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S T E N O G R A M A 

şedinţei Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor 

cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a 

turismului şi a imaginii României - din ziua de 27 august 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 11,30. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, vicepreşedinte al comisiei. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Stimaţi colegi, 

Stimate colege, 

Daţi-mi voie să declar deschisă şedinţa de astăzi a comisiei 

de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul 

Turismului şi am să încep cu o informare. 
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În cursul zilei de ieri, după terminarea şedinţei, am primit o 

adresă, o rectificare, de fapt, din partea doamnei Elena Gabriela 

Udrea, referitoare la sesizarea trimisă comisiei de anchetă, acea 

sesizare care a stârnit zâmbetele multora dintre dumneavoastră, cât şi a 

colegilor din presă. 

Vreau să vă precizez faptul că doamna Udrea a rectificat şi a 

corectat greşelile de ortografie, însă a menţinut în totalitate cele patru 

puncte care făceau şi obiectul sesizării din data de 26 august. 

Ca şi ieri, vreau să precizez din start că, la pct. 3 – „Vacanţa 

unor posturi de membru” este numai problema colegilor doamnei 

Udrea, de la Grupul parlamentar al PD-L, noi fiind în imposibilitatea 

de a remedia această problemă şi, de aceea, recomand ca, măcar 

pentru acest punct, doamna Udrea să se adreseze liderului de Grup 

parlamentar al PD-L. 

Deci problema nu ne priveşte în niciun fel pe noi. 

În rest, celelalte trei puncte le vom analiza, vom discuta şi, 

evident, aşa cum şi precizează doamna Udrea, reprezintă o părere 

personală a domniei sale. 

În altă ordine de idei, vreau să vă spun că, în cursul zilei de 

ieri, tot după terminarea programului comisiei, am primit şi o serie de 

documente, de data aceasta, prin Registratura Camerei. Domnul 

secretar Ţaga vi le-a şi enumerat şi le aveţi cu toţii – opisul, mă refer, 

îl aveţi în mapă. 

În cursul după-amiezii de astăzi, veţi acces la toată 

documentaţia necesară şi o veţi putea consulta. Singura nedumerire 
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aici este legată de faptul că aceste documente nu au ştampila conform 

cu originalul, deci nu ştim dacă sunt cele originale, însă vă cer părerea 

şi cred că ar trebui să le luăm în considerare, să le parcurgem, mai ales 

că noi ne-am dorit de foarte multă vreme să citim aceste documente. 

Cred însă că ar fi necesară totuşi o precizare din partea 

Ministerului Turismului, cum că şi le asumă integral şi că ei declară că 

tot ceea ce conţin aceste documente este varianta originală. 

Deci, aveţi în mapă opisul documentelor primite şi, până a da 

drumul la comentarii, aş dori să vă citesc şi ordinea de zi, propunerea 

de ordine de zi, din partea secretariatului comisiei:  

1. Dezbateri în plenul comisiei până la ora 12,00. 

2. Audierea reprezentantului autorizat al Firmei SC Clir 

Media Group SRL. 

3. Audierea reprezentantului autorizat al Firmei SC DBV 

Media House SRL. 

4. Audierea reprezentantului autorizat al Firmei SC Media 

Investment Comunication SRL. 

5. Audierea domnului Patrik Gelin, preşedinte – director 

general BRD – Groupe Société Générale. 

6. Audierea domnului Sorin-Mihai Popa, director general 

adjunct, BRD - Groupe Société Générale. 

7. Audierea domnului Gigi Marinel, secretar general, BRD - 

Groupe Société Générale. 

8. Concluzii. 
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Dacă aveţi alte propuneri legate de ordinea de zi? Dacă nu, 

atunci vă supun... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Eu aş avea o întrebare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Noi am citat, din partea BRD-ului, întreaga conducere. 

Având în vedere faptul că, la ora 10,50, m-a sunat de la 

secretariatul băncii, cerându-ne un translator (domnul preşedinte fiind 

francez, dar nu poate să exprime), timpul fiind foarte scurt, Camera 

Deputaţilor n-a putut să pună la dispoziţie un translator de limbă 

franceză, vă propun, că bănuiesc că cei trei domni or să vină 

împreună, să facem în acelaşi timp audierea celor trei domni, pentru că 

este aceeaşi problemă pentru întreaga conducere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, mai ales că 

este exact aceeaşi discuţie şi, în cazul în care am aştepta până când 

conducerea Camerei ne va soluţiona problema, cred că am pierde 

foarte mult timp util. 

Deci, dacă nu mai sunt alte comentarii legate de ordinea de 

zi, daţi-mi voie să vă supun la vot ordinea în această formulă. 

Cine este pentru? 

Împotrivă? 
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Abţineri? Observ că nu sunt. 

Deci putem continua cu dezbaterile din plenul comisiei şi 

aştept comentarii dacă sunt. Domnul Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Stimaţi colegi, 

Intervenţia mea se referă la mai multe aspecte şi porneşte de 

la adresa pe care am primit-o ieri la comisie, în 26, de la Ministerul 

Turismului, unde se fac precizări în legătură cu documentele pe care 

le-am solicitat şi aş vrea să remarc următoarele lucruri: şi anume că 

noi am solicitat dosare de achiziţii şi Ministerul Turismului ne 

transmite documente din dosarele de achiziţii, ceea ce, din punctul 

meu de vedere, înseamnă că nu răspund solicitărilor noastre cei de la 

Ministerul Turismului. 

Şi, pentru că se continuă acest ping-pong, cred că este cazul 

să vă aduc la cunoştinţă faptul că un grup de deputaţi din cadrul 

comisiei de anchetă din cadrul Grupului parlamentar al PSD, şi anume 

deputat Aura Vasile, deputat Nicolae Bănicioiu, deputat Chiriţă 

Dumitru, deputat Georgian Pop şi deputat Robert Negoiţă, au 

considerat de cuviinţă, repet, pentru a înceta acest ping-pong, care este 

inadmisibil în relaţiile interinstituţionale, să facem o sesizare către 

Biroul permanent şi către Comisia juridică în legătură cu trei fapte 

deosebit de grave ale doamnei deputat Elena Udrea şi care deţine şi 

calitatea de ministru al turismului, pentru a fi anchetată şi a se constata 
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dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a se dispune, în plenul 

Camerei Deputaţilor, începerea urmăririi penale. 

Cele trei fapte se referă la: instigarea salariaţilor de a nu se 

prezenta la comisia de anchetă; a doua se referă la nepunerea la 

dispoziţie a documentelor solicitate de comisie; şi a treia faptă se 

referă la neprezentarea, în faţa comisiei, pentru a răspunde la 

întrebările pe care membrii comisiei le aveau de exprimat. 

Totodată, vreau să vă informez, stimaţi colegi, că aceiaşi 

deputaţi au considerat necesar să pună stop practicilor abuzive ale 

acelor persoane care dispun sustragerea unor documente din Camera 

Deputaţilor. 

De aceea, am formulat un denunţ împotriva domnului 

Gheorghe Pogea, în calitate de ministru, care a solicitat sustragerea 

documentului pe care comisia l-a solicitat de Ministerul Finanţelor şi 

l-a înlocuit ulterior printr-un alt document. 

În opinia noastră, aceste fapte sunt deosebit de grave, de 

aceea, astăzi am depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie acest denunţ, pentru a se începe procedurile şi a se dispune 

în consecinţă. 

Şi, nu în ultimul rând, nu putem să lăsăm să treacă cu vederea 

faptul că, în Parlamentul României, deputaţi din Parlamentul 

României au interceptaţi (ca să citez din documentele elaborate de 

doamna ministru Elena Udrea) şi aceste fapte să rămână nepedepsite, 

iar organele de cercetare penală să nu-şi facă datoria. 



 

 

7

De aceea, am formulat un alt denunţ la Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a începe urmărirea penală 

împotriva acelora care au efectuat aceste interceptări în mod ilegal şi, 

în acest context, denunţul nostru vizează şi pe doamna preşedinte 

Roberta Anastase, care nu a dispus măsurile necesare pentru a clarifica 

situaţia şi s-a rezumat doar la a face o anchetă administrativă, al cărei 

rezultat a fost că nimeni din Camera Deputaţilor nu a făcut această 

interceptare sau înregistrare. 

Şi, în opinia noastră, avea obligaţia să continue acest demers, 

inclusiv prin a sesiza organele de cercetare penală, astfel încât cei care 

au făcut această interceptare, în anul de graţie 2009, să fie sancţionaţi 

cât se poate de dur. 

Aceste erau anunţurile pe care vroiam să le fac în legătură cu 

cele întâmplate până în momentul de faţă. 

