paul Diaconu:  

Directorul buget contabilitate. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Care este în subordinea dumneavoastră. 

Domnul Paul Diaconu:  

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi aveţi cunoştinţă de faptul că, la momentul efectuării, 

fiecăreia dintre plăţi i s-au verificat îndeplinirea obligaţiilor... 

Domnul Paul Diaconu:  

Au existat trei procese-verbale de recepţie. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi ne a fost partea din minister care a încheiat aceste procese? 

Domnul Paul Diaconu:  

Au fost trei ordine de ministru. Eu am făcut parte şi au fost 

încă doi colegi de la Direcţia programe, Direcţia studenţi, Direcţia 

comunicare. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Deci dumneavoastră aţi fost o comisie, care, practic... 

Domnul Paul Diaconu: 

Trei comisii. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

...trei comisii care au constatat îndeplinirea obligaţiilor au 

înaintat ministrului un raport şi ministrul a dat ordinul de plată, să 

înţeleg. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu l-a dat ministrul ordinul de plată. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

A, ministrul a înfiinţat comisiile doar. Am înţeles. 

Şi dumneavoastră, comisiile, aţi dispus, practic, efectuarea 

acestor plăţi pe baza constatării faptului ... 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, n-am dispus efectuarea acestor plăţi, am recepţionat 

serviciile. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Aţi recepţionat serviciile şi aţi confirmat celor care făceau 

plăţile că serviciile sunt recepţionate, bănuiesc, ca dânşii să poată face 

plăţile. 

Domnul Paul Diaconu: 

Da. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles şi vă mulţumesc. 

Cea de-a doua întrebare, iarăşi, înţeleg, dat fiind că vă ocupaţi 

de patrimoniu, mă rog şi de buget, că ţine de competenţele 

dumneavoastră şi o să rog să confirmaţi sau să infirmaţi ceea ce s-a 

prezentat aici mai devreme, referitor la scena deţinută de Casa de 

Cultură a Studenţilor din Bucureşti, pentru care se plătesc sau nu se 

mai plătesc rate de leasing.  

Vă rog, dacă puteţi să ne confirmaţi care este durata 

contractului de leasing, când expiră şi dacă, în acest an, este prevăzută 

în buget efectuarea de plăţi pentru acest contract. 

Domnul Paul Diaconu:  

Din câte ştiu, într-adevăr, există la Casa de Cultură a 

Studenţilor Bucureşti o scenă achiziţionată în leasing financiar, însă 

referitor la durata contractului nu pot să vă precizez în momentul de 

faţă. Voi face un răspuns în scris în acest sens şi îmi amintesc că am 

avizat o listă de investiţii în care era prevăzut şi acest obiectiv după 

data de 15 mai cu siguranţă. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Deci, înţeleg că pe acest an se fac plăţi. 

Domnul Paul Diaconu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc. 
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Domnul Paul Diaconu:  

Dar lista de investiţii a fost aprobată după 15 mai. Trebuie să 

înţelegeţi că eu am venit pe 16 martie, pe 4 aprilie au demarat 

lucrările, pe 22 s-a întâmplat semnarea contractului, pe 1, 2, prin 

această perspectivă ar trebui privite absolut toate lucrurile 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Înţeleg foarte bine că totul s-a întâmplat foarte repede şi 

pentru dumneavoastră. Chestiunea scenei de la Casa de Cultură nu-i 

direct legată de evenimentul din 2 mai, dar, fără îndoială, dacă se fac 

plăţi în acest an, atunci ea trebuie să ţină de competenţele 

dumneavoastră, să ştiţi că se întâmplă. 

Domnul Paul Diaconu:  

Da. Am aflat undeva în a doua parte a lui mai. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mă interesează doar informaţia dacă puteţi confirma că, în 

anul acesta, sunt bugetaţi bani pentru acea scenă. 

Domnul Paul Diaconu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Paul Diaconu:  

Cu plăcere. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu, vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, eu înţeleg că plata se face la această scenă, este perfect 

legal din acest punct de vedere  

Eu vă întreb dacă asta înseamnă că dumneavoastră trebuia să 

ştiţi de existenţa acestei scene şi dacă aţi informat pe cineva sau pe cei 

de la direcţia de programe, care ei, înţeleg, că au făcut practic nota de 

fundamentare şi comanda pentru acest eveniment. 

Domnul Paul Diaconu:  

Domnule Bănicioiu, referitor la achiziţia acestor servicii, este 

bine să vă adresaţi colegului. Eu mă cantonez doar în domeniu 

economic. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Îmi cer scuze dacă... am înţeles foarte bine că vă cantonaţi 

doar în domeniul economic. Dar, cred că în calitate de coleg, lucrând 

la două direcţii din acelaşi minister, dumneavoastră plătind scena, 

plătind leasing-ul.... 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, nu plătesc scena. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, leasing-ul. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, nici leasing-ul. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar atunci ştiaţi despre scena respectivă. Asta vă întrebam. 

De ce nu i-aţi spus colegului de la achiziţii. 

Domnul Paul Diaconu: 

Despre scena respectivă am aflat personal, undeva spre 

sfârşitul lunii mai, când am semnat lista de investiţii, dacă nu cumva a 

fost iunie. Trebuie să verific data în care am semnat lista de investiţii 

în care era prevăzută şi suma pentru plata ratelor de leasing. 

Domnul Nicolae Bănicioiu : 

Staţi puţin, asta nu cred că e... nu ştiu... când ajungeţi director 

pe acest post, totuşi, cred că aveţi şi datoria de a vă informa. 

Domnul Paul Diaconu: 

Cu privire la toate mijloacele fixe din cadrul instituţiilor 

subordonate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, cu cheltuielile pe care le face, cu plăţile pe care le face 

ministerul. 

Domnul Paul Diaconu:  

Vă repet că nu am făcut plăţi în luna aprilie pentru această 

scenă din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru că atunci 

aş fi aflat şi v-aş fi confirmat. Dar noi nu am închiriat scenă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta înseamnă că, teoretic, ştiaţi sau trebuia să ştiţi de 

existenţa acestei scene şi trebuia să informaţi cealaltă direcţie. 



 

 

214

Întrebarea mea asta, de fapt, viza. 

Domnul Paul Diaconu: 

Tocmai asta vă spun, că nu aveam cum. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Să fi existat o comunicare între dumneavoastră şi cealaltă 

direcţie. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu aveam cum. 

Vă repet: noi n-am achiziţionat o scenă, nu am închiriat o 

scenă; noi am încheiat un serviciu de divertisment. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vedeţi, tocmai aici este problema... 

(Domnul Nicolae Bănicioiu continuă să vorbească, 

suprapunându-l pe domnul Paul Diaconu.) 

Domnul Paul Diaconu: 

Este ca şi cum ai cumpăra un Logan şi spune ştiţi, am roţile 

de acasă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu este adevărat ceea ce spuneţi. Nu este adevărat, pentru 

că avem contractele în faţă, aici. Şi uitaţi-vă şi dumneavoastră pe ele. 

Scrie foarte clar ce aţi cumpărat, în aceste contracte. 

Deci, ceea ce spuneţi dumneavoastră că nu ştiaţi că aţi 

cumpărat o scenă nu este adevărat. Uitaţi, scrie negru pe alb. 
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Domnul Paul Diaconu: 

Dar nu am cumpărat o scenă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aţi închiriat. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nici măcar închiriat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar ce aţi făcut, atunci? 

Domnul Paul Diaconu: 

Am folosit un serviciu de divertisment, în care există ca şi 

componentă utilizarea unei scene de către cel care îmi prestează 

serviciul de divertisment. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact. 

Dar dacă vă uitaţi atunci şi vedeaţi în această anexă că există 

utilizarea unei scene care costă, de exemplu la Costineşti 310615 roni 

fără t.v.a., iar dumneavoastră le spuneaţi că avem o scenă... 

Domnul Paul Diaconu: 

Puteam eu să-i spun? Putea vreun coleg de-al meu să spună 

MTV-ului nu mai cânta pe scena ta? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu; staţi puţin! Că aici văd că aţi plătit-o dumneavoastră, 

n-a plătit-o MTV. Deci de aici aşa reiese. 
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Domnul Paul Diaconu: 

Mă băgaţi în nişte chestiuni... chiar nu mă pricep. Şi nu vreau 

să comentez mai mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamne fereşte! Staţi puţin, cum să nu vă pricepeţi? 

Domnul Paul Diaconu:  

Nu mă pricep legat de organizare de evenimente. 

Pe mine întrebaţi-mă de finanţe, întrebaţi-mă de impozite şi 

taxe, întrebaţi-mă de salarii, nu mă întrebaţi de chestiuni care nu mă 

privesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule director, de finanţe vă întreb, pe cuvântul meu. 

Scrie aici: 310 mii servicii artistice conexe şi după aia detaliat şi este 

vorba de scena respectivă, de la Costineşti. 

Domnul Paul Diaconu:  

Da. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Nu este numai scena, domnule Bănicioiu, citiţi aici. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi sonorizarea. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Şi încă ceva. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi lumini. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Păi alea-s scumpe, domnul Bănicioiu, ştiţi doar, că sunteţi 

tânăr. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da, domnule, 310 mii, astea sunt. 

Deci, înseamnă că trebuia să ştiţi că aveţi o scenă şi trebuia să 

informaţi de ce mai dăm 310 mii pe scena respectivă. Asta este 

întrebarea mea. 

Domnul Paul Diaconu: 

Deci, vă repet: nu intră în atribuţiile mele judecata de valoare 

pe care aţi emis-o dumneavoastră. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Atunci înseamnă că nu înţeleg eu modul de lucru din 

minister şi atunci ar trebui să angajăm pe cineva special pentru 

comunicare şi poate vă informaţi între dumneavoastră. 

Domnul Gelu Vişan: 

Pe procedură, domnule Rizea. 

Este o chestiune scurtă, pe procedură, mă adresez comisiei. 

Doamna preşedinte a comisiei, mă adresez şi către Grupul 

parlamentar al PSD-ului, vreau să vă informez că, în nume personal, 

ca membru al comisiei, cer recuzarea domnului Rizea din această 

comisie, pentru că domnia sa este cercetat penal într-o cauză în acest 
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moment. Este suspendat de Departamentul Naţional Anticorupţie 

pentru probleme ale Ministerului Tineretului şi Sportului, iar domnia 

sa şi faptul că aţi permis ca domnia sa să între în comisie, în acest 

moment, de două zile, nu face altceva decât să arate că acesta este un 

dosar strict politic. 

Domnul Rizea este suspendat de DNA pe un proces care 

există în acest moment în funcţie pe deturnare de fonduri, capetele de 

acuzare sunt: gestiune frauduloasă, abuz în serviciu, abuz în serviciu 

contra intereselor publice.... 

Domnul Cristian Rizea (vorbeşte suprapunându-se cu 

domnul Gelu Vişan): 

Domnule vicepreşedinte, haideţi să mi se comunice oficial 

asta, că nu s-a început şi n-am ... fost, credeţi-mă... 

Doamna preşedinte, nu cred că face obiectul. 

Domnul Gelu Vişan: 

Este un conflict de interese. 

Domnul Cristian Rizea: 

Nu este niciun conflict. 

Domnul Gelu Vişan: 

Este un conflict de interese extraordinar de puternic, aruncă o 

lumină foarte proastă asupra întregii comisii, pentru că un om care 

este cercetat de Departamentul Naţional Anticorupţie, membri al 

Grupului PSD, atacă într-un fel şi vorbeşte de moralitate la această 

masă. 
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Vă mulţumim, domnule Vişan. 

Domnul Olteanu are o reacţie şi vă rog, domnule Bănicioiu, 

aveţi cuvântul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Pe procedură. 

Deci, până să se pronunţe domnul Vişan despre moralitatea 

cuiva, cred că ar trebui să fie atent la moralitatea grupului său. Deci, 

vă rog eu foarte mult, nu vă mai pronunţaţi la altcineva. De asemenea, 

remarc încă o dată comunicarea şi colaborarea intimă de-a dreptul aş 

putea spune cu DNA-ul, pe care nu ştiu de unde o aveţi. 

Dacă dumneavoastră aveţi informaţii că domnul Rizea va fi 

anchetat de DNA foarte bine, spuneţi-i-le personal şi nu în cadrul 

acestei comisii, pentru că nu ăsta este obiectul. Dacă aveţi ceva 

personal cu domnul Rizea şi aveţi argumente putem să discutăm şi 

cred că vom fi de acord şi pentru înlocuirea membrului, n-avem nicio 

altfel de problemă. 

Dar, afirmaţii legate de moralitate, antepronunţare, vinovăţie, 

domnule coleg, vă rog eu foarte mult, nu sunteţi nici instanţă, nici 

procuror şi nici judecător în momentul de faţă. 

Vă rog eu foarte mult, nu vă mai pronunţaţi şi nu mai 

încercaţi să deturnaţi sensul acestei comisii, că practic asta încercaţi să 

faceţi. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cu tot respectul, n-am cerut decât... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă aveţi vreo problemă cu domnul Rizea, depuneţi o 

solicitare la secretar şi... 

(Domnul Nicolae Bănicioiu şi domnul Gelu Vişan vorbesc 

suprapus.) 

Domnul Gelu Vişan: 

Cer drept la replică. Nu-i adevărat, este membru al comisiei 

şi, în calitatea domniei sale, nu mă interesează domnul Rizea, în 

calitatea domniei sale de şef al ANSIT pe ultima perioadă, este 

cercetat de Departamentul Naţional Anticorupţie... 

(Domnul  Gelu Vişan şi domnul Cristian Rizea vorbesc 

suprapus.) 

Domnul Cristian Rizea: 

Îmi permiteţi şi mie tot pe procedură? Domnul Cristian 

Petrescu, care a fost înlocuit de domnul Boureanu are contracte cu 

Ministerul Tineretului şi Sportului, a lucrat la o firmă care a prestat 

ani de zile bilete de avion, au vândut, la Ministerul Tineretului şi 

Sportului, lucru pe care nu l-am spus până acum. Or, nu mi se părea 

normal să-l recuzăm pe domnul.... 

(Toţi membrii comisiei discută aprins.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Propun înlocuirea domnului Rizea, pe principiul pe care eu   

l-am înlocuit pe domnul Petrescu. 
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Domnul Gelu Vişan: 

Este cercetat penal şi noi discutăm despre o comisie de 

anchetă. Ce e asta, comisie de anchetă, în care cel care anchetează este 

cercetat penal. 

Domnul Cristian Rizea: 

Domnule Vişan, nu sunteţi procurorul general. Lăsaţi 

instituţiile abilitate să se ocupe şi de dosarul meu, aşa cum am cerut-o 

de patru ani de zile. De patru ani de zile. Nu vi se pare suspect că acest 

dosar este ţinut acolo, la sertar? Mie mi se pare, credeţi-mă. 

Domnul Gelu Vişan: 

Mie mi se pare că sunteţi într-un conflict de interese şi atrag 

atenţia... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

V-aţi spus punctul de vedere, domnule Vişan, v-aţi spus 

punctul de vedere. 

Domnul Gelu Vişan: 

Dacă această comisie funcţionează în continuare cu cineva 

care este cercetat penal, este de-a dreptul strigător la cer. 

Domnul Cristian Rizea: 

Domnul Boureanu este la fel, are dosar la DNA. Haideţi să-l 

recuzăm şi pe dânsul. 

(Discuţiile permanente dintre membrii comisiei devin din ce 

în ce mai aprinse.) 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Bănicioiu... domnule Vişan... vă rog frumos,     

daţi-mi voie să spun ceva. 

Indicaţi-mi şi articolul din Regulamentul Camerei, care nouă 

ne dă dreptul să facem un membru al comisiei, desemnat de grupul 

parlamentar din care domnia sa face parte, să-l excludem dintr-o 

comisie. 

Eu ştiu că Regulamentul Camerei nu cuprinde această 

dispoziţie. Dacă dumneavoastră ştiţi altceva şi dacă vreţi să intrăm în 

istoria fostului articol, putem să intrăm. Nu mai există temei 

regulamentar ca o persoană, aflată în această situaţie, să fie exclusă 

dintr-o comisie şi eu cred că ne îndepărtăm de la subiect. 