Pentru colegii din mas-media, o să primiţi câte un exemplar 

din fiecare plângere sau denunţ, deci nu trebuie să vă faceţi griji din 

acest punct de vedere, dar aş vrea în continuare să remarc, încă o dată, 

şi să constatăm, de comun acord, că Ministerul Turismului nu ne-a pus 

la dispoziţie documentele solicitate, şi anume dosarele de achiziţie, 

aşa cum prevede Ordonanţa nr. 34 privind achiziţiile publice. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc. Dacă sunt alte comentarii? Domnul Lakatos, 

vă rog. 
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Domnul Lakatos Petru: 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

Aş ruga secretariatul tehnic să facă un inventar cu ceea ce am 

primit acum şi ceea ce am solicitat, pentru că, aşa cum spunea şi 

domnul Chiriţă, eu vă citesc din adresa din data de 12 august, în care 

s-a solicitat de la minister, vă citesc textual: „Protocolul, Contractul de 

colaborare parteneriat cu Banca Română pentru Dezvoltare, însoţit de 

dosarul complet de achiziţii, care a stat la baza realizării protocolului 

contractului.” 

Noi, acum, după ce alaltăieri am primit de la BRD protocolul 

şi actul adiţional, primim actul adiţional şi protocolul şi de la 

Ministerul Turismului, deci înseamnă că perseverenţa noastră, cât de 

cât, şi-a făcut efectul, dar la ora actuală n-am primit dosarul complet 

de achiziţii, care e absolut necesar pentru a putea forma o opinie 

fondată cu privire la această achiziţie, care figurează printre punctele 

cu care a fost investit de plenul Camerei Deputaţilor. 

Şi atunci, dacă secretariatul tehnic va face o inventariere, 

vom putea, la sfârşitul zilei de astăzi, să dăm şi mas-mediei şi să 

transmitem ministerului care sunt cele care încă lipsesc. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cu siguranţă domnul Ţaga şi colegii de la secretariat, care-l 

ajută, vor putea formula o părere pertinentă în acest sens. Până atunci, 

aveţi – şi este în mape cred la toţi colegii membri ai comisiei – aveţi 
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opisul, deci documentele pe care ni le-au trimis ei cu semnătura de la 

Ministerul Turismului. 

Este adevărat că ceea ce aţi semnalat dumneavoastră nu se 

regăseşte printre documentele remise şi nici ceea ce solicitasem eu 

referitor la Târgul de Turism de la Berlin şi de la Milano. Ştiu 

solicitarea de ieri, care a fost de fapt o revenire. Eu am solicitat şi în 

cadrul audierilor domnului secretar de stat Munteanu, dar probabil că, 

la această ultimă adresă, făcută ieri, probabil că se va da un răspuns. 

Dacă sunt alte comentarii? Da, domnule secretar. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Aşa cum aţi precizat şi dumneavoastră, toate documentele 

care au fost discutate şi aprobate în cadrul comisiei de ieri au fost 

întocmite documentele pentru a fi transmise. 

În afară de ceea ce aţi precizat dumneavoastră, vă reamintesc, 

deci: adresă către secretarul general al Camerei, legat de problema de 

ieri, cu doamna respectivă cât şi problema care să ne precizeze legat 

de cheltuielile de transport pentru citarea doamnei Miheţ, de la Paris; 

la fel, am trimis adresă, aşa cum a fost hotărâtă în comisie, către 

Primăria Petroşani şi a fost trimisă expres şi la Ministerul 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii adresă, pentru că nu am primit un 

răspuns favorabil de la Ministerul de Finanţe. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. 
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Dacă sunt alte comentarii? Dacă nu, vă propun o scurtă 

pauză, până la.... şi, pe măsură ce documentele sunt xeroxate, cred că 

le putem aduce aici, să le răsfoim deja, să începem studierea lor. 

Până atunci, o scurtă pauză, pentru că la ora 12,00 începe 

programul de audieri, da?  

Mulţumesc. 

 

Pauză între orele 11,50-12,08. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Putem începe. 

În primul rând, daţi-mi voie să le spun bună ziua şi bun venit 

reprezentanţilor BRD-ului. O să vă dau imediat cuvântul ca să vă 

prezentaţi. 

Până atunci, doamna deputat Diana Tuşa mi-a cerut cuvântul; 

vă rog. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Mulţumesc mult, domnule preşedinte. 

Înainte de a începe audierile, vreau să fac câteva precizări şi 

chiar l-aş ruga pe secretarul comisiei, pe domnul Ţaga, să le preia din 

stenogramă şi să le dea tuturor membrilor acestei comisii. 

Este vorba de câteva precizări legate de forma actelor 

primite; am avut timp în pauză şi am răsfoit câteva din aceste acte şi 

vreau să vă atrag atenţia asupra câtorva aspecte. 
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În primul rând că multe din aceste acte nu au numere de 

înregistrare, nu au antet, nu au semnătură, nu au dată, drept pentru 

care nu cred că pot constitui documente oficiale ale unei instituţii de 

care să ţină cont această comisie. 

În al doilea rând, aş vrea să vă atrag atenţia asupra unui alt 

aspect de procedură, pe care l-aţi adus şi dumneavoastră în discuţie la 

începutul şedinţei, este vorba de lipsa traducătorului, iar părerea mea 

este că, în condiţiile în care comisia nu dispune de un traducător 

autorizat, să nu purcedem la audierea reprezentantului BRD, care nu 

este vorbitor de limbă română. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles observaţia dumneavoastră. 

Este adevărat şi eu m-am uitat în pauză pe câteva dintre 

documentele trimise şi eu am constatat că multe dintre ele nu au antet, 

dar, mă rog. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Aceasta în condiţiile în care documentele nu au trecute pe ele 

nici conform cu originalul. Dacă aveau această menţiune făcută, atunci 

toate aceste vicii de procedură probabil că dispăreau, dar, în aceste 

condiţii, sunt cel puţin ciudate. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 
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O să vă propun să amânăm această discuţie, pentru că 

necesită o dezbatere mai largă pentru finalul şedinţei de astăzi, la 

punctul ultim, cel de concluzii. 

Şi acum să trecem la discuţia cu reprezentanţii BRD. Îmi 

însuşesc şi eu observaţia privind partea de traducere, ne cerem scuze 

că Secretariatul general al Camerei nu ne-a pus la dispoziţie un 

traducător autorizat, orice altă traducere nefiind practic recunoscută de 

legea românească. Însă, dacă nu mă-nşel eu, cred că de la BRD sunt şi 

persoane vorbitoare de limba română şi, în felul acesta, putem 

continua discuţia noastră. 

De asemenea, şi domnul preşedinte, Patrik Gelin, dacă îşi 

manifestă dorinţa de a rămâne la audieri poate rămâne, însă 

răspunsurile şi dialogul vor fi cu persoana vorbitoare de limba 

română; dacă sunteţi de acord. 

Până atunci, o să vă dau microfonul pentru o prezentare, nu 

înainte de a vă mulţumi încă o dată pentru faptul că aţi răspuns 

invitaţiei noastre şi, cu siguranţă, este un exemplu de spirit civic şi de 

respectarea legilor ţării în care desfăşuraţi activitatea. 

Încă un comentariu din partea colegului nostru, domnul Petru 

Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

Domnule preşedinte, 

Dacă distinsul preşedinte a venit şi având în vedere că e 

însoţit de cei care vorbesc franceza din partea BRD-ului, noi putem să 
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discutăm şi nu cred să fie o problemă, pentru că bănuiesc că nu vor 

traduce împotriva intereselor BRD-ului. 

Dacă se impune să fie ceva absolut oficial de discutat, dacă a 

venit dumnealui şi pentru noi este important, bănuiesc că şi pentru 

dânsul şi numai dacă eventual sunt anumite probleme care, să zic aşa, 

ar putea să aibă urmări mai importante, atunci este nevoie de 

traducător autorizat. Dacă dânşii sunt de acord cu această variantă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiu, dar, din păcate, regulamentele sunt clare şi legile la fel: 

orice depoziţie într-o altă limbă străină, neavând la dispoziţie un 

traducător autorizat, nu poate fi luată în considerare şi atunci am lăsa 

loc interpretărilor şi noi nu dorim să facem acest lucru, aşa că le dau 

cuvântul reprezentanţilor BRD pentru o scurtă prezentare şi după 

aceea facem celelalte clarificări. Vă rog. 

Domnul Mihai Selegean: 

Bună ziua! Mulţumim pentru invitaţie. 

Din partea BRD – Goupe Société Générale s-au prezentat 

astăzi domnul Patrik Gelin, preşedinte – director general; doamna 

Bianca Dordea – director de comunicare şi Mihai Selegean – director 

juridic. 

Reprezentantul legal al băncii este domnul Patrik Gelin. 

Domnia sa a fost citat în această calitate în faţa comisiei. Ca atare, 

domnia sa se va exprima în numele companiei şi o va face în limba 

franceză. 
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Dreptul de a beneficia de traducere este un drept prevăzut 

pentru partea care se exprimă, un drept la care se poate renunţa. 

Din discuţiile din această dimineaţă, am înţeles că membrii 

comisiei înţeleg limba franceză. În orice caz, atât eu, cât şi colega mea 

suntem aici pentru a traduce orice chestiune care nu este înţeleasă. 

În măsura în care, în aceste condiţii, credeţi că nu poate 

decurge audierea, vă rugăm să o reprogramaţi la o dată la care vor 

exista condiţiile tehnice necesare audierii domnului Gelin în limba 

franceză. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc şi eu pentru precizări. Le dau cuvântul 

colegilor mei pentru comentarii. 

Vă rog, doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Pentru că domnul director general s-a prezentat, de asemenea, 

şi cei care au fost citaţi de către comisie este elegant să putem ca 

astăzi să stăm de vorbă, în condiţiile în care, într-adevăr, majoritatea 

colegilor înţeleg limba franceză. Dar, pentru a putea să împăcăm toate 

lucrurile, o să dorim ca cineva din cei care însoţesc, după ce domnul 

director general se adresează, să facă şi traducerea. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este în regulă aşa? Eu spun că, în cazul în care continuăm 

această discuţie, să ne rezervăm dreptul de a avea şi o altă discuţie în 
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cazul în care există nelămuriri sau oricine altcineva îşi manifestă 

vreun dubiu al discuţiei pe care am avut-o sau solicită efectiv 

respectiv respectarea părţii procedurale. 

Vă rog, continuaţi. 

Da, vă rog, continuaţi. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule preşedinte, doresc să lămurim problema privind 

ceea ce în materialele care ne-au fost transmise, ce înseamnă sau ce 

putem să discutăm referitor la faptul că trebuie să păstrăm 

confidenţialitatea materialelor care ne-au fost transmise. 

În condiţiile în care există acest lucru, solicitat de domniile 

lor către noi, alte surse de a pune întrebări privind aceste materiale nu 

avem şi, atunci să facem o precizare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vom face şi această precizare. Dar, haideţi să lămurim faptul 

continuării discuţiilor cu domnii de la BRD. Înţeleg că mai sunt şi alte 

comentarii, legate de acest aspect? 

Domnul Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Deci, eu aş propune, ca părere personală, pentru că sunt cele 

două aspecte şi a intervenit exact partea de confidenţialitate a 

documentelor pe care noi le avem la ora aceasta de discutat şi de 

analizat, împreună cu domniile lor, asta presupune ca în sală să 
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rămână doar comisia şi reprezentanţii BRD, iar  ca să nu fie nici un fel 

de suspiciuni, dacă domniile lor sunt amabile, să putem reprograma  

această şedinţă. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dat fiind faptul că avem presa în sală, eu cred că cei mai în 

măsură ar fi chiar reprezentanţii BRD să ne spună dacă sunt deranjaţi 

sau nu de prezenţa presei. Că, dacă dumnealor nu sunt deranjaţi de 

prezenţa presei, eu zic că putem să ne desfăşurăm activitatea în 

comisie foarte bine, domnule preşedinte. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Bun. Eu o să-l mai întreb o dată pe reprezentantul BRD-ului 

dacă domnia –sa este de acord să continue discuţia beneficiind doar de 

traducerea pe care dânsul ne-a pus-o la dispoziţie, eu cred că putem 

continua discuţia astăzi, urmând ca cei care au nelămuriri sau 

suspiciuni să le adreseze comisiei şi atunci împreună cu partea  de la 

BRD le vom soluţiona.  

Mai întreb încă o dată, dacă  sunteţi de acord cu audierea, în 

primul rând, după care vom face şi discuţia referitoare la 

confidenţialitate. 

Domnul Mihai Selegean: 

Cum vă spuneam, este un drept la care putem renunţa, 

suntem de acord cu audierea în aceste condiţii.  
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În ceea ce priveşte chestiunea confidenţialităţii, astfel cum 

am arătat în adresa deja transmisă, informaţiile conţinute în adresă, 

precum  şi în documentele anexate, conţineau şi elemente privind 

strategia de imagine a băncii şi deci făceau parte din secretul 

comercial. Întrucât toate aceste informaţii s-au regăsit a doua zi în 

presă, nu mai este cazul în acest moment să invocăm chestiuni de 

confidenţialitate. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Deci, sunteţi de acord cu audierea publică.  

Vă mulţumim pentru înţelegere şi cred că în condiţiile de faţă 

putem începe şi aş dori să încep prin a vă spune că „Persoanele 

audiate au obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din 

ceea ce ştiu şi că nerespectarea acestei obligaţii atrage  răspunderea 

penală”. V-am citat din art.76 alin.(6) al Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, cu putere de lege, regulament în baza căruia a fost 

înfiinţată această comisie. 

De asemenea, am să vă dau dumneavoastră cuvântul pentru a 

face o scurtă prezentare şi a spune câteva cuvinte despre colaborarea 

pe care aţi avut-o cu Ministerul Turismului. 

Vă rog.  

Domnul Patrik Gelin: 

(Traducere – domnul Mihai Selegean.) 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 
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Aş dori să fac o scurtă declaraţie preliminară, dacă îmi 

permiteţi. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Da. 

Domnul Patrik Gelin:  

Suntem extrem de bucuroşi să răspundem invitaţiei 

dumneavoastră şi ne cerem scuze pentru faptul că nu am putut veni la 

prima invitaţie, însă mă găseam încă în concediu de odihnă. 

Vă spuneam că suntem bucuroşi că am putut participa şi 

răspunde invitaţiei dumneavoastră, dar suntem pe cât de bucuroşi pe 

atât de surprinşi de această invitaţie, iar motivele pentru care ne găsim 

astăzi în faţa dumneavoastră sunt greu de înţeles pentru noi. Cu atât 

mai mult cu cât în această cauză nu este vorba de fonduri publice, nici 

în mod direct, nici în mod indirect. De la privatizarea sa, BRD-Groupe 

Société Générale a susţinut, în mod constant, iniţiativele autorităţilor 

publice române pentru a promova imaginea României care, aşa cum 

ştiţi, suferă de un anumit deficit.  

Atât banca, cât şi eu personal am susţinut numeroase 

iniţiative în domeniul economic, atât în Franţa, cât şi în alte ţări, de 

încurajare a investiţiilor străine şi aceasta în colaborare cu diferite 

instituţii publice sau private. 

De asemenea, multe proiecte culturale au fost susţinute, în 

special în colaborare cu Ministerul Culturii, iar colaborarea cu 
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Ministerul Turismului se înscrie în acest context şi în această strategie 

a băncii dezvoltată pe mai bine de 10 ani.  

După cum ştiţi, România ca destinaţie turistică este în mare 

parte necunoscută, mai ales în Europa de Vest. Astfel, încât atunci 

când acest proiect ne-a fost prezentat, prin intermediul celor 3 mari 

sportivi români,  Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci şi Ilie Năstase, ni s-

a părut o idee foarte bună. Aceştia sunt, aşa cum, probabil, ştiţi 

parteneri tradiţionali ai BRD-Groupe Société Générale, având   în 

vedere că niciodată nu a existat publicitate făcută turismului în 

România, putea fi făcut în străinătate pentru turismul din România, şi 

având în vedere încă o dată, strategia BRD-Groupe Société Générale 

de responsabilitate corporatistă, mi s-a părut că este o idee bună. 

În cauză acest proiect a presupus finanţarea de către bancă a 

unor spoturi publicitare. Proiectul a fost lansat într-o transparenţă 

totală, în cadrul unei conferinţe de presă, la 28 aprilie 2009, chiar eu 

am participat, chiar eu personal am participat la această conferinţă de 

presă şi din toate întrebările puse, cu această ocazie, am înţeles că e 

vorba de un proiect considerat de toată lumea ca un proiect valoros 

pentru România, având în vedere că e o campanie publicitară în 

străinătate prin intermediul televiziunilor nu se mai făcuse. 

Contribuţia BRD-Groupe Société Générale la acest proiect a 

fost în întregim dezinteresată şi este parte a modului în care banca îşi 

înţelege responsabilitatea socială. BRD-Groupe Société Générale nu a 

beneficiat în nici un fel direct sau indirect din participarea sa în acest 

proiect, este destul de clar că pentru banca aş face publicitate în 
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străinătate prin intermediul unor televiziuni străine nu-i oferă nici un 

fel de beneficiu. Clienţii BRD-Groupe Société Générale se găsesc în 

ţară şi niciodată banca nu şi-a făcut publicitate în ziare străine sau la 

posturi de televiziuni străine. 

În concluzie, cele arătate mai sus, justifică de ce suntem 

surprinşi, iar eu sunt chiar decepţionat, mă găsesc astăzi în faţa 

dumneavoastră în acest context. Pentru motivele arătate mai sus, acest 

proiect nu aduce vreun beneficiu băncii, ci se înscrie în strategia sa de 

răspundere corporatistă socială. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Şi noi vă mulţumim şi vă spunem că nici pentru noi nu este o 

bucurie să chemăm instituţii la audieri sau persoane juridice sau 

private, însă faptul că până în momentul de faţă nu ni s-au pus la 

dispoziţie anumite documente de către Ministerul Turismului, ne-a 

pus în situaţia de a fi nevoiţi să vă cităm la audieri.  