Dacă dumneavoastră ştiţi acest articol, vă rog să-l indicaţi 

acum. 

Domnul Gelu Vişan: 

Eu vă spun că suntem într-un conflict de interese cras, nu este 

vorba de altă speţă, ci de Ministerul Tineretului şi Sportului, în care 

domnul Rizea este cercetat penal pentru.... 

Domnul Cristian Rizea: 

Domnul Boureanu este cercetat penal de aceeaşi instituţie a 

statului. Haideţi, atunci, să păstrăm aceeaşi unitate de măsură. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnul Boureanu este cercetat penal pe o chestiune... rog 

respectuos Grupul PSD-ului, pentru că se aruncă o lumină foarte 

proastă acestei comisii, să schimbe membrul din comisie. 
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Domnul Cristian Rizea: 

Doamna preşedinte, vă rog să preluaţi şedinţa acestei comisii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Când este vorba de PSD, daţi-mi voie să răspund, totuşi, 

pentru că faceţi nişte afirmaţii şi nu cred că sunteţi în cunoştinţă de 

cauză. 

Ştiu că aţi venit aici, probabil, să faceţi scandal. Evident, mai 

pierdem o zi de lucru, nu-i nicio problemă, bănuiesc că ăsta este 

scopul dumneavoastră. 

Eu, domnule coleg, să ştiţi că sunt de acord să vă susţin 

propunerea şi, dacă sunteţi de acord, toţi cei care au vreo anchetă în 

desfăşurare de DNA sau alte instituţii de gen, sunt de acord să nu mai 

facă parte din această comisie. Şi aici mă refer şi la domnul Boureanu, 

care ştiu că – sau cel puţin aşa am văzut din presă, domnia sa ne poate 

spune dacă este adevărat sau nu şi vă rog eu foarte mult, nu mai 

vorbiţi de moralitate când nu este cazul. Tocmai ne-am întâlnit aici la 

o ... 

Domnul Gelu Vişan: 

Vorbim de conflict de interese. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nici de conflict de interese să nu mai vorbiţi, că putem 

discuta şi despre modul în care dumneavoastră gestionaţi lucrurile din 

această comisie şi de ce pierdem atâta timp pe procedură şi tot aşa. 

Dacă aveţi o solicitare este foarte bine, faceţi-o scris şi vrem s-o luăm 

în discuţie. Deci eu chiar sunt dispus să susţin această propunere, 
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numai să cântărim cu aceeaşi măsură pentru toţi. 

Deci nu mai facem justiţie numai pentru unii, iar pentru 

prieteni să-i lăsăm. Nu mai fiţi atât de vehement, că găsim înţelegere. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Numai o secundă şi aveţi cuvântul! După domnul Vişan, care 

are cinci secunde de lămurit problema, are cuvântul domnul Boureanu 

şi apoi domnul Olteanu. Vă mulţumesc frumos. 

Domnul Gelu Vişan: 

Eu am vorbit de conflict de interese, pentru că domnul Rizea 

este cercetat penal într-o cauză a Ministerului Tineretului şi Sportului, 

legată de deturnare de fonduri europene. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu. Vă mulţumesc. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Eu vroiam să iau cuvântul iniţial, ca să fiu de acord cu 

domnul Rizea şi sunt în continuare. Nu mi se pare normal ca un dosar 

să stea patru ani la DNA, mă bucur că am ocazia să spun public acest 

lucru. Nu mi se pare normal să stea nici măcar un an, fără să fie 

audiat! Dar, repet ce am zis şi la deschiderea şedinţei: o ilegalitate nu 

se repară niciodată. O ilegalitate şi o incorectitudine nu se repară cu o 

incorectitudine! 

Am înţeles că există o problemă legată de colegul pe care-l 

înlocuiesc. Nu suntem obligaţi să spunem motivele pentru care ne 
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înlocuim un coleg la o întâlnire. Colegul nostru nu este în conflict de 

interese, pentru că nu participă la această comisie! Şi probabil nici nu 

va mai fi! 

În acelaşi timp, cu tot respectul pentru toţi colegii, nu facem 

trucuri sau mie nu-mi plac trucurile politice. Eu pot să rămân liniştit în 

această comisie şi nu mă aflu absolut de loc în conflict de interese, în 

timp ce, cu tot respectul pentru problemele pe care le are domnul 

Rizea şi, încă o dată, cu tot acordul pentru ceea ce a spus, că nu este 

normal să treneze un dosar patru ani de zile, pot să-i spun că în 

momentul de faţă se poate afla în conflict de interese. Orice chestiune 

pe care o discutăm, public, cu presa de faţă, legată de cum se 

desfăşura activitatea în minister acum 8 ani şi cum se desfăşoară 

acum, generează automat un conflict de interese. Nu ţin neapărat noi 

să cerem la vot, pentru că nu este normal. Aici se discută pe majorităţi 

şi pe minorităţi, supunem degeaba la vot, dar în acelaşi timp ne 

permitem să semnalăm acest lucru. Până la urmă este decizia PSD-

ului, a grupului care l-a desemnat. Aici eu sunt de acord: nu avem în 

momentul de faţă bază legală, dar avem, în orice caz, o bază serioasă 

de discuţie vizavi de conflictul de interese. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Daţi-mi voie să răspund, totuşi. Eu pot să-l asigur pe domnul 

Boureanu, care din câte înţeleg eu, înlocuieşte un domn şi a cărui 

suspiciune de a fi în conflict de interese a fost ridicată de colegul 

nostru, domnul Rizea, nu am nici o problemă, până îşi lămureşte şi 

domnul Boureanu această calitate, dacă este membru permanent sau 
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nu, sau doar invitat, dar până una, alta cred că ridicaţi aceeaşi 

suspiciune pe care o ridică şi domnul Rizea. Eu vă pot spune, din 

partea grupului nostru, că am luat act de această sesizare pe care a 

făcut domnul Vişan, domnul Rizea nu va vota şi nu este titular, 

deocamdată înlocuieşte pe cineva, nu va fi titular şi nu va participa la 

votul dat pentru acest raport al comisie. 

Sper că această atitudine să o adopte şi Grupul parlamentar al 

PD-L-ului şi poate în cazul acesta poate nu veţi fi nici dumneavoastră 

în momentul în care se dă votul şi poate nici colegul dumneavoastră 

care are aceeaşi suspiciune. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Domnule Bănicioiu, ca să ne înţelegem, eu nu m-an băgat în 

grupul dumneavoastră. Eu, repet, nu sunt în conflict de interese, 

pentru că aici DNA-ul, din ce ştiu eu, nu are un interes pe această 

cauză. Are vreun interes DNA-ul, ştiţi ceva şi ascundeţi comisiei? Eu 

nu mă aflu în conflict de interese! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Boureanu, v-aţi luat de ceva şi... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

După ce termin, că şi eu v-aş aşteptat! 

Eu nu sunt în momentul de faţă în conflict de interese. 

În al doilea rând, prezenţa domnului Rizea la comisie, faptul 

că vorbeşte... Păi, chestiuni legate de Ministerul Tineretului şi de 

modul în care crede dânsul că se desfăşoară activitatea în Ministerul 

Tineretului sau că ar trebui să se desfăşoare, îl pune în conflict de 
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interese cu modul în care a condus structura de tineret pe vremea când 

era acolo. Este o părere, decizia este a grupului, dar acest lucru este 

valabil pe toată desfăşurarea comisiei şi nu doar la votul final. Pentru 

că audiază miniştri, audiază angajaţi, audiază oameni care la un 

moment dat i-au fost subordonaţi. Noi nu avem de unde să ştim acest 

lucru şi poate sunt chemaţi la DNA să scrie despre ce s-a întâmplat pe 

vremea când conducea structurile. Este o părere şi atât! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule Boureanu, dacă-mi daţi voie. Staţi puţin, că deja nu 

mai înţeleg nimic. Dumneavoastră nu aveţi nici o treabă, sunteţi 

perfect în oportunitatea de a vă exercita dreptul de a fi membru al 

comisiei, nici o problemă, dar văd că vorbiţi prea des de DNA şi prea 

mult ne spuneţi ceea ce se întâmplă la DNA, fără ca să fim informaţi 

în calitate de membri ai comisiei. Văd că noi nu ştim ce are de gând 

DNA-ul, dar dumneavoastră de dimineaţă ne tot spuneţi... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am un document!  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu ştiu ce document aveţi, domnule Boureanu! Lăsaţi-mă că 

l-am citit. Văd că sunteţi atât de bine informat în ceea ce priveşte 

DNA-ul, de parcă aţi lucra acolo. 

Dacă aveţi alte probleme de procedură, puteţi să le adresaţi 

Comisiei pentru regulament sau celor pe care-i credeţi în măsură, dar 

momentan vă spun că domnul Rizea este deputat, ales al 

Parlamentului României, aşa cum sunteţi şi dumneavoastră, cum şi 
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dumneavoastră aveţi un dosar la DNA şi ceea ce nu v-a împiedicat să 

accedeţi în Parlament şi atunci cred că domnul Rizea, cel puţin din 

acest punct de vedere are aceleaşi drepturi ca şi dumneavoastră. 

Referitor la dreptul de a vorbi, credeţi-mă că dreptul de a 

vorbi s-a câştigat în 1989, chiar dacă unora nu le place astăzi, dar vă 

rog eu foarte mult, sintagma aceasta cu dreptul de a vorbi într-o 

comisie sau dreptul de a vorbi în Parlament este o jignire adusă celor 

care l-au votat pe el sau care au votat partidul din care face parte. Vă 

rog eu foarte mult, dreptul de a vorbi ni l-am câştigat! În rest, eu chiar 

vreau să ne ţinem de ceea ce am afirmat noi. Până una alta, văd că 

dumneavoastră vreţi să fiţi prezent la vot, vreţi să exercitaţi aceleaşi 

maniere de a tergiversa lucrările şi e dreptul dumneavoastră să 

continuaţi. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Domnule Bănicioiu, îmi pare rău, dar eu nu sunt în conflict 

de interese! Şi dacă vă mai luaţi de viaţa mea privată, începem să 

discutăm de viaţa dumneavoastră privată! Lucru valabil pentru toţi 

membrii comisiei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Haideţi să nu faceţi ameninţări la membrii comisiei! Eu am 

rugat preşedinta comisiei să ia act de acest conflict de interese! 

Domnul Cristian Rizea: 

Doamna preşedinte, vă rog să întrebaţi pe fiecare membru, 

fiecare angajat care vine dacă a lucrat cumva cu mine? 
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Domnul Gelu Vişan: 

Domnule Rizea, sunteţi acuzat că aţi deturnat... (Discuţii în 

sală.) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Vişan, lăsaţi-mă să spun şi eu... 

Domnul Cristian Rizea: 

DNA-ul doreşte să mă acuze... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

La dumneavoastră nu ajung să opresc microfonul, dar pe al 

domnului Vişan l-am oprit, să ştiţi! 

Am o rugăminte. Două lucruri vreau să le menţionez. Am 

înţeles că domnul Boureanu va face aprecieri personale, le-a şi făcut! 

Rugămintea mea este următoarea, către toţi colegii, nu numai adresată 

domniei sale: suntem într-o comisie de anchetă, iar aprecierile 

personale vă rog mult să le lăsăm pentru culoar. Acesta este un subiect 

care într-adevăr interesează comisia! Domnul Rizea face parte din 

Grupul parlamentar P.S.D. Fac o propunere: să-şi formuleze un punct 

de vedere până la sfârşitul şedinţei. Dacă nu, domnul Vişan să facă o 

propunere pe care noi să o supunem la vot, pentru că altfel nu vom 

putea ieşi din această situaţie. 

Domnul Gelu Vişan: 

Eu vă spun că până PSD-ul îşi formulează un punct de 

vedere, eu vreau să mă consult cu colegii noştri de la Partidul 

Democrat Liberal. Nu ieşim afară, lăsăm documentele pe masă, vreau 
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să ne consultăm dacă mai putem să facem parte dintr-o asemenea 

comisie, în care un anchetat DNA, un cercetat DNA anchetează... 

Domnul Nicolae Bănicioi: 

Doi anchetaţi DNA, cu domnul Boureanu!  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Olteanu are cuvântul.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Eu vroiam doar să aduc două clarificări: una de natură 

procedurală, dacă vreţi... Mai suntem în cvorum? 8. Da, suntem în 

cvorum. Una de natură procedurală, şi anume, că la solicitarea 

reprezentanţilor Grupului PD-L din comisie s-a eliminat din 

Regulamentul comisiei tocmai articolul care ar fi permis scoaterea din 

comisie a unora dintre membrii. A fost solicitarea unuia dintre colegii 

noştri de la PD-L, pe care am susţinut-o ca să nu se considere vizaţi în 

vreun fel sau altul.  

În altă ordine de idei, rog şi eu să se consemneze, conform 

Legii nr.161, persoanele care se consideră în conflict de interese se 

abţin în mod obligatoriu de la vot, iar în cazul în care nu se abţin de la 

vot şi votează în situaţie de conflict de interese, organul competent să 

sesizeze şi să sancţioneze acest lucru este Agenţia Naţională de 

Integritate. 

Sunt convins că dacă cineva consideră că există o asemenea 

problemă şi că va exista un vot de orice natură, dat de o persoană 

aflată în conflict de interese, va sesiza Agenţia Naţională de 

Integritate, care ştie să-şi facă datoria. 
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Rog, de asemenea,  să se consemneze, pe de altă parte, că 

deocamdată s-a făcut o nouă încercare de lipsire de cvorum a acestei 

comisii. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Suntem în cvorum, stimate coleg. Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am de făcut un anunţ, tocmai pentru că sunt convins că ANI 

nu-şi va face atât de repede datoria să ne informeze dacă este vreo 

stare de incompatibilitate sau nu. Eu vă anunţ şi îi mulţumesc pe 

această cale domnului Rizea, care este foarte înţelegător, dânsul se 

retrage din această comisie şi atunci sper ca domnii colegi... 

Doamna Aura Vasile: 

A înlocuit, nu a fost membru plin! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact! Nu a fost membru plin, doar a înlocuit, nu mai vine la 

această comisie şi sper ca domnul Vişan să se simtă confortabil, să 

poată lua loc în sala de şedinţă şi să nu mai încerce să oprească 

desfăşurarea activităţilor comisiei. 

Vă mulţumesc şi îl aştept pe domnul Vişan şi pe colegii de la 

PD-L Poate, totuşi, vor urma exemplul cu domnul Boureanu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumim foarte mult pentru anunţ. Domnule Rizea, vă 

rog. 
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Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Într-adevăr, am considerat acest lucru, că nu vreau să 

impietez în nici un fel, cu nici un mod această activitate a comisiei de 

anchetă, dar sper ca şi domnul Boureanu să aibă aceeaşi decenţă şi bun 

simţ să facă acelaşi lucru. Tocmai pentru că vreau să clarificăm, 

pentru că vreau ca opinia publică să cunoască într-adevăr cum au fost 

cheltuiţi aceşti bani de la Ministerul Tineretului şi Sportului, de către 

doamna ministru Monica Ridzi. Eu mă retrag, dacă aceasta era 

problema, prezenţa mea, fără nici un fel de reţinere, dar sper că acelaşi 

lucru, de aceeaşi decenţă şi eleganţă să dea dovadă şi colegul nostru, 

domnul Boureanu. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim, domnule deputat Rizea. 

Până se întorc... Vă rog, doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mâine îl vom înlocui pe domnul Rizea, dar vreau să vă uitaţi, 

doamna preşedinte, la art. 76 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

alin. 3, care spune că: „La cererea Comisiei de anchetă parlamentară 

orice persoană care cunoaşte fapte sau împrejurări în legătură cu 

obiectul cercetării ori care deţine un mijloc de probă este obligată să 

aducă la cunoştinţă...”  

Vă solicit ca domnul Rizea să fie trecut pe lista de invitaţi. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Voi supune la vot propunerea dumneavoastră şi nu cred că 

are nimeni nimic împotrivă. Vă mulţumesc mult. 