De asemenea, vreau să vă menţionez că Protocolul pe care l-

aţi semnat cu Ministerul Turismului  ne-a sosit abia în momentul în 

care dumneavoastră aţi intrat în sală. Şi asta este un anunţ public din 

partea Ministerului Turismului. Vreau să precizez şi pe această cale 

răspunsul prompt pe care l-aţi avut dumneavoastră în ceea ce priveşte 

documentele pe care vi le-am solicitat. 

Şi, o să... ştiu că înţelegeţi dar, totuşi pentru stenogramă, 

trebuie tradus... E în regulă. Bun. 

Trecem la întrebări. 
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Domnule Negoiţă, vă rog. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Stimaţi colegi,  

Domnilor preşedinţi de comisie şi de bancă,  

Stimaţi invitaţi, 

În primul rând, aş vrea să vă mulţumesc că şi în numele 

comisiei şi în nume propriu că aţi venit la această comisie, voiam să 

vă spun că am avut o opinie data trecută, când  nu v-aţi prezentat şi nu 

am găsit nici un fel de... nici nu aţi transmis de ce anume nu aţi venit. 

Mi s-a părut că nu e foarte normal pentru o societate care ştiam că se 

respectă. Dar, cu această ocazie, mi-aţi confirmat că sunteţi o instituţie 

care se respectă, care ţineţi la imagine şi, mă bucur pentru acest lucru.  

Aţi făcut o precizare, domnule preşedinte, aici, că nu 

înţelegeţi de ce anume sunteţi chemat astăzi în această comisie. Aş 

vrea să vă justific eu oarecum, pentru că am avut contractul 

dumneavoastră cu Ministerul Turismului de la dumneavoastră, astăzi a 

venit şi de la minister, contract prin care se reglementa că 

dumneavoastră  faceţi un clic publicitar sau mai multe clipuri 

publicitare pentru o campanie de promovare a turismului în România 

şi în străinătate, iar ministerul se obliga, conform acestui contract, să-l 

difuzeze şi să finanţeze difuzarea lui. 

Ulterior, dumneavoastră v-aţi retras din acest contract şi eram 

foarte interesaţi să ştim ce anume cu ce ocazie şi ce fel de document 

aţi întocmit între dumneavoastră şi minister cu ocazia deciziei 
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dumneavoastră sau a ministerului, că nu ştim prea bine, atunci când aţi 

decis că vă retrageţi din acest contract. Ar fi o întrebare. 

Domnul Mihai Selegean: 

Permiteţi-mi să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Aţi 

spus că,  în primul rând, că nu aţi primit în nici un fel motivele pentru 

care nu a existat un reprezentant al BRD-Groupe Société Générale cu 

ocazia primei citări. În adresa transmisă, totuşi am evocat aceste 

motive, legate pe de o parte de citarea în termen scurt şi, pe de altă 

parte, de faptul că reprezentantul legal al băncii se găsea în concediu. 

E adevărat că nu au fost detaliate aceste motive, ele au fost însă 

invitate...  

Spuneţi, de asemenea, că banca s-ar fi retras din contractul 

iniţial pe care l-ar fi avut încheiat cu Ministerul Turismului şi aţi dori 

să ştiţi de ce.  

Prima precizare necesară este aceea că BRD-Groupe Société 

Générale nu s-a retras  prin acest contract. La 28 aprilie a fost încheiat 

un protocol iniţial, protocol care, prin natura lui, cerea un act 

adiţional. Acest act adiţional a şi fost încheiat la 29 iulie, iar acest act 

adiţional nu constată o ieşire din contract a băncii. Nu face altceva 

decât să explice drepturile şi obligaţiile părţilor şi să constate, lucru 

esenţial, suma cu care banca a sponsorizat acest proiect. Ţine de 

natura contactului de sponsorizare, precizarea sumei. 

Or, la momentul încheierii protocolului iniţial dintre BRD-

Groupe Société Générale şi Ministerul Turismului, această sumă nu 

era cunoscută, întrucât spoturile publicitare nu fuseseră încă finalizate. 
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Aşa se explică de ce a fost nevoie de acest mecanism al unui protocol 

iniţial şi al unui act adiţional ulterior. Mecanism care exista încă de la 

început.  

Aşadar, pentru a concluziona, BRD-Groupe Société Générale 

nu s-a retras din contract, există un act adiţional care precizează 

drepturile şi obligaţiile părţilor şi care constată suma cu care banca a 

sponsorizat proiectul. Vă mulţumesc.  

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Daţi-mi voie să... îmi pare rău că nu pot să fiu de acord cu 

dumneavoastră, dar tocmai nu se înţelege absolut deloc prin contractul 

pe care eu îl am în faţă, de la dumneavoastră am acest contract, care la 

Capitolul II, pct.1 se spune aşa: „Ministerul îi recunoaşte 

colaboratorului calitatea de partener al campaniei publicitare, 

indiferent de numărul de creaţii publicitare, finanţate de către 

colaborator, ci de nivelul finanţării asigurate”. Unde se scrie, de ce 

protocol, de nivel de finanţare, când se specifică foarte clar, în 

contract, că nu are nici o legătură calitatea dumneavoastră de partener 

oficial, da, nu are nici o legătură cu numărul de spoturi sau suma 

finanţată pentru realizarea acestora.  

O altă chestiune, pe  care spunea  domnul preşedinte în 

prezentare, că nu aveţi nici un fel de beneficiu în urma colaborării 

dumneavoastră cu ministerul şi prin faptul că dumneavoastră aţi 
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finanţat sau finanţaţi nişte spoturi publicitare. Vă citez din Capitolul 

II, pct.2: „În cadrul campaniei publicitare, ce face obiectul prezentului 

protocol, ministerul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului şi să 

promoveze numele, sigla, marca şi imaginea colaboratorului, în 

calitate de colaborator/partener principal.”  

Dumneavoastră, domnule preşedinte, ne-aţi făcut o precizare 

că nu aţi fost niciodată interesaţi de aşa ceva. De ce, dacă nu vă 

interesează, l-aţi menţionat totuşi în contract, eu, lucru care nu mă 

interesează, nu le menţionez în vreun contract, neajutând la nimic. Şi, 

eu care vin dintr-o zonă economică, înainte să fiu politician, ştiu bine 

că publicitatea costă foarte mulţi bani, iar dumneavoastră, într-adevăr, 

aici sunteţi BRD-Groupe Sociéée Générale în România, dar în Europa 

sunteţi Groupe Société Générale. Şi eu sunt ferm convins că v-ar 

interesa totuşi o campanie publicitară europeană şi nu numai. Eu nu 

vreau să fac supoziţii, în schimb, noi suntem astăzi aici, desemnaţi de 

către Parlament să încercăm clarificarea unor aspecte referitoare la 

activitatea Ministerului Turismului. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Vă rog, răspundeţi. 

Domnul Mihai Selegean: 

Natura contractului de sponsorizare presupune că filozofia 

din spatele contractului de sponsorizare este aceea că e menit să atragă 

fonduri private, în general, în acele domenii  în care este dificil să fie 
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identificate fonduri şi, pentru a sprijini iniţiative care au, într-un fel 

sau altul, legătură cu interesul public. 

Pentru a încuraja identificarea fondurilor în vederea sprijinirii 

acestor scopuri de utilitate publică, s-a creat acest cadru al contractului 

de sponsorizare şi, conform  Legii sponsorizării, sponsorul are dreptul 

de a face cunoscut faptul că este sponsor în acea activitate, prin 

marcarea numelui, siglei şi imaginii. 

De asemenea, un al doilea beneficiu pe care Legea 

sponsorizării îl acordă, tocmai în ideea de a atrage fonduri în această 

direcţie, este posibilitatea reducerii fiscale. Aşadar, cele două chestiuni 

vă oferă răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Acesta este motivul 

pentru care există un act adiţional. Acela de a preciza suma. 

Ea nu este importantă decât prin această perspectivă. 

Contractul de sponsorizare, conform Legii sponsorizării, şi de obligă 

să menţionezi suma. Suma nu era cunoscută iniţial, ea a fost cunoscută 

la momentul finalizării titlurilor publicitare, şi de aceea a fost încheiat 

acest act adiţional. 

Pentru cea de-a doua chestiune ridicată, o voi ruga pe colega 

mea Bianca Dordea să vă răspundă. 

Doamna Bianca Dordea: 

Apropo de prezenţa logo-ului siglei BRD-Groupe Societe 

Generale de campanie. BRD-Groupe Societe Generale este un brand 

local, fosta Bancă Română pentru Dezvoltare, achiziţionată acum 10 

ani de către Societe Generale. Target-ul nostru, clienţii noştri se află în 

România. Societe Generale este prezent în zeci de ţări la nivel 
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mondial, deci ca să vă răspund, din punct de vedere comercial, nu ne 

avantajează promovarea în alte ţări, în special, dacă este să se luăm pe 

cele menţionate iniţial în conferinţa de presă, de la semnarea 

protocolului de către Ministerul Turismului, ca ţări considerate ca 

grup ţintă de către Ministerul Turismului, gen Germania, Marea 

Britanie şi altele, nu ne interesează promovarea noastră ca BRD-

Groupe Societe Generale brand local, în acele ţări, un aspect.  

Iniţial, s-a plecat de la un parteneriat şi nu vă ascund faptul că 

iniţial sigla noastră se discutase să fie prezentă pe material, sub 

titulatura BRD Proud Supporter of Romania. Este un aspect cred eu 

indiscutabil, nu are nici o conotaţie comercială şi se înscrie exact în 

strategia pe care o menţiona domnul Patrik Gelin. 

Ulterior, în urma discuţiilor care au existat, s-a decis 

îndepărtarea siglei noastre, pentru că o asemenea iniţiativă pe care am 

considerat-o de bun augur şi ca sprijin venind în susţinerea imaginii 

României, a fost atât de controversată, am considerat că e fair să ieşim 

din această situaţie şi să demonstrăm încă o dată că nu am avut nici un 

interes comercial.  

Mai mult decât atât, orice publicare pe bani publici din 

bugetul Ministerului Turismului a acestei campanii, s-a făcut fără sigla 

BRD cu Proud Supporter of Romania. Spoturile au fost lansate la 

Roland Garros, în cadrul turneului de acolo, la Paris şi nu a existat 

sigla BRD, mai mult decât atât, sponsorul întregului eveniment era 

BNP Paribas, un competitor de  al nostru în cadrul acestei mari 

acţiuni s-a creat şi evenimentul de lansarea a campaniei Romania - the 
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Land of Choice, iar noi am decis că este fair să nu intrăm în toată 

povestea asta şi nu avem nici un amestec în lansarea oficială, iar 

ulterior, începând cu 1 august de la lansarea campaniei pe Eurosport şi 

ulterior pe CNN spoturile sunt fără sigla BRD. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Vă mulţumesc.  

Domnul Patrik Gelin: 

Doresc să insist asupra acestei chestiuni, pentru că-mi doresc 

să fie bine înţeleasă. Cred că putem conveni că este normal ca atunci 

când BRD sponsorizează un anumit proiect,  sigla sa şi menţiunea, 

eventual, Proud Supporter of Romania să fie menţionată. Este un lucru 

normal, de altfel, este partea contractelor standard ale BRD. Ulterior, 

în urma susceptibilităţii publice apărute, BRD a decis să înlăture orice 

menţiune cu privire la sigla sa sau la imaginea sa din această 

campanie. De ce? Pentru că, 1. nu ne interesează, în nici un fel, nu 

urmărim nici un beneficiu din prezenţa numelui BRD în această 

campanie şi 2. orice prezentare a unor spoturi prin închiriere de spaţiu 

televizat la Eurosport sau CNN, prima difuzare a fost la 1 august, deci 

orice prezentare a acestor spoturi, implicând în vreun fel fonduri 

publice a fost fără sigla BRD. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Mulţumim. 

Domnul Patrik Gelin: 
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Dacă participam la această campanie, este nu pentru BRD, 

este pentru România.  

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Am înţeles, vă mulţumim pentru răspuns. 

O să-l rog pe colegul meu Negoiţă să-mi permită doar o mică 

întrebare. Scuze că întrerup.  

În primul rând, doamna directoare a afirmat că în urma unor 

discuţii controversate sau a mediatizării excesive aţi retras practic 

sigla din spotul respectiv, dacă am înţeles bine. 

Doamna Bianca Dordea: 

În urma... mediatizarea excesivă există oricum. Deci în jurul 

oricăror probleme... 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Deci acesta a fost motivul principal pentru care v-aţi retras 

sigla din spot?  

Doamna Bianca Dordea: 

Nu neapărat. Nu neapărat. Au fost curentele, da, curentele 

induse de către opinia publică. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Au mai fost şi alte motive? 

Doamna Bianca Dordea: 
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Nu.  Nu, zic nu neapărat, adică gândiţi-vă că dacă am 

reacţiona chiar la orice influenţă care ne vine din exterior, ar fi absolut 

dificil să rezistăm. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Dar acesta a fost principalul motiv pentru care  v-aţi retras... 

Doamna Bianca Dordea: 

A fost principalul motiv pentru că deja duceam reputaţia 

băncii într-o direcţie care nu ne făcea nici nouă şi nici întregului 

eveniment ca... 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Mulţumesc. 

Şi, a doua întrebare, aţi afirmat aici data de 1 august ca şi 

primă apariţie a  spotului pe Eurosport. Da? 

Doamna Bianca Dordea: 

Asta ştim noi din partea Ministerului Turismului. 

Implicarea BRD în cadrul campaniei de media nu există. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Ştiţi de ce vă întreb acest lucru? Pentru că acel contract cu 

Eurosportul a fost încheiat pe 7 august.  

Doamna Bianca Dordea: 

Da, apariţia pe spotul pe CNN şi Eurosport, deci dacă daţi un 

search pe orice site o să vedeţi că în 80% din cazuri este anunţat 1 
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august ca dată de difuzare, primă difuzare a spotului concurenţei pe 

Eurosport. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

De asta am pus întrebarea, deoarece contractul, repet, a fost 

încheiat pe 7 şi voiam să-mi spuneţi clar dacă cei de la Ministerul 

Turismului v-au anunţat că pe 1 începe difuzarea spoturilor. 

Doamna Bianca Dordea: 

Mai departe de predarea printr-un proces verbal de predare – 

primire a acestor materiale, noi nu am fost implicaţi. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Nu, dar aţi fost informaţi că pe 1 august începe difuzarea 

spotului. 

Doamna Bianca Dordea: 

De către presă şi din ce s-a discutat... 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Şi nu de către Ministerul Turismului? 

Doamna Bianca Dordea:   

Am avut un deadline iniţial... 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Aşa... 

Doamna Bianca Dordea: 
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Sfârşitul lunii iunie, după care s-a decalat sfârşitul lunii iulie, 

pentru pregătirea materialelor. Atât. Ne-am făcut datoria şi am predat 

materiale la deadline-ul cerut. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Ok. Deci dumneavoastră aţi folosit data de 1 august şi data ... 

nu ştiam exact... Însă aş vrea să vă mai întreb atunci un lucru. Când aţi 

ştiut că Ministerul Turismului va lucra sau va colabora pentru această 

mediatizare cu Eurosport şi CNN? Estimativ, măcar. 

Domnul Mihai Selegean: 

Dacă îmi permiteţi să vă răspund. Implicarea BRD în acest 

proiect se limitează la acele expuse. Toate celelalte sunt chestiuni, 

sunt întrebări pe care cred că trebuie să le adresaţi altor persoane. Ceea 

ce v-a spus colega mea sunt informaţii care au ajuns la cunoştinţa 

noastră în mod indirect. Nu sunt informaţii pe care le avem din sursă 

directă. Implicarea BRD se rezumă la cele explicate mai sus. 

Cu alte cuvinte, la finanţarea acestor spoturi. Spoturi care nu 

au fost difuzate într-o formă care să presupună cheltuirea fondurilor 

publice. De aici şi mirarea legată de chemarea BRD în faţa 

dumneavoastră. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Să vă contrazic un pic, pentru că aceste spoturi, difuzarea lor 

a fost plătită din bani publici. Tocmai de aceea, practic acest protocol 

suscită atenţia şi interesul acestei comisii. Repetând întrebarea, practic 



 

 

32

nu-mi puteţi da un răspuns legat de momentul în care aţi aflat de 

difuzarea pe Eurosport şi CNN, înţeleg. Nu vă amintiţi data? 

Domnul Mihai Selegean: 

Dacă este important putem să verificăm şi să revenim în scris 

cu această chestiune. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Da, pentru noi este foarte important, mai ales că, într-adevăr, 

aşa cum aţi spus, unele suspiciuni au apărut în presă legate de data de 

1 august, le-am auzit şi de la dumneavoastră acum şi, într-adevăr, data 

de 1 august este reală. Spoturile au fost difuzate şi pe 1 august. Ceea 

ce e un  pic să zicem, curios, nu putem spune alt cuvânt, având în 

vedere că acel contract s-a semnat pe 7 august. 

Domnul Mihai Selegean: 

Este un comunicat în care BRD nu este parte, nu vă putem 

răspunde, dacă nu este parte şi... 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Atunci aşteptăm de la dumneavoastră, în urma verificărilor să 

ne comunicaţi data în care aţi aflat că difuzarea spoturilor produse de 

dumneavoastră a fost decisă pentru Eurosport. 