Eu zic să zăbovim trei minute, până se vor lămuri colegii de 

la PD-L care este concluzia domniilor lor şi vom relua şedinţa după. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sau până vor mai găsi un alt motiv de a împiedica, totuşi, 

activitatea comisiei. Mi se pare că i-a enervat foarte completările pe 

care le-a adus domnul deputat Rizea şi nu mai pot continua. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vreau să constataţi, doamna preşedinte, că în acest moment 

nu putem să audiem invitatul, pentru că nu suntem în cvorum. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Pentru că membrii PD-L nu sunt în sală, da! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumim. Cred că suntem în cvorum. Putem începe. 

Domnul Boureanu înţeleg că rămâne în continuare membru al 

comisiei. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aveţi vreo cerere de formulat? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu aveam aceeaşi cerere: atâta timp cât faceţi obiectul unei 

anchete a DNA-ului, aşa cum a rugat şi domnul Gelu Vişan şi noi am 

îndeplinit această cerere, poate că este normal ca şi dumneavoastră să 
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urmaţi acelaşi traseu, dacă vreţi să fie, totuşi, un tratament egal. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

O întrebare directă adresată. Da, ştiu că sunt anchetat de 

DNA. Din ce ştiu eu, atâta timp cât nu este ilegal sau măcar imoral să 

fac parte dintr-o comisie care se ocupă de cu totul altceva, sunt şi 

membru la Comisia de industrii şi servicii, să ştiţi, mă ocup de diferite 

probleme economice ale României, care nu au nici un fel de legătură, 

nici măcar tangenţială cu ancheta pentru care eu sunt chemat la DNA. 

În această situaţie, în momentul în care ne vom apropia de 

domeniul despre care discutăm şi de domeniul în care sunt eu 

anchetat, vă garantez că am să mă ridic şi am să-mi declar starea de 

conflict de interese şi nu de incompatibilitate şi voi părăsi comisia. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc frumos. Pe procedură domnul Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doar o precizare, ca să ştiu că n-am înţeles greşit. Înţeleg că 

chestiunea legată de colegul nostru, domnul Rizea, nu a fost neapărat 

aceea că este anchetat de DNA, ci aceea că domnia sa a lucrat în acest 

minister, a fost suspendat sau este suspendat dintr-o funcţie de 

conducere în acel minister... Eu acum am aflat, pe cuvânt! Este 

suspendat dintr-o funcţie de conducere din acel minister, ca urmare a 

acestei anchete. 

Deci, este o legătură. Una este una şi alta este alta!  
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Numai o secundă, domnule Bănicioiu. Acum am aflat cu 

toţii, nu numai dumneavoastră. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

E suspendat de acolo! Domnia sa este suspendat din minister, 

domnule! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este în aceeaşi stare de incompatibilitate ca şi domnul 

Boureanu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Domnule Bănicioiu, dacă îmi mai pomeniţi mult numele, o să 

vă răspund peste dumneavoastră. Eu nu sunt în stare de 

incompatibilitate! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Aş vrea să încheiem acest subiect, pentru că este rezolvată 

speţa!  

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nici domnul Rizea nu este în stare de incompatibilitate! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Lăsaţi-mă să spun şi eu două vorbe, domnule Boureanu! 

Vreau atâta să vă informez pe toţi că am aflat cu toţii acum, domnule 

Sever Voinescu, ca şi dumneavoastră, nu a fost un lucru care să fie 

adus la cunoştinţa noastră anterior. Nu a fost nevoie de niciun vot, 

pentru că Grupul parlamentar PSD a făcut anunţul că îşi retrage din 
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comisie reprezentantul care s-ar putea afla în acest conflict de interese, 

motiv pentru care cred că este inutil să insistăm pe acest subiect. 

Dacă au de formulat alţi membrii din comisie propuneri 

referitoare la alţi membri anchetaţi de DNA, sunt liberi să o facă, aşa 

cum a făcut-o domnul Vişan. 

Vă mulţumesc mult de tot. 

Vă rog să continuăm audierile. Mai ţineţi minte unde aţi 

rămas?  

Domnul Paul Diaconu: 

Nu.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

E-n regulă. 

Domnul Bănicioiu punea întrebări. 

Vă rog, domnule Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

O întrebare legată tot de plata artiştilor, care văd că este iarăşi 

detaliată în cele trei contracte. Trupe artistice în cadrul evenimentului 

de divertisment este o categorie.  

A doua categorie de cheltuieli: ansambluri muzicale în 

evenimentul de divertisment.  

De fapt, sunt tot două trupe, înţeleg şi acolo. Sunt sumele 

aferente pe cealaltă coloană. Întrebarea mea este legată de modul în 

care aceştia au comentat public şi au spus că nu au ajuns la ei banii 

care sunt stipulaţi în această anexă. Ce părere aveţi? Este o afirmaţie 

falsă, eronată? 
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Domnul Paul Diaconu: 

Nu priveşte sfera mea de competenţă managerială întrebarea 

pusă de către dumneavoastră. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu aţi urmărit, totuşi, traiectoria banilor, să vedeţi dacă... 

Domnul Paul Diaconu: 

Eu nu am cum să urmăresc în economie traiectoria banilor. 

Eu urmăresc... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Banii pe care i-a cheltuit ministerul.  

Domnul Paul Diaconu: 

Eu urmăresc numai relaţia de plată între minister şi firmele 

contractante. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, nu vi s-au părut nici foarte mari preţurile, nici ... 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu am calitatea să mă pronunţ asupra acestui fapt! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu aveţi calitatea să vă pronunţaţi dacă preţurile sunt mari 

sau nu? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu! 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Totuşi, autorizaţi nişte plăţi care se fac din bani publici. Nu 

credeţi că, totuşi, există... 

Domnul Paul Diaconu: 

Procesul de determinare a preţului a fost manageriat de către 

Departamentul de achiziţii publice, în urma unui proces. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, dumneavoastră nu aveţi nici o părere! 

Domnul Paul Diaconu: 

Eu nu pot să mă pronunţ că este mare, că este mic, că este 

înalt, că este scund! Acela este! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Domnule director, cred că înalt şi scund nu aveaţi cum să vă 

pronunţaţi, pentru că vorbim de bani aici! Nu? Haideţi să păstrăm, 

totuşi, o notă serioasă. Cred că vă puteaţi pronunţa, dacă vreţi părerea 

mea şi dacă tot aţi indus-o. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă rog să lămurim dacă putem să certăm invitaţii sau nu! 

Pentru că aşa şi eu pot să-l cert pe domnul Bănicioiu că nu ştie că un 

director de la o instituţie de stat nu poate să urmărească traseul banilor 

în economie, de la o firmă privată la artişti şi la muzicanţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Boureanu, nu toţi suntem pricepuţi ca 

dumneavoastră, aşa cum ne sugeraţi! 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna preşedinte, întrebarea mea este: domnul director nu 

poate să răspundă? Trebuie să răspundă unul din deputaţi? Deci, 

solicit, aşa cum şi domnul Boureanu ieri a solicitat, ca la întrebările 

noastre să răspundă domnul director. Dacă domnul director nu este în 

stare spune: „Nu sunt în stare!” 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Aveţi dreptate! 

Vă rog, domnule director, răspundeţi. Domnul Boureanu nu o 

să mai întrerupă, sper, de data aceasta... 

Domnul Paul Diaconu: 

Am răspuns! Nu am calitate de stabilire a preţului. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

O întrebare în prelungirea întrebărilor domnului Bănicioiu, ca 

să ne lămurim. 

Înţeleg că dumneavoastră efectuaţi plăţile, în legătură cu 

aceste contracte. 

Domnul Paul Diaconu: 

Undeva în luna iunie mi-a fost dat şi dreptul de semnătură. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Vreau să vă întreb: dumneavoastră aţi plătit de la Ministerul 

Tineretului şi Sportului artişti pentru acest... 
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Domnul Paul Diaconu: 

Nu! Am plătit trei contracte. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Aţi plătit trei contracte. Mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog, domnule Göndör. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Tot în prelungirea întrebărilor puse anterior, eu am văzut pe 

contractele respective mai multe semnături. 

Vreau să-mi spuneţi traseul, ca să lămurim, pentru că s-au tot 

pus întrebări la adresa dumneavoastră aici, legat de ce aţi verificat, ce 

n-aţi verificat. 

Eu cred că fiecare compartiment care este acolo a semnat pe 

acel contract, a avut nişte responsabilităţi şi, evident, şi dumneavoastră 

aţi avut responsabilităţile dumneavoastră. 

Domnul Paul Diaconu: 

Da. 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Cine a semnat înaintea dumneavoastră sau care a fost ordinea 

semnării? Din câte ştiu eu, este de jos în sus. 

Domnul Paul Diaconu: 

Controlul financiar preventiv. 
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Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Primul. 

Domnul Paul Diaconu: 

Primul. 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Apoi? 

Domnul Paul Diaconu: 

Apoi pe partea economică eu. Staţi să iau contractul. Există 

aici o viză CFP. Şi în baza acestei vize CFP şi a verificării aspectelor 

fiscale... Pot eventual să vă spun ce am verificat eu la acest contract, 

dar nu acesta este interesant... 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Întrebarea mea dorea să lămurească... 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu înseamnă că dacă semnează x, y şi z... Eu am semnat 

strict pe parte economică. 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Întrebarea mea dorea să lămurească faptul că mai multe 

amănunte cuprinse în acest contract sunt verificate de diferite direcţii. 

Domnul Paul Diaconu: 

Da! 
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Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Pentru că aici s-a vehiculat ideea că, de fapt, nu există nici un 

fel de comunicare între diferite departamente. 

Însă, din păcate, întrebarea se transformă într-un comentariu 

– şi sper că nu mă opriţi – atâta timp cât s-au pus mai multe semnături 

aici. Fiecare a semnat şi a verificat felia lui, ca să vorbesc foarte 

româneşte şi domnul director a semnat şi a verificat ceea ce  era în 

atribuţiile dumnealui. 

Domnul Paul Diaconu: 

Aşa este! Pe partea de achiziţii a semnat colegul Toia, pe 

partea de organizare, eveniment şi conţinut eveniment, doamna 

Claudia Radu, pe partea de juridică şi contencios administrativ, 

domnul Vladimir Ciobanu,  iar eu pe partea economică. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă-mi permiteţi, tot un răspuns la comentariu. A fost o 

afirmaţie, este adevărat, dar a fost o constatare, de fapt, în urma a ceea 

ce s-a declarat aici. Pentru că am aflat că de la o direcţie la alta nu s-a 

putut comunica că există o scenă în patrimoniul MTS şi a trebuit să fie 

închiriată alta. Eu aceasta am spus! Şi chiar rog să se consemneze, 

pentru stenogramă acest lucru! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna Gavrilescu şi domnul Olteanu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Am şi eu o întrebare. Aş vrea să-mi spuneţi şi mie la ce 
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capitol din buget aveţi prinşi banii pentru organizarea evenimentului? 

Domnul Paul Diaconu: 

65.01.5908 – programe pentru tineret. Dacă-mi permiteţi, îmi 

daţi un buget, vă pot şi... sunt 18 milioane. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Olteanu, până se lămureşte... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc. Doar o precizare terminologică faţă de ce mi-

aţi răspuns mai devreme. Aţi spus că s-au înfiinţat prin ordin al 

doamnei ministru trei comisii care să aprobe, practic, recepţia... Ce 

documente aţi primit la acele comisii? Cum se numeau acele 

documente? Le-aţi numit mai devreme, dar am omis să notez şi vă rog 

să-mi spuneţi acum. 

Domnul Paul Diaconu: 

Ce documente doveditoare? 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Da. Înţeleg că a fost un proces-verbal? 

Domnul Paul Diaconu: 

Da. Un proces-verbal. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Întocmit pe baza a ce? 

Domnul Paul Diaconu: 

Au fost primite înregistrările făcute de un operator 
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independent care colectează toate informaţiile cu privire la ceea ce se 

prezintă pe televiziuni plus colegii mei care au participat în mod direct 

acolo, au putut să confirme anumite fapte. Eu, personal, nu am fost 

prezent la niciunul dintre evenimente. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Deci, a exista o anumită documentaţie... 

Domnul Paul Diaconu: 

Există martori şi au fost vizualizaţi şi au fost verificate dacă a 

fost îndeplinită fiecare obligaţie din contract. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dar martorii v-au declarat verbal, sau au făcut o notă scrisă 

persoanele din minister? 

Domnul Paul Diaconu: 

Prin semnarea procesului-verbal, şi-au asumat faptul că au 

existat acele documente. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Am înţeles, este în regulă. 

Vă mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Bănicioiu, aveţi cuvântul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Pentru clarificare, aşa, spre final, spuneţi-ne şi nouă, ce aţi 

verificat totuşi atunci la acest contract? Să precizaţi, vă rog. 
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Domnul Paul Diaconu: 

Dacă-mi permiteţi? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da. 

Domnul Paul Diaconu: 

Sumele şi serviciile au fost prevăzute în programul anual de 

achiziţii publice. Există document de aprobare a procedurii selectate 

pentru achiziţie (metodologia despre care au vorbit colegii). 

Existenţa documentului de aprobare a hotărârii Comisiei de 

evaluare şi corespondenţa între valoarea sumelor adjudecate de către 

comisie şi valoarea contractelor. 

În acest sens, am comparat sumele declarate drept 

câştigătoare prin raportul procedurii interne, şi sumele consemnate în 

contract. 

Contractul să cuprindă cantitatea şi calitatea serviciilor 

oferite, conform propunerilor tehnice... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cantitatea şi calitatea ... 

Domnul Paul Diaconu: 

Da, deşi... Îmi permiteţi să duc până la capăt ideea?  

Contractul să cuprindă cantitatea şi calitatea serviciilor 

ofertate, conform propunerilor tehnice. Deci, am luat propunerea 

tehnică şi am văzut că a fost preluată în contract, să nu fie o renunţare 

la anumite obligaţii asumate prin propunerea tehnică: 
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- dacă contractul prevede constituirea de garanţii de bună 

execuţie, sunt respectate prevederile legale în materie de solicitare de 

penalităţi şi actualizarea preţului; 

- dacă s-au încheiat contractele în perioada de valabilitate a 

ofertelor; 

- dacă contractul are viză CFP; 

- dacă contractul respectă prevederile Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal în materie de TVA; 

- dacă contractul are termene de plată suficient de relaxate, 

pentru a permite efectuarea de plăţi. 

Deci, cam în acest sens au fost verificările. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Atunci a doua întrebare: spuneţi-mi şi mie atunci, care a 

fost cantitatea şi calitatea la organizarea de ansamblu a evenimentului 

de divertisment – 300.000 Ron, fără t.v.a., din Contractul nr.15, din 

Anexă. 

Domnul Paul Diaconu: 

Sunt prevăzute nişte clauze în propunerea tehnică. 

Referitor la conţinutul lor, se poate exprima colega de 

specialitate. 

Eu pot să verific doar pe ceea ce a propus el acolo că face, 

pentru o anumită sumă, a fost preluat în contract. Nu s-a renunţat la 

anumite obligaţii asumate prin propunerea tehnică. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, că tot ceea ce s-a propus în... 
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Domnul Paul Diaconu: 

Nu, propunerea tehnică a fost preluată în contract. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi asta vă întrebasem eu, un pic mai devreme: crosurile şi 

toată povestea, de la celălalt contract, erau în propunerea tehnică. Asta 

trebuia să vedeţi, dacă s-au desfăşurat acele crosuri, nu, practic? 

Domnul Paul Diaconu: 

Dar, nu, nu în contract fac asta.  

În contract am verificat dacă au fost preluată propunerea 

tehnică în Anexa nr.1. De fapt, Anexa nr.1 este propunerea tehnică, 

asta am certificat, printre altele. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Gondor. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Doar o clarificare doream. Eu am înţeles, domnule Bănicioiu, 

că aţi vorbit de încheierea contractului, de semnarea contractului. Nu 

avea cum să se desfăşoare crosul, până când nu s-a semnat acel 

contract. (Discuţii suprapuse.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu, nu. Deci, evaluarea cantitativă şi calitativă probabil 

că s-a făcut în urma discuţiei cu organizatorii: domne, vor fi zece 

crosuri, două alergări... 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Propunerea tehnică. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Şi, îmi rezerv dreptul atunci de a întreba, să vedem cine 

este responsabil, să ne spună efectiv la aceste crosuri, pentru care am 

dat nişte bani, cine a participat? Dacă au participat structuri din 

subordinea ministerului, atunci de ce am dat banii? Şi, tot aşa, şi să 

vedem cine este persoana care ne va lămuri, până la urmă? Văd că 

directorii... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Zătreanu era înscris la cuvânt. 

Vă rog, domnule deputat, aveţi cuvântul. 

Domnul Zătreanu. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Domnule director, vă rog să ne spuneţi, probabil că ştiţi, dacă 

prestatorul avea dreptul să subcontracteze o parte dintre lucrări, pentru 

că foarte mulţi membri ai comisiei au spus că nu avea acest drept. 

Domnul Paul Diaconu: 

Vă rog să mă scuzaţi, este o întrebare juridică. Adresaţi-o 

colegului meu de la Direcţia juridică. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna Gavrilescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Pe procedură. Dimpotrivă, noi am întrebat. Eu, personal, am 

întrebat pe domnul fost director Toia: aţi avut posibilitate în 

contractul-cadru şi aţi stipulat acolo că au posibilitatea de 
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subcontractare? Şi mi s-a răspuns că nu.  

Şi, nu este adevărat. În contracte se scrie da. 

Domnul Paul Diaconu: 

Domnul Toia totuşi a plecat de o lună de zile. Deci, trebuie 

privită prin această prismă. (Discuţii suprapuse.) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Mai aveţi întrebări de pus? 

Domnul deputat Boureanu, dumneavoastră eraţi cu o 

întrebare. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aveam o întrebare legată de subiectul precedent, şi aş vrea să 

revenim cu o chestiune. 

Domnule director, dacă puteţi să ne răspundeţi, că nu este 

neapărat pe domeniul dumneavoastră: este vreo problemă ca în 

momentul în care ministerul încheie un contract cu o structură, pentru 

a asigura nişte evenimente, este vreo problemă dacă tot în interesul 

ministerului, la acele evenimente participă şi alte structuri ale 

ministerului, adică direcţiile din teritoriu? S-a mai întâmplat? 

Domnul Paul Diaconu: 

Eu nu am cunoştinţă de vreo prevedere legală care să 

interzică acest lucru. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna Aura Vasile, vă rog. 

Numai o secundă, dacă nu mai sunt întrebări... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Să aveţi răbdare un pic, pentru că atunci am să pun eu 

întrebarea, aşa cum am pus-o şi mai devreme, ca să poată fi foarte bine 

înţeleasă.  

Am spus următorul lucru, pentru că aici era trimiterea: în 

momentul în care am agenţie judeţeană la Constanţa, şi am agenţie 

judeţeană la Bucureşti, ministerul – din punctul de meu vedere – 

trebuia să efectueze aceste operaţiuni şi prin aceste agenţii. 

Dacă se efectua prin agenţia de la Bucureşti, vă garantez că    

s-ar fi ştiut de scenă. Ceea ce am spus eu, că toate costurile ar fi fost 

mai mici, pentru că, cele două agenţii ar fi atras donaţii, sponsorizări 

sau alte activităţi, iar din punctul meu de vedere, ministerul, prin cei 

mai buni specialişti, putea să supravegheze desfăşurarea acestei 

activităţi. 

Eu nu am spus că există, că nu există. Dacă vreţi să-mi 

scoateţi din context, nu este nicio problemă. Dar, reţin încă o dată şi 

spun: agenţia judeţeană are în atribuţii desfăşurarea de astfel de 

activităţi, din iniţiativă proprie sau la solicitarea ministerului, iar 

ministerul ar fi desfăşurat mai bine activitatea, şi mai ieftin. 

Spun, încă o dată, din punctul meu de vedere, din punct de 

vedere legal, toată desfăşurarea, începând cu nota de fundamentare, cu 

ce s-a aplicat din Ordonanţa nr.34, de felul cum sunt încheiate 

contractele ş.a.m.d., până la procesele-verbale de recepţie, am 
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convingerea că dacă apar greşeli sunt numai vicii de, poate, ştiu eu, 

cine nu munceşte nu greşeşte. 

Spun încă o dată: problema este morală. Problema este 

morală că, din totalul de buget pe capitolul respectiv, pe un an de zile, 

27% să fie cheltuit pe această activitatea, în condiţiile în care 

Programul Guvernului Boc a stabilit restricţii, pentru că suntem în 

criză; în condiţiile în care am tăiat sporurile la profesori, tăiem alte 

drepturi, discutăm de micşorarea salariilor cu 40%, ştiu eu, alte şi alte 

restricţii, cu care sunt de acord, pentru că într-adevăr, ţara trebuie să 

depăşească acest moment. 

Şi atunci aceasta este întrebarea: a fost moral să cheltuim 

atâţia bani pentru o chestie din asta, în condiţiile în care – făcute prin 

agenţii – toate sumele erau mai ieftine? Aceasta este întrebarea. Ceea 

ce spune prim-ministrul, şi ceea ce face un ministru. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi permiteţi să... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, domnule director, aveţi cuvântul. 

Domnule Boureanu, lăsaţi-l să răspundă pe domnul director. 

Dacă nu vrea să răspundă, îi spunea domniei sale... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Staţi aşa! Aţi lăsat-o pe doamna Aura Vasile. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

A pus o întrebare şi este normal ca să-i şi răspundă domnul 
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director. (Discuţii suprapuse.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am spus şi eu un lucru pe care l-aţi înţeles... (Discuţii 

suprapuse.) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Eu fac apel la Partidul Democrat Liberal, şi cred că mă 

înţeleg colegii dumneavoastră că am respectat cuvântul fiecăruia. 

Dumneavoastră sunteţi un... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu-mi terminasem cuvântul, când m-aţi întrerupt, să 

vorbească doamna Aura Vasile. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Rugămintea mea este să-l lăsăm pe domnul director să 

răspundă, şi pe urmă interveniţi dumneavoastră, domnule Boureanu. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Doamna preşedinte, din comentariul pe care l-am făcut, 

domnul director o să-mi spună dacă costurile erau mai mici, în 

condiţiile în care activitatea la fel de amplă, cu tot atâtea activităţi, cu 

tot atâtea crosuri, cu tot atâtea maieiuri, cu toţi atâţia artişti invitaţi pe 

scenele închiriate, ar fi fost mai mici, în condiţiile în care judeţele ar fi 

putut să atragă şi alte resurse. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog să răspundeţi, domnule director. 
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Domnul Paul Diaconu: 

Nu am cum să evaluez acest lucru. Ceea ce pot eu să vă spun 

este că situaţia în ceea ce priveşte obţinerea de subvenţii, pardon, de 

sponsorizări şi alte venituri de către direcţiile din subordine este destul 

de îngrijorătoare pentru noi, pentru că am avut nişte prevederi 

bugetare şi nu se prea îndeplinesc. 

Adică, cu alte cuvinte, nu se prea obţin în această perioadă, 

sponsorizările despre care menţionaţi, în cuantumul suficient, pentru a 

permite derularea unor evenimente, şi chiar nu s-a obţinut în acest 

sens. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Pot să continui, ca să se înţeleagă? 

Eu am spus: aşa cum aţi deblocat fonduri către cele 42 de 

agenţii judeţene, bineînţeles că deblocaţi un anumit fond şi către 

Constanţa şi către Bucureşti, şi sunt convinsă că, pe lângă aceste 

sume, judeţele respective, în momentul în care se desfăşura o 

activitate atât de amplă, ar mai fi găsit un leu, să poată să completeze.  

Şi, încă o dată revin: dacă se discuta, şi acţiunea era la 

agenţia Bucureşti, sunt convinsă că se ştia de scenă. 

Domnul Paul Diaconu: 

Stimată doamnă, leul dacă venea, trebuia să vină de undeva. 

Venea oricum. Venea şi în această situaţie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule director, pentru răspuns. 

Domnul deputat Boureanu. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

O să vă rog să-mi permiteţi să-mi fac un preambul cel puţin 

la fel de lung ca al colegei noastre.  

În primul rând, îmi termin ideea de la întrebarea următoarea, 

că mi-aţi luat cuvântul; niciun fel de supărare. 

Eu nu m-am referit la nimic din ceea ce a spus doamna. 

discutam exclusiv de întrebarea dinaintea domnului Bănicioiu şi 

continuam. 

Nu, nu este nicio problemă. Este bine că lămurim nişte 

lucruri. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule deputat, îmi cer scuze dacă eu am interpretat greşit. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu este niciun fel de problemă.  

Eu sunt de părere că dezbaterea duce la lămuriri. Deci, 

întrebarea mea se legase de faptul că, puteau oameni ai ministerului şi 

structuri ale ministerului să participe la eveniment, alături de 

organizatori, pentru că, eu, personal, cred că este foarte normal să se 

întâmple acest lucru. 

În al doilea rând, aş vrea să – de fapt nu pot să cer cuiva, că 

n-am cerut niciodată cuiva să nu mai vorbească, dar pot să-mi exprim 

şi eu punctul de vedere, că nu suntem în măsură să ştim cine ar fi 

sponsorizat, şi cu cât ar fi sponsorizat nişte evenimente, fiindcă este 

imposibil să ştii acest lucru, mai ales într-un an de criză. 

În al treilea rând, vreau să readuc aminte colegilor că „Ziua 
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Tineretului” este cel mai important eveniment din activitatea 

ministerului, în decurs de un an, cel puţin în ceea ce priveşte 

organizarea de evenimente. 

Este singura zi din an, pentru care Ministerul răspunde, 

efectiv, prin lege, pentru amploarea desfăşurării evenimentelor. 

Aş vrea să-l întreb totuşi pe colegul nostru, dacă din ceea ce 

ştie, din activitatea din minister, nu au mai fost situaţii în care 

evenimente de amploare deosebită, sau agenţie înainte, au fost 

executate la centru, şi cu mici părţi din eveniment date direcţiilor 

judeţene? 

Din cunoştinţa dânsului, dacă este pentru prima oară, când 

ministerul execută la centru un eveniment sau s-a mai întâmplat acest 

lucru în istoria despre care cunoştinţă de când lucrează acolo? 

Domnul Paul Diaconu: 

Deci, cum v-am spus, lucrez de pe data de 16 martie. Ce pot 

să vă spun, doar din relatările colegilor, dar nu ştiu cât este de relevant 

acest lucru, această modalitate de abordare a problemelor a mai fost 

antamată şi în trecut. Deci, priviţi-o în acest context. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Doamna Aura Vasile, vă rog. 
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Doamna Aurelia Vasile:  

Deci, am spus că este procedură, şi am vrut să fac şi eu un 

comentariu: într-adevăr un astfel de eveniment, de amploarea asta şi 

de suma asta, nu a avut loc, pentru „Ziua Tineretului”. 

Pot să spun, ca o completare, că dacă nu s-au putut atrage 

fonduri, spunându-se aici că suntem în criză, atunci hai să cheltuim 

banii publici. 

Şi ultimul lucru: cred că s-a făcut acest eveniment, pentru că 

eram în campanie electorală şi, pentru că, un anumit partid a încercat 

prin acest eveniment şi prin bani publici, şi aici apare faptul, care este 

imoral, să facă această acţiune, nu pentru altceva.  

Fiind în criză, cred eu, puteau să se facă tot prin oraşe, tot 

prin agenţii. Acesta este motivul. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim frumos. 

Mai are vreun coleg comentariu de făcut? 

Doamna deputat Gavrilescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Domnule director, întrebare: spuneţi-mi şi mie, când 

fundamentaţi bugetul ministerului, sau poate nu l-aţi fundamentat 

dumneavoastră că nu aţi fost director pe vremea aceea, trebuia să 

existe planul anual de achiziţii prezent, că nu puteaţi să faceţi astfel 

acel buget. 

Eu mă uit acum pe hârtii şi văd că aţi semnat şi 

dumneavoastră. Planul anual de achiziţii este înaintat de 
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dumneavoastră pe data de 7.04., este specificat, bineînţeles, şi 

programul acesta pentru tineret, exact ce ne-aţi spus dumneavoastră, 

că aveaţi bani cuprinşi în buget pentru 6501/5908, da, dar totuşi el a 

aprobat pe 17.04. 

Deci, aşa am eu aici, pe actele care au fost trimise de la    

MTS.  

Eu vă întreb ceva pe dumneavoastră, ca director economic: 

când aţi semnat actul acesta, ştiind că aveţi bani totuşi prinşi în buget, 

de ce nu aţi venit să-i întrebaţi pe colegii dumneavoastră, de la 

achiziţii publice „Măi, fraţilor, voi când veniţi cu planul ăsta, la 

începutul anului sau la sfârşitul anului? Banii aceştia mi-i cereţi în 

timpul anului? Ştiţi cumva, sigur, că eu îi am?”. 

Domnul Paul Diaconu: 

Deci, planul anual de achiziţii, din cunoştinţele mele, nu stă 

la baza întocmirii bugetului, ci este o rezultantă, după ce se aprobă 

bugetul. Se fac nişte proiecţii. 

Iau eu v-am spus foarte clar, că primul director general, da, 

angajat în cadrul instituţiei Ministerului Tineretului şi Sportului, am 

fost eu, pe 16 martie.  

Iar colegul meu Toia a venit pe 16 martie. 

Deci, chiar dacă, prin hotărâre de guvern, el a fost înfiinţat în 

decembrie, au fost nişte operaţiuni şi nişte etape premergătoare, pentru 

că nu se pot îndeplini lucrurile peste noapte, să înfiinţezi un minister. 

Şi trebuie privit prin această prismă, totul, de aceea v-am spus. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule director. 

Domnul deputat Zătreanu, vă rog. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Vreau s-o întreb pe doamna Aura Vasile, aceleaşi întrebări şi 

aceleaşi supărări le are şi pentru banii de la Ministerul Mediului? 

Doamna Aurelia Vasile:  

În momentul în care dumneavoastră o să faceţi parte din 

comisia respectivă şi, ca orice parlamentar, cu Regulamentul o să 

veniţi şi o să puneţi întrebările, am să vă răspund. 

Dar, trecând peste acest lucru, vreau să vă evidenţiez că la 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este în derulare un proiect 

mai vechi, care nu a fost început de actuala conducere a Ministerului 

Mediului. Este un proiect cu condiţiile puse de Comisia Europeană. 

Este vorba de bani europeni. Aşa cum cunoaştem – toată lumea din 

jurul acestei mese – cei care stabilesc legalitatea sau nelegalitatea, 

respectarea sau nerespectarea sarcinilor date, prin caietul de sarcini, de 

Comisia Europeană, sunt organismele acestei instituţii. 

Există o comisie care o să dea răspunsuri, aşa cum o să dăm 

şi noi.  

Şi la acea comisie, probabil, se poate spune ceea ce am spus 

eu aici, că acest eveniment, de nivelul acesta, pe bani publici în 

perioadă de criză, la nivelul acesta nu a mai avut loc în România. 

Probabil că, dacă nu era campania electorală, nu s-ar fi cheltuit.       

Am convingerea că primul-ministru Boc şi, mai ales, ministrul de 
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Finanţe, s-ar fi opus acestui lucru. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Eu sunt convins că... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

A răspuns la o provocare, la o întrebare adresată de colegul 

dumneavoastră. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Şi eu am fost provocat. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Eu propun aşa, numai o secundă. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Atunci am să pun o întrebare. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat, lăsaţi-mă şi pe mine să termin. Fiţi amabil, 

lăsaţi-mă să termin măcar o dată. Eu înţeleg stilul dumneavoastră de a 

mă întrerupe tot timpul. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Păi, nu, dar eu am cerut cuvântul. Dacă dumneavoastră vreţi 

să comentaţi... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Daţi-mi voie, am şi eu voie să spun ceva în această şedinţă? 