Domnul Patrik Gelin: 

Participarea BRD în aceste proiect se limitează strict la 

finanţarea spoturilor publicitare, ce s-a întâmplat după nu mai este 
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problema BRD. De aceea, am şi hotărât ulterior să retragem sigla 

BRD din orice menţiune publică a acestei campanii. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Bun. O să iau în considerare un comentariu al  doamnei 

Săftoiu şi anume să nu mai lungim discuţia cu comentarii personale, o 

să avem strict întrebări, dar şi de asemenea răspunsurile concise, eu 

doar vin cu o scurtă întrebare şi un mic comentariu fac. O să mă 

limitez la  30 de secunde. Aţi precizat că nu aveaţi, cum să beneficiaţi 

de publicitate, pentru că ţările în care ar fi fost difuzat spotul nu vă 

interesau. Dar, dar acest lucru nu-l puteaţi afla decât pe 7 august. 

Doamna Bianca Dordea: 

Pot să comentez un pic aici? La comentariul dumneavoastră? 

Se poate? 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Da. 

Doamna Bianca Dordea: 

Deci în momentul discuţiilor, în momentul în care ni s-a dat 

ca temă crearea acestei campanii pentru promovarea României s-a 

ştiut că spoturile pot fi promovate pe canale paneuropene. Era evident. 

Am întrebat şi, la fel cum există un brief, dacă se duc şi pe alte 

continente. Nu, răspunsul a fost nu, nu ne interesau turişti de pe alte 

continente, ci doar canale pan-europene. Am dat câteva exemple când 

v-am făcut referire la ţări ca Germania şi Marea Britanie, nu ne 
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interesează promovarea internaţională ca bancă locală, în nici o altă 

ţară. 

Fiecare filială Societe Generale îşi face reclamă proprie în 

ţara respectivă, iar grupul mamă are grijă ca reputaţia internaţională să 

fie acolo unde trebuie şi să fie comunicată corect, transversal în ţările 

în care este nevoie. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Domnul deputat Chiriţă, urmează doamna deputat Tuşa. Şi 

după aceea Georgian. Vă rog.  

Domnul Dumitră Chiriţă: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule preşedinte,  

Doamnă, domnule, 

Vă spun, bun venit la Comisia de anchetă, nu este o bucurie 

pentru dumneavoastră, să vă spun sincer nici pentru noi, să vă avem 3 

invitaţi în acest cadru, preferam să fie într-un alt context o asemenea 

întâlnire. Dar, poate cu altă ocazie şi, sunt convins că după audierile 

de astăzi vom clarifica multe dintre întrebările care sunt la nivelul 

comisiei, dar şi la nivelul opiniei publice din România şi de ce nu, 

chiar europene.  

Prezenţa dumneavoastră aici, în opinia mea şi chiar a opiniei 

publice din România, este determinată de faptul că în mass-media au 

apărut informaţia referitoare la  o relaţie dintre cetăţeanul Elena Udrea 

şi  Banca Română de Dezvoltare care la începutul anului şi-a 
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rescadenţat reeşalonat, scuzaţi-mă, neştiinţa mea, aş vrea să folosesc 

termeni pe care dumneavoastră nu-i agreaţi, dar oricum, a avut o 

relaţie contractuală legată de un împrumut care o viza în mod direct. 

Şi, v-aş întreba: există vreo legătură directă între decizia 

referitoare la reeşalonarea, rescadenţarea creditulului  şi încheierea 

primului protocol din 28 aprilie? Dacă da, vă rog să detaliaţi, dacă nu, 

e suficient răspunsul nu. 

Domnul Patrik Gelin: 

(Traducere – Mihai Selegean.) 

Răspunsul meu este foarte simplu. În primul rând, nu pot să 

vă spun nimic despre relaţia comercială dintre BRD şi un client de-al 

său, întrucât sunt ţinute secretele bancare, conform Legii bancare. 

Ceea ce pot să vă spun este că având în vedere cota de piaţă a BRD nu 

este neobişnuit ca o parte dintre clienţii săi să fie şi persoane publice. 

Prima chestiune. 

Şi, a doua chestiune, că o înţelegere de reeşalonare a unui 

credit nu este ceva anormal. 

BRD face mii astfel de convenţii în fiecare an. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mă scuzaţi, revin cu întrebarea şi e una cât se poate se 

simplă. Există vreo legătură între reeşalonarea creditului şi încheierea 

protocolului cu Ministerul Turismului? Dacă da, detaliaţi, dacă nu, e 

suficient nu. 
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Domnul Patrik Gelin: 

E important de precizat că nu există nici o legătură între 

relaţiile comerciale sau bancare acoperite de secretul bancar pe care îl 

avem cu clienţii noştri şi relaţiile în care intră BRD cu alte instituţii 

publice sau persoane juridice, de exemplu în cadrul unui contract de 

sponsorizare. Contractul bancar este cu o persoană fizică, cu doamna 

Udrea, contractul de sponsorizare este cu o instituţie, cu Ministerul 

Turismului.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu există nici o legătură între cele două situaţii? Vă rog să 

răspundeţi nu. Atât. 

Domnul Patrik Gelin: 

Nu. Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu. Mulţumesc. 

Puteţi să ne spuneţi cine a iniţiat încheierea protocolului din 

28 aprilie? Cine a iniţiat încheierea, cine a propus încheierea 

protocolului? 

Doamna Bianca Dordea: 

Iniţiativa a venit din partea Ministerului Turismului, în urma 

faptului că BRD este reprezentată ani de zile de cele 3 mari 

personalităţi sportive: Hagi, Nadia şi Ilie.  



 

 

37

Ministerul avusese în plan o campanie, probabil, nu ştiu 

istoria, o campanie cu personalităţi, lucru care nu s-a mai făcut până 

acum.  

Precizez că proiectul este unul unic şi până acum în România 

dacă vă gândiţi, nu am mai fost promovată de către alte personalităţi şi 

cei trei chiar au răspuns practic nevoilor lor. Erau cunoscute 

internaţional, nu numai în Europa, ci şi pe alte continente, astfel încât 

ei au venit către noi cu rugămintea de a-i aborda pe cei trei şi pentru a-

i utiliza în campania de promovare a turismului în România.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc. Să înţeleg că iniţiativa a aparţinut Ministerului 

Turismului.  

Doamna Bianca Dordea: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Asta era întrebarea. Puteţi să răspundeţi scurt, nu trebuie să 

intraţi în detalii, decât dacă vă sunt solicitate. Cine a iniţiat sau cine a 

propus încheierea actului adiţional la protocolul din 28 aprilie 2009? 

Domnul Mihai Selegean: 

Aşa cum v-am precizat deja, încheierea actului adiţional era 

prevăzut în mecanismul iniţial, întrucât la momentul protocolului,  

încheiat cu Ministerul Turismului, suma cu care urma să fie 

sponsorizat proiectul nu este cunoscută. 
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În momentul în care BRD a cunoscut această sumă, am 

transmis Ministerului Turismului, deci iniţiativa a aparţinut BRD-ului, 

am transmis un proiect de act adiţional. Dar mecanismul protocol plus 

actul adiţional era presupus de la început. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Practic, BRD-ul a iniţiat actul adiţional. Da? Răspundeţi 

foarte clar, ca să înţelegem foarte exact. 

Aţi vorbit în toată prezentarea dumneavoastră despre 

existenţa unui  contract de sponsorizare încheiat potrivit legii. Puteţi 

să ni-l puneţi la dispoziţie? 

Domnul Mihai Selegean:  

Contractul v-a fost pus la dispoziţie. Este rezultatul comun al 

coroborării protocolului iniţial şi a actului adiţional. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Eu v-am cerut dacă există un contract de sponsorizare 

încheiat potrivit legii. 

Domnul Mihai Selegean:  

 Răspunsul este acelaşi. Acela este contractul. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Actul adiţional la protocolul de colaborare, dumneavoastră îl 

consideraţi contract de sponsorizare. 

Domnul Mihai Selegean:   

Şi eu îl consider. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

 Nu, dumneavoastră, eu nu-l consider. 

Domnul Mihai Selegean:   

 Eu îl consider şi orice alt jurist îl consideră la fel. Contract 

de sponsorizare nu este doar acel document care are ca titlu  numele 

contract de sponsorizare, ceea ce contează, repet, reprezintă clauzele 

acestui contract şi substanţa acestora. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Mulţumesc. Deocamdată, nu mai am întrebări.  

Eu vreau să vă felicit pentru cei 10 ani de existenţă în 

România şi sper să mai fie încă mulţi zeci de ani de acum încolo cu 

impact pozitiv asupra vieţii economice şi sociale şi cu rezultate la fel 

de pozitive, pentru că BRD Société Générale în România a făcut 

afaceri de succes pentru acţionarii săi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Mulţumesc.  

Era doamna deputat Tuşa. Vă rog. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Da. legat tot de acel act adiţional, dumneavoastră spuneţi au 

intervenit ca urmare a precizării obiectului sponsorizării, însă tot prin 

acelaşi act adiţional au fost modificate şi obligaţiile ce reveneau 

ministerului. Aş vrea să ştiu de ce. De ce nu au fost de la început 

cuprinse în acel act. 
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Domnul Patrik Gelin: 

(Traduce domnul Mihai Selegean.) 