Credeţi? 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Bineînţeles, cum să nu? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc. 

Aş vrea să stabilim următorul lucru. Stimaţi colegi, stabilim 

următorul lucru? Mai punem câteva... 

Domnule Voinescu, vă rog, că pe urmă îmi spuneţi că nu aţi 

fost atent.  

Mai punem o întrebare, două, şi am terminat cu audierea 

domnului director? Mulţumesc frumos. 

Întrebare, domnul Boureanu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am să pun o întrebare colegului nostru. Ştia că poate să 

răspundă. 

Domnule director, dumneavoastră ce credeţi? Oare nu este 

bine că pentru tineretul din România s-a organizat cu adevărat un 

eveniment serios, în care au fost implicaţi, din declaraţiile celor care 

ne-au spus, aproape 100.000 de persoane? Şi, s-a reuşit ca, în ciuda 

declaraţiilor unor colegi de aici, care sunt politice, evident, să se 

obţină, în afară de serviciile plătite, şi numeroase prezenţe în mass-

media, la Antena 2, la Realitatea TV, la PRO TV, astfel încât 

activitatea ministerului a fost văzută cum niciodată nu s-a întâmplat 

până acum, astfel încât tinerii au putut să asiste la congrese, astfel 

încât tinerii au putut să participe la activităţi, în mod gratuit, lucru  

care, eu nu cred că s-a întâmplat niciodată ca un eveniment să fie atât 
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de mult difuzat, fără a fi plătit. 

Nu credeţi că  este o realizare extraordinară a ministerului? 

Mulţumesc pentru întrebare, doamna preşedinte. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

V-aş ruga să şi răspundeţi, domnule director. 

Domnul Paul Diaconu: 

Este de apreciat. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă mulţumesc din suflet, domnule director pentru răspuns. 

Este cel mai bun răspuns pe care l-am primit. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Trecând totuşi de imboldul acelor vremuri în care lăudam cu 

toţii aceste manifestări (Daciada, parcă)... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Suntem la comentarii? Îmi cer scuze! Suntem la comentarii? 

Eu am pus o întrebare. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

V-a răspuns la întrebare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, dacă domnul Boureanu a vorbit de parcă i-am luat 

acţiunea de la... (Discuţii suprapuse.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Domnul meu, eu am pus o întrebare. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

V-a răspuns domnul director la întrebare, domnule deputat 

Boureanu, fiţi atent, v-a răspuns. A spus: de apreciat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi puţin, nu pot să folosesc aceeaşi termeni elogioşi şi 

aceeaşi termeni plini de patosul „patriotistic”, pe care i-a făcut domnul 

Boureanu. Vă rog foarte mult, să profitaţi de dreptul la replică. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Partinic. Te rog corectează: „partinic”. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Partinic, bineînţeles, că până la urmă cu toţii am subînţeles 

acest aspect. 

Aş vrea să-l întreb pe domnul director, sper să nu supăr pe 

nimeni, dacă totuşi sumele folosite aici i se par mai mari. Repet: este 

doar pentru mine, să ştiu şi eu dacă vi se par mari ... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Ca cetăţean. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ca cetăţean, având în vedere că primul-ministru al acestui 

Guvern, domnul Emil Boc, a făcut o sugestie privind cheltuielile 

publice în acest an de criză. Şi eu cred că a făcut o sugestie care ar 

trebui urmată. 

Dacă sumele vi se par... Şi, v-aş ruga să nu urmaţi sugestiile 

domnului Boureanu de răspuns. Cred că vă puteţi descurca şi singur. 
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Nu, că am văzut cu toţii. Mai aveţi puţin şi... 

Domnule Boureanu, dacă vreţi, răspundeţi dumneavoastră în 

locul tuturor, până la urmă. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Eu n-am presupus. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, nu, dar am văzut că îi spuneaţi ce să spună, spuneţi aşa... 

(Discuţii suprapuse.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă rog să mă scuzaţi, dar mă ceartă domnul Bănicioiu, pot 

să-l pârăsc, să cer drept la replică? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, dumneavoastră ne-aţi certat. Ne puteţi pârî oriunde, până 

la urmă, că am văzut cu ce vă ocupaţi. Ne pârâţi peste tot, nu-i 

problemă. 

Dar, lăsaţi-l să răspundă pe invitat (Discuţii suprapuse.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aţi pierdut şedinţa de sub control sau... Cred că am un atac la 

persoană de vreo 5 minute.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu, fac apel încă o dată la maturitatea 

dumneavoastră, care sper că se va vedea în acest viitor apropiat al 

comisiei. Vă mulţumesc pentru amabilitate, vă rog din suflet să-l 

lăsăm pe domnul director să plece. Nu mai are nicio întrebare nimeni 
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din această comisie. 

Îl invităm pe ultimul domn director să vină în locul domniei 

sale aici. 

Vă mulţumim foarte mult, domnule director. 

Domnule Vladimir Ciobanu, vă rog frumos să luaţi loc. Vă 

informez ca şi pe colegii dumneavoastră că aveţi obligaţia să ne 

informaţi corect, să spuneţi tot adevărul în faţa acestei comisii şi să nu 

omiteţi nimic, nicio informaţie care ar putea să aibă legătură cu 

obiectul comisiei de anchetă şi ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Dacă nu, este caz penal. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Da, în cazul în care nu respectaţi aceste obligaţii 

Regulamentul prevede sancţiuni penale. 

Vă mulţumim pentru prezenţă şi eu cred că trebuie să ne 

spuneţi şi dumneavoastră dacă mai sunteţi în minister, din ce dată 

sunteţi în minister. 

Domnul Ciobanu. 

Domnul Vladimir Ciobanu: 

Mă numesc Vladimir Alexandru Ciobanu, sunt directorul 

Direcţiei Juridice şi Contencios din cadrul ministerului, cu delegare, în 

sensul că titularul postului se află în concediu de creştere a copilului şi 

activez din perioada ANT-ului, din decembrie 2005 am fost angajat în 

cadrul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, a urmat reorganizarea şi 

am rămas în continuare la minister. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

De când sunteţi director? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Deci din 2007 am ocupat funcţia de şef serviciu la juridic şi 

exact în aceeaşi perioadă directorul Direcţiei Juridice a intrat în 

concediu de creştere a copilului şi mi s-au delegat şi atribuţiile de 

conducere a direcţiei respective. În prezent nu mai există şef serviciu, 

adică această funcţie de conducere a fost desfiinţată pentru reducerea 

cheltuielilor. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Întrebări din partea colegilor, vă rog, pentru domnul director. 

Domnul Bogdan Olteanu, vă rog. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Domnule director, sigur că, din păcate, nouă ne-au sosit 

destul de târziu documentaţiile, cel puţin contractele, pentru că mai 

departe nu avem oferte şi celelalte, este posibil şi mi-aş permite să 

sugerez comisiei ca, eventual, să mai avem o discuţie cu 

dumneavoastră când vom avea întreaga documentaţie pe latura 

juridică. 

Deocamdată, aş vrea însă să vă pun o întrebare referitoare la 

conţinutul acestor contracte, şi anume la obligaţiile care se asumă prin 

anexe. Ele sunt relativ similare, n-am să intru în detalii, cel puţin 

obligaţia la care eu mă refer şi la care vreau să vă solicit baza legală pe 

care aţi avut-o pentru a introduce o asemenea obligaţie se regăseşte în 

toate cele trei contracte. Este vorba de capitolul: „Asigurarea 



 

 

266

notorietăţii evenimentului” şi se vorbeşte aici despre emisii TV şi, în 

cazul emisiilor TV se vorbeşte despre câteva categorii de apariţii. 

Sigur, promovarea evenimentului se face prin clipuri, care se cumpără 

pe regim publicitar ş.a.m.d. 

Întrebarea mea este care este baza legală pentru a achiziţiona 

ştiri, care este baza legală ştiri pe site, ştiri în rubrica veşti bune – 

difuzare de trei ori pe zi, care este baza legală pentru a achiziţiona 

reportaje care să se difuzeze în timpul programelor de ştiri? 

Cunoştinţele mele îmi spun că achiziţionarea de ştiri este 

interzisă prin lege, dar o să vă rog să clarificaţi această chestiune şi să 

nu vă consideraţi influenţat în vreun fel de cunoaşterea sau 

necunoaşterea mea asupra acestei probleme. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Pot să răspund, da? 

Prin aceste contracte nu s-au achiziţionat niciun fel de ştiri. 

Prin aceste contracte s-au achiziţionat serviciile culturale, recreative şi 

sportive, evenimentele şi de la Costineşti şi de la Bucureşti şi din 

întreaga ţară, iar rezultatul acestor servicii, rezultatul principal era 

atragerea câtor mai mulţi tineri la aceste manifestări, dar trebuia şi 

mediatizată această acţiune, pentru a se cunoaşte că se face această 

acţiune, ziua de 2 mai nu o cunoaşte foarte multă lume. Iar anexele 

acestor contracte sunt copia fidelă a propunerii tehnice şi propunerii 

financiare a ofertanţilor. 

Conform legii activităţilor publice eşti obligat ca aceste oferte 

tehnice şi financiare să constituie anexă a contractului de achiziţie 

publică. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Iertaţi-mă, dar aş vrea să continuu. Anexa respectivă (luăm 

un contract la întâmplare, n-are nicio importanţă dacă vreţi cel semnat 

cu Artizan Consulting şi care are semnătura dumneavoastră, inclusiv 

anexa) cuprinde foarte clar prevederea că se vor obţine reportaje şi 

ştiri. 

Acum dumneavoastră puteţi să-mi spuneţi că există prevederi 

că propunerea tehnică se transcrie în anexa la contract şi pot să fiu de 

acord cu dumneavoastră la un mod principial. 

Dar, în primul rând, în ce măsură consideraţi dumneavoastră, 

ca director juridic al ministerului, că o propunere tehnică ce încalcă 

legea este admisibilă şi nu trebuia respinsă imediat ca inadmisibilă, în 

condiţiile în care ea cuprindea propuneri care încălcau legea. Deci, 

practic, ar fi îndemnat ministerul, prin acceptarea ei, să încalce legea. 

În al doilea rând, vă întreb, vă consult în ce măsură 

consideraţi că această obligaţie legală nu se referă doar la propunerile 

legale şi nu consideraţi că este obligaţia ministerului – sigur, la avizul 

dumneavoastră, la avizul celorlalte direcţii – să elimine eventualele 

propuneri ilegale dintr-o ofertă făcută de o firmă. Respectiv, în cazul 

acesta, repet, este punctul meu de vedere, din cunoaşterea mea a legii, 

reportaj la ştiri, difuzare pe scroll, ştiri pe Realitatea net sau pe Antena 

3 net, respectiv, ştiri în veşti bune. 

Vreau să fiu cât se poate de explicit. Firma respectivă are tot 

dreptul să facă contract. Între firma respectivă şi televiziunile 

respective este o chestiune comercială. 

Din punctul de vedere însă al unei autorităţi publice există un 
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cadrul legislativ cât se poate de clar care nu permite cumpărarea de 

ştiri. Şi la asta mă refer, deci la obligaţia dumneavoastră sau la 

responsabilitatea dumneavoastră ca autoritate publică, repet, de a 

accepta sau de a nu accepta o asemenea prevedere contractuală. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

În cadrul procedurii de achiziţii publice, deci este domeniul 

care nu excede competenţa mea. La mine, contractul ajunge în 

momentul în care procedura a fost desfăşurată şi când este absolut 

totul gata. Deci eu nu mai pot să intervin pe contract... pe contract 

pot... pe anexe şi pe oferta financiară nu pot. Şi nici pe cea tehnică. 

Deci nu am posibilitatea să mă pronunţ pe probleme tehnice sau pe 

probleme financiare. Pe legalitate pot să mă pronunţ, dar nu pe 

probleme tehnice. 

S-a făcut caiet de sarcini. S-a transmis acest caiet de sarcini 

firmelor participante, iar firmele participante fac oferta. Oferta tehnică 

şi cea financiară devin anexă la contract. Se insinuează că s-ar fi 

cumpărat ştiri. Ca să cumperi ceva, trebuie să dai bani. Nu s-au dat 

bani pe niciun fel de ştiri. Este oferta de asigurare a notorietăţii 

evenimentului. Aşa au gândit-o firmele respective în felul acesta să 

mediatizeze evenimentul. Nu li s-a sugerat în niciun fel cât timp să-l 

mediatizeze, unde să-l mediatizeze, în ce modalitate. Deci asta este 

propunerea pe care au făcut-o ei. Nu cred că avea nimeni competenţa 

să spună: vrei să mediatizezi, dar... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Deci, în condiţiile acestea, dumneavoastră consideraţi că, 
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dacă în oferta tehnică s-ar fi prevăzut că, din punct de vedere al firmei 

cu pricina, pentru mai buna întreţinere sau mai buna întreţinere a 

atmosferei la Costineşti se vor distribui droguri uşoare tinerilor, 

dumneavoastră eraţi obligat, în condiţiile legii, să semnaţi, să daţi 

aviz, iar doamna ministru era obligată, în condiţiile legii, să semneze? 

Vorbesc de o altă încălcare a legii. O altă încălcare a legii, similară 

acestei încălcări a legii, pentru că, în legea care vă interzice să 

cumpăraţi ştiri, nu scrie cu ce preţ vi se interzice să le cumpăraţi. Vi se 

spune că se interzice să le luaţi. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu este aşa. Deci una este asigurarea notorietăţii şi alta este 

distribuirea de droguri pe plajă. Faceţi o comparaţie total... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Domnule director, încă nu mi-aţi răspuns la întrebarea 

iniţială, dacă dumneavoastră consideraţi, conform cunoştinţelor 

dumneavoastră juridice şi evaluării dumneavoastră că cumpărarea de 

ştiri de autoritate publică este legală sau ilegală. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Eu ştiu că este ilegală, dar nu s-au cumpărat ştiri în acest 

contract. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc. Deci dumneavoastră aţi considerat că este 

ilegală şi, în acelaşi timp, regăsim în această anexă faptul că se obligă 

să producă ştiri. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Dânsul a spus că este ilegal şi că a înţeles că nu se cumpără 

ştiri prin acest program. Asta e ce-a spus. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

E foarte bine. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu şi domnul Gondor, pe urmă, vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu aveam neclarităţi legate de ceea ce apare în anexă la 

oricare din contracte. Şi anume: ştiri pe www.realitatea.net, minimum 

reportaj 30 de secunde, ştiri în veşti bune şi tot aşa. 

Vroiam să vă întreb cum comentaţi, în acest sens, Decizia 

CNA-ului? 

Ştiţi, sunteţi la curent cu Decizia Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, nu? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Vag. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu sunteţi la curent? Nu vi s-a adus la cunoştinţă, la 

minister? A fost publicată... 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu. 

http://www.realitatea.net/
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

...în care spuneau că, ceea ce aţi făcut dumneavoastră, adică 

cumpărarea de ştiri (pentru că şi ei au fost de acord până la urmă că au 

fost ştiri cumpărate) nu este legală. 

Deci dumneavoastră nu ştiaţi de această hotărâre. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu. 

Vreau să se lămurească foarte clar situaţia: nu s-au cumpărat 

ştiri. Din ce ştiu, DNA-ul s-a pronunţat pe un clip, nu s-a pronunţat pe 

ştiri. Aşa ştiu eu. Poate ştiu greşit, dar ştiu de la televizor. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu v-am întrebat cum comentaţi Decizia CNA-ului, deci nu 

aţi primit-o. Decizia CNA-ului se referă la ceea ce au făcut 

televiziunile, nu la ceea ce a făcut ministerul. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu avem un contract cu nicio televiziune şi nu... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! Eu văd aici producţie de spoturi TV şi radio, într-un 

contract sunt 20 de mii de roni, în altul sunt 40 de mii de roni fără 

TVA şi tot aşa. Înţeleg că pentru acest aspect s-a pronunţat CNA-ul 

până la urmă. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Bănuiesc că da. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi este vorba de apariţia unui om politic în acele clipuri; asta 

a fost, practic, sancţiunea legată de ceea ce au dat ei. 