Voi răspunde eu, pentru că cred că s-a răspuns deja la această 

întrebare. Actul adiţional reprezintă o consecinţă directă a 

protocolului. 

Prin protocol, nu puteam prevedea toate elementele necesare, 

nu puteam cunoaşte suma cu care urma să sponsorizăm până când nu 

era turnat spotul publicitar; la momentul la care a fost cunoscută 

această sumă, a fost încheiat un act adiţional cu acest obiectiv, acela 

de a preciza suma şi de a conferi documentului forma juridică 

necesară pentru a fi considerată o sponsorizare, şi deci pentru a putea 

fi deductibilă fiscal. 

Forma juridică este aceeaşi cu a oricărui alt act de 

sponsorizare pe care îl încheie BRD. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

 Totuşi, mă scuzaţi că insist. Dar, prin acest act adiţional, una 

dintre obligaţiile ce reveneau ministerului şi care a fost scoasă din 

protocolul iniţial este tocmai ceea ce face obiectul sponsorizării, „În 

cadrul campaniei publicitare ce face obiectul prezentului protocol, 

ministerul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului şi să promoveze 

numele,  sigla, marca şi imaginea colaboratorului în calitate de 

colaborator sau partener principal.”  

Deci, această prevedere nu are nici o legătură cu obiectul, cu 

valoarea sponsorizării de care dumneavoastră vorbiţi. De ce a fost scos 

acest articol? 
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Domnul Mihai Selegean:   

 Şi la această întrebare s-a răspuns deja. Pentru că, între timp, 

înainte de semnarea actului adiţional, a apărut acea susceptibilitate 

publică legată de faptul că BRD ar profita într-un fel de cheltuirea 

fondurilor bugetare. Şi, deci, pentru clarifica drepturile şi obligaţiile 

părţilor, în contextul în care în realitate BRD nu a urmărit aşa ceva, 

această chestiune a fost menţionată explicit în actul adiţional. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

O singură întrebare mai am.  

Aţi afirmat mai devreme că implicarea dumneavoastră în 

această campanie s-a limitat doar la finanţarea creaţiilor publicitare 

aferente campaniei de promovare. Aşa este? 

Doamna Bianca Dordea: 

Şi producţia, atenţie! 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

 Da. În fine, finanţare şi producţie, nu şi la urmărirea derulării 

campaniei în sine. 

Totuşi, în protocolul de care faceţi dumneavoastră vorbire 

încheiat în data de 28 aprilie 2009, în acel art.2.2. se prevede şi 

obligaţia Ministerul Turismului de a aduce la cunoştinţa publicului să 

promoveze sigla, denumirea partenerului. Dacă dumneavoastră nu v-

aţi implicat decât în finanţare nu şi în derulare, de unde ştiaţi că 

ministerul îşi respectă această îndatorire, această obligaţie? Pentru că, 

mai jos, la încetarea colaborării, se prevede foarte clar că, în caz de 
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nerespectare a uneia sau mai multor obligaţii asumate de către unul 

dintre parteneri în baza prezentului protocol, celălalt partener poate 

solicita rezilierea. 

Domnul Mihai Selegean:   

 Îmi cer scuze. Vă mărturisesc că nu înţeleg întrebarea. Pot să 

vă rog s-o repetaţi? 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

 Da. O să mai spun încă o dată.  

Dumneavoastră aţi afirmat că banca s-a implicat doar în 

finanţare, nu şi în urmărirea derulării campaniei. Totuşi, în una din 

obligaţiile asumate de minister presupune şi urmărirea derulării acestei 

campanii publicitare, din moment ce ministerul avea obligaţia să 

promoveze numele şi sigla, iar dumneavoastră trebuia să fiţi 

încunoştiinţaţi de acest lucru. Este actul dumneavoastră. 

Domnul Mihai Selegean:   

 Cu alte cuvinte, ne întrebaţi de ce nu ne-am exercitat un 

drept prevăzut în contract. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

 Nu. Vă întreb dacă vă menţineţi această afirmaţie privitoare 

la finanţare, în condiţiile în care din protocol reiese şi faptul că 

dumneavoastră trebuia să vă implicaţi şi în urmărirea derulării acestei 

campanii. 

Domnul Mihai Selegean:   
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 Nu, nu reiese în nici un fel că BRD ar fi intenţionat să se 

implice mai mult decât rezultă din text. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Păi, şi atunci de ce este trecută obligaţia ministerului de a 

promova prin acel videoclip sau clip publicitar sigla dumneavoastră.            

Domnul Mihai Selegean:   

 Acum cred că am înţeles întrebarea dumneavoastră. 

Este, de asemenea, o întrebare la care s-a răspuns. Protocolul 

a fost încheiat în 28 aprilie, el preia o bună parte din clauzele specifice 

unui contract de sponsorizare, printre care se numără şi aceasta: 

dreptul sponsorului de a-i fi recunoscut numele. 

Între timp, a apărut acea susceptibilitate publică legată de 

implicarea BRD şi deci, la momentul semnării actului adiţional, s-a 

renunţat la acea clauză. E o chestiune de derulare în timp a 

evenimentului. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Doamna Adriana Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Din păcate, o să vă rog să ne mai oprim puţin asupra acestui 

articol 2.2. şi dacă puteţi să-mi spuneţi la 28 aprilie când aţi semnat 

acest protocol şi în art.2.2.2. se precizează că ministerul se obligă să 



 

 

44

aducă la cunoştinţa publicului şi să promoveze numele, sigla, marca şi 

imaginea colaboratorului, dumneavoastră ştiaţi în acel moment prin ce 

modalităţi Ministerul Turismului vă va promova sigla, marca şi 

imaginea? 

Domnul Patrik Gelin: 

(Traduce domnul Mihai Selegean.) 

 În continuare, vă mărturisesc că nu înţeleg întrebarea. 

Obligaţia Ministerului Turismului... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Eu am înţeles ce a spus domnul preşedinte, dar trebuie tradus 

pentru stenogramă. Pentru stenogramă e bine să traduceţi. 

Domnul Patrik Gelin: 

 Obligaţia Ministerul Turismului asumată prin protocolul 

iniţial nu a fost urmată de nici un efect practic. Iar clauza respectivă 

este o clauză standard în astfel de contracte. Încă o dată, în practică, 

BRD nu a beneficiat în nici un fel de publicitate făcută pe bani publici 

şi în plus, nici nu era intenţia noastră şi nu ar fi putut să beneficieze 

întrucât BRD nu câştigă nimic din punct de vedere comercial dacă i se 

face reclamă în afara României, unde se găsesc clienţii săi. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Daţi-mi voie să vă întreb un lucru: în momentul în care 

BRD, altfel o firmă de prestigiu, sponsorizează o activitate, îi este 

indiferent modul în care-i este promovată sigla? Eu ceea ce încercam 

să vă spun este: n-aţi avut nici o curiozitate la data de 28 aprilie să 
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întrebaţi Ministerul Turismului modul în care vă este promovată sigla? 

Adică aţi acceptat o formulare standard fără ca să aveţi curiozitatea să 

întrebaţi cum va fi promovată sigla BRD? 

Doamna Bianca Dordea: 

 Propunerea promovării siglei BRD a venit din partea agenţiei 

noastre de publicitate şi v-am spus şi care era proiectul iniţial: BRD 

Proud Supporter of  Romania.  

La momentul la care s-a discutat pentru prima oară partea...la 

momentul iniţiativei acestui proiect, deci, prima discuţie, nu, evident 

că nu exista nici o formă de promovare a lui BRD şi modul în care va 

fi promovat. Ştiam că va fi o campanie de TV şi că probabil, aşa cum 

în multe cazuri se întâmplă, e posibil ca sigla noastră să apară undeva 

pe cartonul final, pe cadrele finale de 2-3 secunde ale unui spot. 

Contextul în care apărea, modul, culorile, mişcările nu erau nicidecum 

discutate la momentul respectiv. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 De acord cu dumneavoastră. Nu chiar aceste detalii într-

adevăr erau importante, ci ceea ce aţi spus dumneavoastră că la data 

de 28 aprilie ştiaţi că sigla dumneavoastră va apărea pe acele spoturi 

care, conform protocolului, reveneau sau erau doar în 

responsabilitatea Ministerul Turismului. 

Doamna Bianca Dordea: 

 Ce înseamnă că erau în responsabilitatea Ministerul 

Turismului? 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, BRD-ul...dacă am înţeles greşit, vă rog să mă corectaţi, 

în acest protocol de colaborare cu Ministerul Turismului, BRD a 

finanţat spoturile adică creaţia şi producţia, dar promovarea acestor 

spoturi revenea strict Ministerul Turismului. 

Doamna Bianca Dordea: 

 Exact. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Exact. Iar dumneavoastră aţi fi apărut cu sigla pe aceste 

spoturi care erau difuzate pe canale paneuropene. E corect? 