Dumneavoastră, şeful Departamentului juridic, nu ştiaţi că 

este ilegal ca un om politic să fie într-un clip publicitar, pe bani 

publici? Şi pe bani publici şi pe bani privaţi, este aceeaşi stare de 

ilegalitate. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

În primul rând, nici nu aveam cunoştinţă de cum arată clipul 

şi nici acum n-am cunoştinţă de cum arată clipul, pentru că la juridic 

eu nu vizualizez clipurile care se vor produce ulterior. Deci nu este în 

sfera mea de competenţă să stabilesc dacă un clip este unul electoral 

sau... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă-mi permiteţi, atunci mă întorc la ceea ce spunea domnul 

Olteanu. Dacă în acel clip, într-adevăr, se propunea promovarea 

consumului de marijuana şi dumneavoastră semnaţi, credeţi că nu era 

în atribuţiile dumneavoastră să verificaţi, totuşi, conţinutul clipului? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu. Eu cred că intră în atribuţiile celui care comandă acel clip 

şi datele tehnice ale clipului respectiv. Deci nu este o problemă 

juridică. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Tocmai, că este o problemă juridică, este semnalată deja de 
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CNA şi anume apariţia unui om politic în acel clip, ceea ce contravine 

legea. Niciun politician de la această masă nu poate să apară într-un 

clip publicitar. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Domnule Bănicioiu, în momentul în care vine contractul la 

semnat, nu vine ataşat cu clipul în spate, să văd clipul şi să-mi dau cu 

părerea dacă clipul este publicitar sau nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu vreau să înţeleg maniera în care se semnează aceste 

contracte. Este adevărat că nu vine cu clipul, sunt convins că nu vine 

cu clipul, dar nu s-a precizează la un moment dat că acel clip va 

respecta legislaţia în vigoare? Că bănuiesc că asta trebuia să verificaţi, 

dacă acel clip respectă legile în vigoare ale Statului român. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Eventual, acest aspect trebuia clarificat în cadrul Comisiei de 

achiziţii publice, care a făcut caietul de sarcini şi a verificat 

conformitatea ofertelor cu caietele de sarcini; nu Juridicul face treaba 

asta. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci dumneavoastră spuneţi că Juridicul nu avea nicio 

legătură cu legalitatea acelui clip, dacă acel clip respecta legile sau nu. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Absolut. Juridicul nu se mai poate pronunţa peste o comisie 

care a analizat şi a spus că oferta este conformă cu caietul de sarcini şi 
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să spună Juridicul că nu este. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu ştiu, atunci să ne întoarcem la sarcinile de la Juridic, poate 

aflăm care sunt atribuţiile. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Numai o întrebare aş vrea să vă pun şi eu, ca să-mi fie 

limpede un lucru. În caietul de sarcini, îmi spuneţi că este suprapunere 

perfectă între caierul de sarcini şi oferta tehnică şi financiară pe care 

aţi primit-o. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu. Am spus că între anexa contractului şi oferta tehnică şi 

financiară este o suprapunere, este prin lege obligat dispoziţia ca 

anexa financiară şi cea tehnică să devină anexă la contract. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

În regulă. Haideţi să ne oprim puţin la cea tehnică. Pachetul 

acesta de ştiri este prevăzut în oferta tehnică pe care v-a făcut-o 

societatea respectivă. De acord până aici? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Bănuiesc că da, eu n-am văzut caietele de sarcini. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Dar aţi văzut oferta tehnică anexată la contract, pe care v-aţi 

dat avizul de legalitate, domnule director. 
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Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Pe anexă. Bănuiesc că este unul şi acelaşi lucru cu oferta... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu. Eu vă întreb dacă aţi văzut oferta tehnică. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule director, este anexă. Propunerea tehnică este aici. 

Cum nu aţi văzut-o? A fost anexată după ce aţi semnat? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Exprimaţi-vă corect. 

Doamna Aurelia Vasile: 

S-a exprimat foarte corect. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Am văzut propunerea tehnică făcută în cadrul comisiei de 

evaluare. Nu am văzut în documentele de achiziţii publice. Acelea    

nu-mi parvin mie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Dar aţi văzut această propunere tehnică, anexă la contract. 

Aveţi semnătura aici pe aviz de legalitate. Dacă în această propunere 

tehnică şi mă adresez dumneavoastră ca jurist, facem abstracţie de 

acest contract, dacă în această propunere tehnică vi se propuneau 

diverse lucruri de care dumneavoastră ştiţi că sunt ilegale, 



 

 

276

dumneavoastră vă mai puneaţi semnătura pe contractul respectiv? 

Pentru că dumneavoastră încercaţi evitaţi un răspuns care este evident.  

Sau reformulez: Această propunere tehnică vi se pare că nu 

conţine nicio dispoziţie care să încalce vreo lege din România? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Mi se pare perfect legală. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Domnule director, o întrebare. Spuneţi-mi şi mie, caietul de 

sarcini nu a fost deloc avizat, aprobat de către Direcţia juridică? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu. Nu este în atribuţiile Direcţiei juridice. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Dar, totuşi, caietul de sarcini trebuie să conţină şi contractul 

cadru. Deci, normal, dumneavoastră înainte ar fi trebuit să-l 

vizualizaţi. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Contractul cadru, în cazul în care se aplică în totalitate 

procedura de achiziţii publice prevăzută de Ordonanţa nr. 34. Colegii 

mei de la achiziţii au explicat modalitatea de atribuire a acestui 

contract, care nu este cu respectarea în totalitate a tuturor procedurilor 

pentru că este o excepţie de la... 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Dar atunci când dumneavoastră va venit acest contract la 

semnat, dumneavoastră aţi spus adineauri că atunci aţi văzut oferta 

tehnică, vi s-a părut ceva care nu este în regulă; ce făceaţi la ora 

aceea? Că văd că ziceţi că nu vi s-a părut nimic neclar, nimic în 

neordine, totul este foarte bine, da? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu este absolut nimic în neregulă. Se încadrează perfect în 

contract. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Spuneţi-mi atunci altceva: Când aţi fost sesizat? Sau când aţi 

sesizat dumneavoastră că ministerul nu are în domeniul de activitate 

organizarea de evenimente în vederea programelor pentru tineret? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Deci are în domeniul de activitate această organizare a 

evenimentelor. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Ne puteţi preciza de când? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Bineînţeles. 

Exact în Hotărârea nr.1721/2008, la art.3 alin.(1) lit. g): 

„Organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, 

asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de 

reciprocitate la manifestări similare peste hotare.” Este vorba de cele 
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internaţionale. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Mai repetaţi o dată, dacă nu vă supăraţi, în ce Monitor, ce 

hotărâre. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Este Hotărârea nr.1721/2008 de organizare şi funcţionare a 

Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Deci acesta a fost completată când, cu acest domeniu de 

activitate? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Acest domeniu este de la bun început. 

Voci din sală: 

Este cea originală. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Pe cuvântul meu de onoare că nu. Mai repetaţi o dată la ce 

articol. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Art. 3 alin.(1) lit. g). 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Mai o întrebare atunci. Spuneţi-mi şi mie atunci de ce în 

Monitorul Oficial din data de 22 aprilie se completează la art. 3 prin 

introducerea unei noi litere, lit. x): „Organizează evenimente în 



 

 

279

vederea promovării programelor de tineret.” Pentru că articolul la care 

aţi făcut dumneavoastră referire – nu sunt jurist de meserie – dar zic 

aşa, că dacă luam în calcul, nu-mi sare în ochi nimic aici în care să 

scrie îmi organizează astfel de evenimente. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Organizează activităţi de profil. Activităţi de profil înseamnă 

a... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

„Evenimente în vederea promovării programelor de tineret.” 

Pentru că colegul dumneavoastră, directorul de la achiziţii publice a 

prins în planul de achiziţii publice tocmai această referire, la 

organizarea de evenimente. Deci nu ştiu, am impresia că ori eu nu 

înţeleg ori... 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Activitate de profil sau evenimente de profil cred că sunt 

similare. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Şi atunci cum? Aoleu, domnule director!  

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Pe cuvânt, de nuanţă. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule director, vă ajut eu. S-a dat această ordonanţă care 

să completeze prin Ordonanţa nr.1721 tocmai pentru a fi cuprinsă în 

Ordonanţa nr.34 pe pct. 2b, pentru că... 
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Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu-i adevărat. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule director, în condiţiile în care, aşa cum este aici 

prezentat, pe lit. h) nu se încadrau la pct. 2b) şi... 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Ba se încadrau oricum dacă achiziţionezi servicii culturale 

recreative sau sportive se încadrează fără problemă. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule director, pe cuvântul meu de onoare dacă vreau să 

vă supăr şi nu este problema dumneavoastră, la urma urmei. 

Deci, eu vă spun. A fost dată Hotărârea de Guvern din 7 mai, 

dacă nu mă-nşel, care să completeze exact acest lucru, pentru a fi 

acoperită forma care s-a găsit în momentul desfăşurării achiziţiilor şi a 

desfăşurării întregului eveniment. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Acele denumiri din anexa la Ordonanţa nr.34/2006 sunt nişte 

denumiri standard şi codificate, cu număr ? pentru a fi o unitate şi în 

internaţional. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule director, să ştiţi că ştiu foarte bine ce este în acea 

ordonanţă, pentru că întâmplător am parcurs-o de când avea alte 

denumiri. 

Deci nu vă cer să spuneţi „da”, nu vă cer să spuneţi „nu”, dar 
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sunteţi jurist de meserie şi cred că, în subconştientul dumneavoastră, 

îmi daţi dreptate. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Nu există o asemenea legătură între ordonanţă şi ... 

Mai am o completare, referitor la posibilitatea sau 

imposibilitatea ministerului de a organiza astfel de activităţi şi ca să 

lămurim şi situaţia cu... 

(Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu este întrerupt de către 

domnul Boureanu.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vreau să fiu foarte clar, poate şi lămurim problemele exact. 

Denumirea, în momentul de faţă, a structurii unde sunteţi 

angajat este Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Da. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

La pct.g), la Hotărârea de organizare şi funcţionare din 

Monitorul Oficial, cea din 13.01.2009, ca să fie clar, înţeleg că spune 

aici: „Organizează activităţi de profil.” Dumneavoastră, ca jurist, 

puteţi să-mi explicaţi chestiuni de profil înseamnă chestiuni legate de 

activităţi de tineret şi de sport? 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Automat. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

În mod sigur. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Profilul de activitate este tineretul şi sportul, nu altceva. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Şi acest eveniment care s-a organizat, din punctul 

dumneavoastră de vedere ca jurist, a fost un eveniment legat de 

chestiuni de tineret, fiind organizat de ziua tineretului, dar întreb, că 

poate de chestiuni sportive. 

Domnul Vladimir Alexandru Ciobanu: 

Absolut, un eveniment pentru „Ziua tineretului” şi este o 

activitate de şi pentru tineret. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă mulţumesc. Înţeleg, conform Monitorului Oficial, că 

evenimentul s-a organizat conform activităţilor de profil şi conform 

Hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului 

şi Sportului. 

Mulţumesc. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Procedură. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Concluziile le tragem noi, domnule deputat, în plen. 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, doresc pentru stenogramă să fie reţinut ceea ce am 

spus, că, din punct de vedere legal, pe Ordonanţa nr.1721/2008 nu era 

acoperitoare pentru forma care a fost adoptată privind desfăşurarea 

activităţilor legale, privind licitaţiile sau încredinţarea directă a tot ce a 

fost. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

S-a notat. Mulţumesc. 

(Domnul Cristian Alexandru Boureanu comentează aprins.) 

Domnule Boureanu, vă rog, insist să luaţi cuvântul când vă 

dau cuvântul. Dumneavoastră aţi fost de la începutul şedinţei. Nu ştiu 

de ce aţi avut o atitudine uşor nefirească cel puţin vizavi... 

(Din acest moment, începe un dialog suprapus între domnul 

Cristian Alexandru Boureanu şi doamna Alina-Ştefania  Gorghiu.) 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Doamnă, am o rugăminte, să lăsaţi critica atitudinii mele... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Lăsaţi-mă să-mi dau cu părerea când este vorba de mine şi 

dacă... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nici nu mă gândesc, atâta timp cât vorbiţi despre mine şi 

despre acţiunea mea, ne dăm toţi cu părerea despre acţiunile celorlalţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Boureanu, cred că toată lumea are dreptul să 
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vorbească şi rugămintea mea este să lăsăm şi alţi colegi să vorbească; 

da? Mulţumesc frumos. 

Domnul Olteanu, domnul Göndör, domnul Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

După mine. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

După dumneavoastră, domnule Vişan, vă rog. 

(Discuţii colaterale, fără microfon, între membrii comisiei.) 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnul Viorel Hrebenciuc semnează o lege  privind 

instituirea Zilei Naţionale a Tineretului, lege, care, la art.1 spune 

următoarele: „Se instituie ziua de 2 mai ca Zi Internaţională a 

Tineretului... se organizează activităţi sociale, cultural artistice şi 

sportive şi se difuzează...” 

Îmi permiteţi, îmi permiteţi să vorbesc şi eu? Că am fost aşa 

de tăcut ultima oară! 

Deci: „Art. 2. Cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului se 

organizează activităţi sociale, culturale, artistice şi sportive şi se 

difuzează prin mijloace de informare în masă materiale care vizează 

domeniile de interes ale tineretului. 

Art. 3. Autorităţile administraţiei publice generale şi locale, 

inclusiv unităţile din subordinea acestora care au atribuţii în domeniul 

tineretului, educaţiei, culturii, sportului, turismului, protecţiei 

mediului, sănătăţii etc. acordă sprijin material, financiar şi 

organizatoric sărbătoririi Zilei Naţionale a Tineretului în perioada 26 
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aprilie – 2 mai. Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea 

Română de Televiziune vor difuza cu prioritate emisiuni despre 

problematica tineretului.” 

Este lege care este şi în acest moment în vigoare şi este 

semnată de preşedintele de atunci al României, domnul Ion Iliescu. 

De asemenea, există Hotărârea nr.26/13.01.2009, privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului. Spune 

următoarele lucruri: 

„Art. 2 (2) Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte 

orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative 

privind politici în domeniul tineretului şi sportului.” 

Şi, la lit. g): 

„Organizează de profil, cu caracter naţional şi internaţional, 

asigurându-se, în acest fel, participarea directă şi pe bază de 

reciprocitate la manifestări similare peste hotare.” 

Din aceste două documente pe care vi le-am prezentat din 

Monitorul Oficial, pe care-l pun la dispoziţia comisiei. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Din ce dată? 

Domnul Gelu Vişan: 

13.01.2009. 

Pe această hotărâre a Guvernului, Ministerul Tineretului şi 

Sportului avea tot dreptul să organizeze această acţiune, iar pe această 

lege, semnată pe data de 22.10.2004 privind instituirea Zilei Naţionale 

a Tineretului se explică exact ceea ce trebuie făcut în acea zi şi pun la 
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dispoziţia secretarului comisiei, în acest moment, cele două pagini din 

Monitorul Oficial. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu n-am înţeles care este relevanţa şi ce legătură are domnul 

Hrebenciuc cu toate acestea. Bănuiesc că, până la urmă, el a obligat 

Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

A ajuns acum, de la Ministerul Tineretului şi Sportului o 

adresă.... 

(Domnul Nicolae Bănicioiu face comentarii suprapuse peste 

doamna Gorghiu.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Văcăroiu este vinovat că a luat această scenă. Vă 

mulţumesc. 

Ţin să se consemneze ce a spus domnul Vişan, eu cred că are 

dreptate. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi colegi, înainte de a-i da cuvântul doamnei Aura 

Vasile pe procedură, am să vă spun că a ajuns la comisie un document 

din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, o corespondenţă 

purtată în legătură cu Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti. Îl 

aveţi la dispoziţie şi vă rog în măsura în care sunteţi interesaţi să 

interveniţi, dar, ca rugăminte să epuizăm discuţia cu domnul director 
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şi pe urmă dezbatem. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna preşedinte, eu cred că trebuie să-i mulţumim 

domnului director. Cred că am epuizat întrebările, pentru că, socotind 

că, colegul nostru a venit cu acest Decret din 22 octombrie 2004, când 

preşedinte era Ion Iliescu şi pe această lege, care este semnată de 

Viorel Hrebenciuc, care era preşedintele Camerei Deputaţilor şi 

Văcăroiu, care era al Senatului, din 25 octombrie 2004, în condiţiile în 

care mă trimite cu gândul că, din acel moment şi până astăzi n-a mai 

lucrat Parlamentul, n-a mai lucrat Senatul, preşedintele României n-a 

mai promulgat legi, între timp, vreau... 

Alina, vreau să fii atentă! 

Între timp, vreau să îl informez pe stimatul coleg că am 

devenit membrii ai Uniunii Europene, că din 2004 şi până astăzi au 

fost agreate şi adoptate legi, ca ţară membră a Uniunii Europene, iar 

tot ceea ce noi am desfăşurat şi întrebările pe care le-am pus stimaţilor 

invitaţi de astăzi, absolut toţi colegii, le-am pus în temeiul legislaţiei 

care funcţionează astăzi. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Pe procedură, îmi cer scuze! 

Domnul Gelu Vişan: 

Vreau să vă informez, doamna deputat, că această lege este în 

vigoare, îmi pare rău că nu ştiţi lucrul acesta, tocmai dumneavoastră, 

lider de grup... 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Vă informez că are modificări din acel moment, domnule 

deputat. 

Domnul Gelu Vişan:  

Legea privind instituirea Zilei internaţionale a tineretului 

funcţionează de atunci şi dacă un ministru chiar a organizat acest lucru 

acum... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mă bucur că domnul Iliescu a promulgat această lege şi că 

data de 2 mai este adoptată din acel moment, numai că vreau să vă 

informez, domnule deputat... (Discuţii în sală şi gălăgie.) 

Domnule deputat, vă rog să daţi respectul cuvântului... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi cer scuze, sunt ultimul care am cerut cuvântul, dacă se 

poate să se termine... 

Domnul Aurelia Vasile: 

Cristi, mă obligaţi să fiu necolegă cu voi şi să folosesc, ştiu 

eu, expresii de care să vă pară rău, dar voi mă provocaţi. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

M-aş mira! 

Doamna Aurelia Vasile: 

Tocmai! 

Vreau să-l informez pe stimatul coleg că legea a suportat 

modificări din 2004 şi până astăzi. 
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Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumesc. 

Domnul Göndör mai are o întrebare de pus, ca să-l lăsăm pe 

domnul director... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vorbise doamna Aura pe procedură şi am pe aceeaşi 

procedură. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Colegul dumneavoastră se opune şi insistă să ia cuvântul. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Pe procedură! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Nu mai are cu domnul director, dar eu am propus altceva... 

Dacă dumneavoastră insistaţi.... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Rugămintea mea este, dacă sunt colegi care ne pot ajuta şi 

care ne pot aduce la cunoştinţă lucruri pe care nu le ştim, să se refere 

efectiv la modificările respective, eu sunt dispus să mi le asum şi nu 

doar să comentăm o precizare făcută de un coleg de-al nostru. Noi 

avem în momentul de faţă o lege pusă la dispoziţie, în vigoare, în baza 

căreia se pot efectua astfel de activităţi, deci vorbim de domenii de 

care suntem legaţi. Dacă cineva are nişte modificări pe care, din 

greşeală, nu le-am luat la cunoştinţă, vă rog frumos să ne fie puse la 
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dispoziţie şi le luăm la cunoştinţă. Nu este nici un fel de supărare! Aşa 

am făcut şi noi, am procedat colegial. 

Domnul Gelu Vişan:  

Vă spun dumneavoastră că doamna Aura nu mă crede. 

Această lege funcţionează exact aşa în acest moment, dar nu mă crede 

doamna Aura. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule deputat, nu am cum să vă cred şi nu vă cred, fiind o 

chestie foarte simplă... (Gălăgie în sală.) 

Doamna preşedinte, doresc să se strie în stenogramă. De la 

începutul aprobării de către plen a acestei comisii, domnul Gelu 

Vişan... Vă rog, nu văd foarte bine plăcuţa... Corect. Este bine. Sau 

din cauza poziţionării... 

Domnule Gelu, vreau să vă spun ceva, am meditat, să ştiţi că 

este foarte elegant să lăsaţi să termine şi o femeie. Vă spun de la 

înălţimea vârstei mele. Dacă dumneavoastră până la vârsta aceasta nu 

cunoaşteţi, poate mama dumneavoastră trebuia să vă educe! 

Mulţumesc. 

Deci, vreau să spun, doamna preşedinte, că de la începutul 

înfiinţării acestei comisii, anumiţi colegi nu fac decât tergiversează! 

Vă solicit să conduceţi şedinţa, să putem să intrăm în termeni 

utili, ţinem nişte directori de azi de dimineaţă, pentru că noi ne jucăm 

în jurul acestei mese. Cine nu doreşte să participe, este liber să se 

ridice de pe scaun şi să se ducă să facă alte activităţi! Este foarte 

simplu! 



 

 

291

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc frumos pentru intervenţie.  

Domnul Gelu Vişan: 

Dreptul la replică. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Daţi-mi voie să spun un lucru! Domnule Vişan, lăsaţi-mă şi 

pe mine să spun ceva. Eu nu ştiu de ce în această comisie trebuie să 

mă impun numai atunci când se ridică vocea, pentru că domniile 

dumneavoastră nu vreţi să respectaţi un regulament? 

Cred că eu am fost elegantă cu toată lumea, nu am jignit pe 

nimeni, dar sunt schimburi de jigniri aici pe care nu cred că este cazul 

să le mai acceptăm. 

Vă rog frumos, avem un director aici, căruia nu mai avem 

decât o întrebare să-i adresăm, pe care, domnule Göndör, vă rog să o 

adresaţi acum. Ulterior, dacă oricine altcineva mai are aspecte 

procedurale, le discutăm în absenţa domnului director. 

Vă mulţumesc. 

Vă rog. Dumneavoastră aveaţi o procedură, ceva? Bun. 

Mulţumim domnului director pentru informaţie, o seară 

plăcută. 

Domnul Gelu Vişan:  

Permiteţi-mi un scurt drept la replică. Doamna deputat, vreau 

să vă spun, că fără microfon am făcut o referire după ce aţi făcut o 

scurtă „împunsătură”, că nu ştiu cum vă numiţi, că nu aveţi hârtia în 

faţă, referire care nu se face la adresa unei doamne, motiv pentru care, 



 

 

292

în faţa comisiei şi faţă de dumneavoastră regret cele spuse şi îmi cer 

scuze. Referirile la o astfel de abordare nu se fac. Probabil discuţiile 

tensionate din ultima perioadă în comisie au făcut acest lucru. 

Raportat de educaţie, să ştiţi că sunteţi una dintre persoanele 

de la care eu învăţ în ultima vreme, inclusiv în Parlament şi în nici un 

caz nu mi-aş permite să tratez altcumva decât cu foarte mare respect 

persoana dumneavoastră. 

Încă o dată şi public vă cer scuze dacă v-am supărat cu ceva! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim pentru dovada de eleganţă dată de domnul deputat 

Vişan.  

Domnul Olteanu, domnul Boureanu urmează. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc, doamna preşedinte. Tocmai pentru că ne 

dorim cu toţii o detensionare a acestor discuţii şi dat fiindcă acum 

numărul martorilor la aceste discuţii s-a redus, cred că cea mai bună 

detensionare se face prin muncă şi v-aş propune să trecem la celelalte 

lucruri pe care le avem astăzi, dacă veţi fi de acord, respectiv să 

stabilim în continuare ce avem de făcut luni, marţi şi să stabilim în 

continuare, cel puţin eu am câteva propuneri, referitoare la actele pe 

care ar trebui să le cerem în continuare şi a căror necesitate a rezultat 

din discuţiile de astăzi. 

De aceea, v-aş propune să discutăm despre aceste lucruri. 

Dacă mai sunt cu discuţii personale cred că le putem purta în pauza de 

după şedinţă. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Eu v-aş propune următorul lucru, pentru că din discuţii a 

reieşit următorul lucru: că am mai avea nevoie de o serie de acte pe 

care să le solicităm de la Ministerul Tineretului şi Sportului. A reieşit 

că este necesar să solicităm acea Notă de fundamentare la care s-a tot 

făcut trimitere şi pe care nimeni nu o are, motiv pentru care mi-aş 

permite să încep lista de propuneri de documente cu aceasta. 

O să vă rog să faceţi completări de documente pe care le 

consideraţi necesare a fi solicitate de la minister, pentru ca mâine să 

putem trimite această adresă. 

Vă rog. 

Domnul Boureanu. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am să mă refer exact la ceea ce aţi spus. Înţeleg că orice 

documente pe care unul dintre colegi le solicită, vor fi cerute ulterior 

în numele comisiei sau le facem acum solicitările şi le aprobăm toţi? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Procedura este următoarea: fiecare membru al acestei comisii 

face propuneri, se elaborează o listă, pe care o trimitem la final 

ministerului sau oricărei autorităţi... Prin vot. Altfel nu se poate. 

Ministerului sau oricărei alte autorităţi care are legătură... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Numai prin vot, cele aprobate de comisie, înţeleg? Da? 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Da. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aş vrea acum să iau cuvântul pe ceea ce am vrut să spun mai 

devreme, dar s-a trecut la altceva. Aş vrea să menţionez, legat de 

documentul pe care l-am primit, dacă doriţi să-l discutăm acum, iar 

dacă nu, fac menţiunea că la momentul livrării echipamentului, a 

scenei, aceasta nu a fost însoţită de Carte tehnică sau de un set de 

instrucţiuni de folosire. 

În momentul de faţă abia acum s-au demarat procedurile 

pentru obţinerea autorizării personalului şi pentru certificatul de 

conformitate pentru Comunitatea Europeană. 

Apropo de discuţia noastră de ieri şi de astăzi, în ideea că 

vrem să descoperim adevărul, scena despre care se vorbeşte nu putea 

fi folosită, nu are certificat tehnic, nu are personal autorizat pentru 

manevrare, nu are certificat de conformitate pentru Comunitatea 

Europeană. 

Mulţumesc  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim frumos. 

Haideţi să ne gândim la propuneri de acte pe care să le 

solicităm ministerului. 

Doamna Gavrilescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Eu v-am făcut şi data trecută propunerea şi văd că actele nu 
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au sosit. Vroiam să avem întâi dispoziţia prin care a fost numită 

comisia sau ordinul ministrului, să vedem şi noi persoanele care au 

făcut parte din această comisie. 

În al doilea rând, am cerut întreg dosarul privind această 

achiziţie. Deci, Caietul de sarcini... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

L-am solicitat, dar nu a venit. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Mai facem o dată o cerere, nici un fel de problemă! 

Contractul de asociere cu MTV România. Şi cam atât. Dacă mai apare 

ceva... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Aş mai adăuga un element, altele au fost ridicate de doamna 

deputat Gavrilescu, şi anume, procesele-verbale de recepţie şi 

documentaţia care le-a însoţit pentru prestaţiile efectuate. Înţeleg că au 

fost trei comisii numite prin ordin al doamnei ministru, care au făcut 

recepţia prestaţiilor efectuate şi au dispus plăţile. Există nişte procese-

verbale şi există nişte documentaţii aferente acestor procese-verbale, 

ne-a prezentat domnul director general care a fost mai devreme, 

domnul Diaconu, şi cred că sunt extrem de utile pentru a înţelege care 

a fost conţinutul activităţilor care au fost plătite. 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Dacă-mi permiteţi, comisia care a ţinut licitaţia nu putea să 

fie tot una cu comisia ca făcea recepţia. Deci, atunci dorim şi comisia 

efectivă, deci ordinul ministrului sau dispoziţia, efectiv, ca să vedem 

cine a făcut parte din această comisie de recepţie, pentru că este foarte 

important. 

Şi aş mai solicita un lucru: să vedem când s-au făcut plăţile. 

Deci, efectiv, ordinele de plată făcute către societăţile cu care s-au 

încheiat contractele. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

O parte din aceste documente au fost deja solicitate 

ministerului. O să facem revenire. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Îmi permiteţi, doamna preşedinte? Cred că avem posibilitatea 

să revenim asupra lor. Şi dacă nu o să ne fie trimise, atunci o să vedem 

ce vot putem să acordăm la această comisie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Stimaţi colegi,  

Alte completări de documente?  

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Numai documente sau legate de activitatea comisiei? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Deocamdată suntem la lista de documente... Activitatea 

pentru mâine este stabilită. Vorbim de şedinţa de luni. Îl discutăm 
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după. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Pentru că mâine vor fi secretarii de stat şi subsecretarul de 

stat, din câte îmi aduc aminte, pe listă. Am spus noi să avem fişa 

postului, deci ordinul ministrului prin care li s-au stabilit însărcinările. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Alte documente? Bun. 

Haideţi să dăm un vot pentru această listă de documente pe 

care o solicităm pentru şedinţa de luni. 

Cine este pentru?  

Împotrivă? (Nu este nimeni împotrivă.) 

Se abţine cineva? Bine. (Nu se abţine nimeni.) 

Acum avem încă un punct cu care ne-am obişnuit deja la 

şedinţele acestei comisii, discutarea listei de persoane pe care să le 

invităm pentru data de luni. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Un punct de vedere legat de şedinţa de mâine. Am o 

solicitare din partea domnului secretar de stat Constantin Dan Neagu, 

prin care ne roagă dacă putem să-i mutăm audierea de la ora 10,00 la 

ora 14,00, mâine are o chestiune personală. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Este la mapă, o discutăm pentru ziua de mâine. Sigur, o avem 

toţi, ne-a comunicat-o. 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aş vrea să o discutăm acum, că vorbim de programul de 

mâine. Totuşi, înainte să vorbim de programul de luni, care se poate 

prelungi, poate genera dezbateri, pe cine invităm, pe cine nu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Dat fiind faptul că mâine începe programul tot la ora 10,00 şi 

sunt mai multe persoane invitate decât astăzi, eu cred că n-ar fi o 

problemă să acceptăm ora 14,00 pentru domnul subsecretar de stat. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Este nevoie să supunem la vot? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Nu. Puteţi să-i şi comunicaţi, vă rog?  

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

N-aş face-o eu, nu-mi intră în atribuţii. Dacă doriţi, noi putem 

să-i spunem telefonic, dumneavoastră... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

E târziu acum ... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Doar dacă-i comunicaţi oficial. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Chiar aceasta vroiam să spun. Atâta timp cât dânsul oficial 

ne-a trimis o hârtie, tot oficial... 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

O să comunicăm atunci. Rămâne ora 14,00. 

Bun. Haideţi să stabilim şi lista pentru ziua de luni, lista 

persoanelor ce urmează să fie invitate. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Dacă-mi permiteţi? Haideţi să stabilim şi un termen până 

când dumnealor pot să ne trimită aceste documente, că iar rămânem cu 

ele în aer. O zi, o oră? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Propuneţi. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

După părerea mea, ar fi trebuit să le avem mâine. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Le-am cerut şi pe acestea, ştiţi foarte bine... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Dacă nu, mai aşteptăm o zi, poimâine. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Propunem vineri ora 10,00 dimineaţă. 

Cine este pentru această propunere?  

Se opune cineva? (Nu este nimeni împotrivă.) 

Se abţine? Mulţumesc frumos. (Nu se abţine nimeni.) 

Vineri, ora 10,00 aceste documente sperăm să fie prezentate 

aici. 

Haideţi să trecem la lista de persoane invitate pentru ziua de 
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luni. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dacă-mi îngăduiţi, eu aş propune ca în primul rând să facem 

un inventar, eventual, dacă mâine vreuna dintre persoane nu se poate 

prezenta şi atunci să reprogramăm pentru luni. 

În al doilea rând, şi având acum în sfârşit acces la contracte, 

eu voi propune să invităm reprezentanţii tuturor trupelor care au fost 

angajate şi au cântat la cele două concerte, pentru a ne confirma 

efectuarea unor plăţi şi cine a efectuat aceste plăţi şi în ce cuantum, 

fără îndoială? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Nu cred că este cazul să facem circul repezentanţei trupelor. 

Eu cred că putem să rugăm ministerul să ne trimită ordinele de plată, 

dacă s-au efectuat sau nu plăţile respective. Şi dacă vor exista 

suspiciuni, putem să aducem aici trupele şi subcontractorii. Dar, 

Ministerul Tineretului, prin Departamentul financiar, poate să 

confirme dacă s-au plătit sau nu nişte sume. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte, 

Noi am solicitat ordinele de plată pe contractarea aceasta sau 

copii? 

Doamna Aura Vasile: 

Acum. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Acum le-am solicitat. Sperăm să ne vină. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dacă-mi daţi voie să clarific, că aici nu am fi în contradicţie, 

este vorba pur şi simplu de o neconcordanţă cu ce am fost informaţi de 

minister. Ministerul nu a plătit pe nimeni, ministerul a dat nişte bani 

en gros fiecăreia dintre firmele de publicitate şi acele firme probabil 

au făcut nişte plăţi. Dar, în ce priveşte plăţile efectuate de acele firme, 

eu, cel puţin, sunt convins că trebuie să facem o verificare încrucişată 

şi să întrebăm atât firmele care, vă reamintesc că sunt convocate 

mâine la audieri, cât şi cei care au primit. Pentru că, dintr-o experienţă 

mai veche, de foarte multe ori dintr-o parte pleacă ceva şi în altă parte 

ajunge altceva. Aici este justificarea afirmaţiilor mele. Dacă ar fi fost 

vorba de o plată direct de la minister, pot să vă asigur că dacă vedeam 

un ordin de plată al ministerului, îl luam în serios şi cu asta basta. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Am o întrebare. Dar este important pentru noi să ştim dacă 

nişte societăţi private, deci noi, ca Parlament al României, intră în 

atribuţiile noastre să ne ocupăm dacă nişte societăţi private şi-au 

încasat banii la timp sau ce sume au încasat societăţile acelea private? 

Din ce înţeleg, ministerul pe care-l anchetăm în momentul de faţă avea 

obligaţia să obţină nişte rezultate, în cadrul unui eveniment, în baza 

unui contract de prestări servicii, care prevede nişte sume alocate 

pentru nişte chestiuni, printre care şi plata trupelor. 

Faptul că trupele sunt plătite mai târziu, faptul că poate 
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trupele au un contract de plată în rate pe următorii 10 ani sau faptul că 

trupele sunt plătite în diferite modalităţi, inclusiv, poate au fost un 

schimb de servicii, nu cred că este problema noastră, atâta timp cât 

ministerul a obţinut ceea ce a contactat, adică au cântat „Viţa de Vie”, 

„Holograf” şi mai era încă o trupă, înseamnă că ministerul şi-a 

îndeplinit obiectivele. 

Ce fac mai departe subcontractorii, care este relaţia pecuniară 

sau de afaceri între cel care a câştigat contractul şi cei care au efectuat 

diferite prestaţii, nu este treaba comisiei de anchetă, atâta timp măcar 

cât nu există nici o reclamaţie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim, domnule Boureanu. O să las doamnele la început. 

Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Parţial sunt de acord cu Cristi. 

Aşa cum am spus, noi trebuie să răspundem întrebărilor şi 

suspiciunilor, pe care societatea civilă le-a ridicat. 

În acest moment nu verificăm ministerul, ci cred că este de 

datoria noastră să facem echilibrul, pentru că de la început am plecat 

de la ideea că nu este nimeni vinovat şi că trebuie să lămurim 

problemele. 

De aceea, faptul că în presă au apărut declaraţii ale artiştilor 

care au fost contractaţi pentru acest program, care au spus că nu sunt 

adevărate sumele. Cred că este corect să vină şi să spună că au încasat 

sumele şi că ceea ce ei au semnat... Este corect să răspundem şi să nu 



 

 

303

lăsăm să planeze o întrebare în presă? De ce? 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Pentru că nu este treaba noastră.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Nu discut de minister. De data aceasta nu discut de minister. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi cer scuze, eu nu fac parte din... 

Doamna Aurelia Vasile: 

O ştire de presă care a creat multe pasiuni, doresc să fie 

verificate. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Îmi cer scuze, dar eu nu fac parte dintr-o comisie care 

anchetează ştiri de presă, decât, aşa cum am votat, dacă sunt legate de 

minister. Atâta timp cât ministerul a obţinut să cânte „Holograf”, 

„Viţa de Vie” şi cealaltă trupă, îmi cer scuze, nu ştiu care a fost 

prezentă acolo... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna preşedinte, vreau să vă întreb: conduceţi şedinţa 

aceasta sau fiecare din noi? Vă rog, stimaţi colegi, apăsaţi toţi 

microfonul să vorbim toţi odată, dacă există un singur membru, care 

trebuie să răspundă... Este o solicitare, vă rog să o supuneţi la vot. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Din argumentele ascultate, din punctul meu de vedere, nu se 
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justifică chemarea trupelor, decât, probabil, prin dorinţa unora din 

această comisie pe care am sesizat-o pe parcursul discuţiei, de a creşte 

gradul de notorietate pe televiziune. Este limpede că probabil multora 

de aici, jucându-se în jurul mesei, aşa cum doamna Aura Vasile a spus 

mai devreme, le place ideea de a se conversa cu artişti celebri la 

Parlament în faţa camerelor de luat vederi pe gratis. În realitate, 

lucrurile, după opinia mea, stau aşa: ceea ce noi avem de anchetat este 

felul în care Ministerul Tineretului şi Sportului a încheiat şi executat 

un contract. Este limpede că nu există nici o legătură contractuală între 

MTS şi aceste trupe. Dacă noi vrem să verificăm ştiri de presă, o 

putem face altfel, nu prin această comisie şi, în plus, dacă este nevoie 

să facem o comisie care să verifice dacă artiştii îşi primesc banii de la 

proprii lor impresari sau de la organizatorii de spectacole, iar mă 

înscriu la această comisie. Dar haideţi să stabilim ce avem de făcut 

aici. 

Mulţumesc. 

 Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Am o singură completare şi vă rog frumos. Pentru că toată 

lumea vrea să vorbească, să se înscrie la cuvânt pe acest subiect, daţi-

mi voie să stabilesc ordinea, în funcţie de înscrierea la cuvânt, pentru 

că toată lumea îmi şopteşte că vrea să ia cuvântul. 

Domnul Olteanu, doamna Aura Vasile, domnul Vişan, 

doamna Gavrilescu. Vă rog. În ordinea aceasta. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc, doamna preşedinte. 
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În primul rând haideţi să clarificăm câteva lucruri. Eu am 

cerut această audiere şi rog foarte mult să se combată argumentele 

mele şi nu alte argumente. Nu mă interesează ştirile de presă în 

această situaţie, dar vreau să le aduc la cunoştinţă tuturor colegilor 

parlamentari din această comisie că noi anchetăm cheltuirea banilor 

publici. Aşa o spune titlul comisiei, aşa o spune obiectul comisiei. 

Avem în faţă trei contracte, în care sunt defalcate în mod clar alocările 

pentru trupe şi ansambluri muzicale, în nişte cuantumuri fixe în lei, 

exclusiv t.v.a. 

De asemenea, în aceleaşi contracte, se regăsesc numele, 

identitatea trupelor şi ansamblurilor muzicale care au cântat. De vreme 

ce este vorba de bani publici şi de modul cum au fost cheltuiţi – prima 

întrebare pertinentă – este aceea de a verifica dacă banii publici au fost 

plătiţi celor cărora le-au fost promişi în contract. Aceasta mă 

interesează să aflu. 

În ce priveşte chestiunile, fără îndoială, de culoare, poate 

aflându-mă mai în cunoştinţă de cauză decât colegii mei, întrucât unul 

din reprezentanţii acestor trupe face parte chiar din familia mea, am să 

vă spun că nu o să vină nici un star aici, starurile nu sunt manageri de 

trupe, există contabili care fac acest management, vor veni persoane 

mai puţin interesante, producători, contabili şi dânşii ne vor da cifrele. 

Deci, dacă există vreo temere că ar putea să vină vreun star 

care să eclipseze pe cineva dintre cei de faţă, ne înşelăm. Vor veni 

persoane care se ocupă de management şi care ne vor răspunde cu 

acte, dacă da sau nu au primit o anumită sumă de bani, după care vom 

însuma ceea ce persoanele în cauză ne-au dat ca documente şi vom 
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vedea dacă se regăseşte în partea cealaltă, la ordinele de plată 

efectuate. Lucrurile sunt cât se poate de simple... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Aţi auzit de profit, domnule Olteanu? 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Domnule Boureanu, vă atrag atenţia că aici este angajat cât se 

plăteşte trupelor, nu intră profit. Scrie clar: „Cheltuieli. Trupe artistice 

în cadrul evenimentului de divertisment”. „Cheltuieli. Ansambluri 

muzicale în evenimentul de divertisment”. Acestea sunt, stimaţi 

colegi, cheltuieli. Cheltuielile trebuie să se regăsească în plăţi 

efectuate. Vă atrag atenţia cu foarte multă seriozitate, pentru că 

vorbim de bani publici. Nu vreau acum să fac aici teoria cui vrea să 

evite această discuţie, dar vă atrag atenţia că ne-am angajat să 

investigăm bani publici şi că dacă de fiecare dată când ajungem 

tocmai la cheltuirea banilor publici, adică la efectuarea plăţii, tocmai 

acolo refuzăm, înseamnă că nu suntem de acord să aflăm unde s-au 

dus banii publici respectivi. 

Mulţumesc. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Reiterez propunerea pe care am făcut-o. Deci, cei care 

guvernează aceşti artişti, aceste formaţiuni sunt cei care vor veni şi nu 

o să vină soliştii şi spun încă o dată... manageri: este vorba de bani 

publici! Este vorba de an de criză! Este vorba când oamenii primesc 

mai puţin salarii, este vorba când profesorii nu sunt plătiţi pentru 
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bacalaureat, este vorba că sunt tăiate sporuri, este vorba că oamenii 

rămân şomeri. Şi este dreptul nostru să întrebăm cum se cheltuieşte 

banul public. Solicit să fie chemaţi! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc frumos. Doamna Gavrilescu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Nu mă caracterizează în această comisie nici declaraţiile 

publice, dar eu zic să fim puţin logici. Am cerut şi am pus şi o 

întrebare unuia dintre directori, dacă au exista subcontractanţi. Dacă 

acei subcontractanţi nu existau, atunci, în acest contract încheiat în 22 

nu exista stipulat art. 9, 19 şi aşa mai departe. Dacă există 

subcontractanţi, înseamnă că este clar. Aceştia cine pot fi? Impresarii, 

societăţile respective. Deci, eu vă propun, dacă colegii mei sunt de 

acord, să cerem şi contractele pe care contractantul le-a făcut cu 

subcontractanţii, de acolo o să vedem clar cu cine s-au încheiat 

contractele respective, de subcontractare, în baza Legii contractelor, să 

vedem până la ce procent puteau să meargă cu această subcontractare 

şi, bineînţeles, putem săi invităm pe urmă şi subcontractanţii, nu 

actorii, cum se preciza puţin mai devreme. 

Deci, eu vă fac propunerea, ca totuşi să cerem şi documente, 

dacă au existat subcontractanţii. 

De ce vă mai spun lucrul acesta. Pentru că, tot într-un articol 

prevăzut aici, în contract, şi vă spun exact la ce capitol, deci la 13 

„Alte responsabilităţi ale prestatorului”, vedeţi că la 13.2 face referire 

şi la ce se întâmplă dacă sunt subcontractanţi sau nu. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Gelu Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

Am luat notă cu foarte mare interes de faptul că, într-adevăr, 

şi noi spunem la fel, suntem într-un an greu, suntem într-un an de 

criză, suntem într-un an în care profesorii – mă rog, din diferite 

motive, poate ministrul care este acolo, la ministerul respectiv ştie mai 

bine de ce nu sunt plătiţi şi de ce este un prost management la acel 

minister, asta este o altă poveste, dar oricând putem să facem o 

comisie de anchetă pe acest domeniu, chiar ar fi bine să facem o 

comisie de anchetă parlamentară pe domeniul învăţământului. 

Suntem de acord că sunt vremuri grele, nu cred că are 

legătură doar cu declaraţiile politice şi este o replică la o declaraţie 

politică şi nu aveam în intenţie să facem acest lucru. Suntem de acord 

că şi la Ministerul Mediului, unde este anchetat domnul Nemirschi 

este vorba tot de bani publici şi de abia aşteptăm şi acolo să se 

lumineze cei 500 de mii de euro care s-au dat pe publicitate, prin 

încredinţare directă, deodată, dar nu facem declaraţii politice aici.  

Vreau însă să spun că suntem în următoarea situaţie: dacă 

vreţi să ne ducem până jos cu cei pe care-i chemăm, vă rog, în această 

comisie, să chemăm chitariştii, soliştii, dansatorii, dacă au fost plătiţi 

de către cei care... 

Voci din sală: 

De acord. 



 

 

309

Domnul Gelu Vişan: 

Am ajuns în derizoriu, am avut momentul şi mă bucur că 

PSD-ul şi l-a refuzat, care ancheta... Suntem în situaţia în care, 

comisia parlamentară nu a fost învestită de Parlament să facă ce crede 

ea. Are sarcini clare: Art. 1. „Se înfiinţează comisia parlamentară care 

verifică”, verifică, verifică. Dacă nu ştiţi care sunt atribuţiile comisiei 

parlamentare conform Hotărârii Camerei Deputaţilor, citiţi-le. Nu 

scrie niciunde că noi trebuie să ne ducem să verificăm actorii. 

În cazul în care doriţi şi de data asta să ne puneţi pumnul în 

gură prin majoritatea PSD, PNL din această comisie, vă informăm că 

ne retragem de la lucrările comisiei şi votaţi dumneavoastră ce vreţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos, domnule Vişan. Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Este, într-adevăr, patetic. O să mă uit aşa, pentru curiozitate, 

cine din jurul mesei a terminat teatrul, dar probabil că n-o să mă 

lămuresc. 

Vreau să spun că susţin propunerea domnului deputat de a fi 

chemaţi toţi cei pe care i-a numit domnia sa, iar legat de Ministerul 

Învăţământ, la care a făcut trimitere, informez că, la ultima rectificare, 

ministrul finanţelor, împreună cu prim-ministrul au tăiat de la 

agricultură şi de la învăţământ şi au dat domnului ministru Berceanu, 

pentru că, probabil, este nevoie de bani acolo. 

(Membrii PD-L părăsesc sala de şedinţe.) 
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Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Vă rugăm să constataţi că prin plecarea noastră nu este 

cvorum. Mulţumesc. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă rog, doamna preşedinte, să constataţi că atunci când este 

vorba de căutarea banilor publici, Grupul PD-L s-a ridicat şi a plecat. 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

Înainte de a pleca... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim frumos.... 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 

...vă rog să consemnaţi că domnul Olteanu nu a citat corect 

din contract, nu este vorba de sume cheltuite, ci este vorba doar de 

propunere financiară, ceea ce înseamnă că ministerul alocă nişte bani 

către contractor pentru trupe, iar mai departe acesta îşi contactează 

trupe, impresari, comisionari, intermediari, artişti ş.a. 

Vă mulţumesc, speram să pot vorbi la momentul la care 

aveam de spus. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Prin plecarea Grupului parlamentar PD-L ne aflăm în lipsă de 

cvorum, motiv pentru care trebuie să sistăm lucrările comisiei. 

Vă anunţ pe această cale că va trebui să reluăm punctul cu 

invitaţii pentru data de luni. 

Mâine, la şedinţa care începe la ora 10,00, aşa cum am 
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stabilit ieri. 

Vă mulţumesc foarte mult. 

 

Şedinţa s-a terminat la ora 16,40. 
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