Doamna Bianca Dordea: 

 Da. nu ştiam la acel moment dacă va fi difuzat pe canale 

pan-europene. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 În regulă. Asta se poate vedea în momentul în care a fost 

încheiat contractul cu Eurosport şi CNN, cu mult după data de 28 

aprilie.  

Dar, există totuşi o mică contradicţie în declaraţiile 

dumneavoastră iniţiale şi ceea ce spuneţi acum. Dacă cumva am 

înţeles greşit, vă rog să mă corectaţi. 

Dumneavoastră aţi fost insistent, inclusiv domnul preşedinte, 

în declaraţia iniţială, că BRD nu este interesat să-şi facă campanie pe 

televiziuni internaţionale şi aşa mai departe.  
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Pe de altă parte, dumneavoastră aţi ştiut de la semnarea 

acestui protocol, că acest spot va fi difuzat pe canale pan-europene. 

Deci, nu contează că era Eurosport sau CNN, canale pan-europene. 

Dacă dumneavoastră, ca principiu, nu sunteţi interesaţi să 

apăreţi pe canale internaţionale, de ce nu aţi refuzat din start ca sigla 

B.R.D. să apară pe acest spot altfel difuzat pe canale pan-europene? 

Domnul Patrik Gelin: 

(Traduce domnul Mihai Selegean.) 

 Încerc să traduc sintetizând în acelaşi timp. 

Pentru că nu avem nici un client nerezident, nu facem 

niciodată reclamă în străinătate de când sunt eu preşedinte, director 

general, al acestei bănci, am refuzat întotdeauna să-i facă reclamă în 

străinătate, cu excepţia vizitei oficiale a Preşedintelui României în 

Franţa, şi nu ne foloseşte la absolut nimic, nu câştigăm nimic din 

punct de vedere comercial din a ne face publicitate prin ziare sau în 

media străină. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Domnule preşedinte,  

Domnule Popa,  

Stimate doamne,  

Eu am pus o întrebare extrem de simplă la care domnul 

preşedinte mi-a explicat filozofia băncii, mă bucur foarte tare că 

putem să aflăm care este filozofia BRD.  
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Eu v-am întrebat un lucru extrem de simplu: în condiţiile în 

care dumneavoastră aţi reiterat şi răspunsul pe care mi l-aţi dat că nu 

vă interesează să vă faceţi reclamă în străinătate, vă întreb simplu, 

dacă există un răspuns bine, dacă nu, asta e. La data de 28 aprilie 

2009, în protocolul de colaborare, dumneavoastră sunteţi de acord ca 

Ministerul Turismului să vă promoveze sigla şi marca.  

E corect ce spun? 

Doamna Bianca Dordea: 

 Corect. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 În discuţiile cu Ministerul Turismului probabil aţi aflat că 

acel spot pe care dumneavoastră l-aţi finanţat, va fi difuzat pe canale 

pan-europene. Corect? 

Doamna Bianca Dordea: 

 Se ştia de la început. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Nu, e corect ce am spus? 

Doamna Bianca Dordea: 

 Se ştia de la început. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 E în regulă. Atunci, daţi-mi voie să vă spune ceva: dacă eu 

iau în considerare şi consider foarte serioasă declaraţia dumneavoastră 

ca filozofia băncii, m-aş fi aşteptat ca în acel moment să spuneţi 
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Ministerul Turismului că BRD nu doreşte să apară cu sigla pe un spot 

care va difuza pe canale pan-europene. 

În momentul în care acest răspuns n-a existat şi daţi-mi voie 

să vă spun exact din documentul pe care l-aţi trimis dumneavoastră la 

acel protocol şi în care spuneţi aşa: „Una din aceste variante...” şi este 

vorba de spot, „...a fost postată în mod gratuit cu acordul 

proprietarului...”, adică cu acordul dumneavoastră, „...pe un site 

internaţional”. 

Deci, daţi-mi voie să vă spun ce înţeleg eu şi dacă înţeleg 

greşit aş vrea doar să-mi răspundeţi la ce înţeleg şi nu care e filozofia 

BRD.  

Eu înţeleg aşa: că dumneavoastră n-aţi avut nimic împotrivă 

ca sigla BRD să apară pe un spot care a fost posta inclusiv pe un site 

internaţional. Deci, nu înţeleg. Vă interesează sau nu ca sigla B.R.D. 

să apară în spoturi difuzate pe un site internaţional sau nu? Pentru că 

realitatea vă contrazice. 

Domnul Mihai Selegean:   

 În primul rând, vă mărturisesc că nu am înţeles întrebarea. 

Cred că a fost un comentariu din partea dumneavoastră. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Iertaţi-mă. Eu am pus o întrebare la care domnul preşedinte 

mi-a explicat că BRD nu doreşte...şi atunci am... 

Domnul Mihai Selegean:   

 Vreţi să repetaţi întrebarea? 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Întrebarea este: pe de o parte, dumneavoastră spuneţi aşa: că 

nu vă interesează ca sigla BRD să fie prezentă pe canale 

internaţionale, da? pe de altă parte, dumneavoastră aţi fost de acord la 

28 aprilie când aţi încheiat protocolul, să apăreţi pe un spot care ştiaţi 

că va fi pe canalele pan-europene. 

Nu găsiţi că există o contradicţie? 

Domnul Patrik Gelin: 

(Traduce domnul Mihai Selegean.) 

 Publicitatea pe canale străine făcea parte din filozofia iniţială 

a acestui proiect în măsura în care ni s-ar fi spus că Ministerul 

Turismului doreşte să facă publicitate în media română ar fi spus că o 

astfel de decizie excedează  cadrului contractual. Pentru că intenţia de 

a promova imaginea României în străinătate se face promovând 

imaginea României în străinătate şi nu în media locală. 

În orice caz, e vorba de o aparentă contradicţie, în realitate nu 

există nici un fel de contradicţie. Vă spuneam şi la început, spunea şi 

domnul preşedinte, director general, că BRD a tratat acest contract ca 

orice alt contract de sponsorizare pe care l-a făcut în ultimii zeci ani. 

De aceea, regăsiţi  clauze dintr-un contract standard al BRD la 

momentul 28 aprilie. Moment în care nu exista nici un fel de 

susceptibilitate legată de publicitate a BRD făcută pe bani publici. 

Acesta era motivul pentru care regăsiţi acea clauză care este o 

clauză standard într-un contract de sponsorizare, nu doar al BRD, al 

oricărei societăţi în lumea aceasta, dacă vă uitaţi într-un contract de 
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sponsorizare standard al Uniunii Europene, veţi găsi acelaşi tip de 

clauză. Este o clauză firească, o clauză normală. 

Pe de altă parte, lucrul acesta nu este în contradicţie cu faptul 

că BRD nu câştigă din publicitatea făcută în străinătate. Cele două 

afirmaţii converg, nu se contrazic. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Doar 30 de secunde. 

După cum bine ştiţi, contractul cu BRD a ridicat semne de 

întrebare în media în momentul în care spotul respectiv purta sigla 

dumneavoastră şi s-a plecat de la premisa că sigla BRD este, să zicem 

vizibilă, îşi face publicitate pe contractele Ministerul Turismului cu 

canale pan-europene. Da? Asta a fost problema, nu faptul că 

dumneavoastră  eraţi acolo.  

Eu rămân cu acest semn de întrebare. Părerea mea e că n-aţi 

lămurit de ce, pe de o parte, nu consideraţi că intră în filozofia 

dumneavoastră să vă faceţi promovare pe canale internaţionale şi cu 

toate acestea în 28 aprilie aţi acceptat să vă fie promovată sigla fiind 

avertizaţi că va apărea acel spot pe canale pan-europene. 

Dar trec la altă întrebare, că în mod evident ne învârtim în 

jurul cozii pe acest subiect, doamna ministru întotdeauna când a fost 

întrebată de ce a dorit acest parteneriat cu BRD, nu a adus drept 

exemplu reputaţia neapărat a BRD, a vorbit întotdeauna de cei trei 

sportivi pe care şi i-a dorit prezenţi. 

Puteţi să-mi spuneţi dacă există o clauză că sunteţi unici 

reprezentanţi de exclusivitate pe cei trei? Exista posibilitatea ca 
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Ministerul Turismului să folosească imaginea celor trei fără să aibă 

nevoie de acest protocol de colaborare cu B.R.D.? 

Domnul Mihai Selegean:   

 La această chestiune nu vă putem răspunde. Ţine de secretul 

comercial al băncii. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Atunci, mă mai risc cu o ultimă întrebare pe care o repet: 

doamna ministru putea beneficia de imaginea celor trei fără să aibă 

acest protocol de colaborare cu B.R.D.? 

Domnul Mihai Selegean:   

 Dacă doriţi să ştiţi punctul de vedere al doamnei ministru, 

cred că nu pe noi trebuie să ne întrebaţi.  Dacă vreţi să ocoliţi 

problema secretului profesional, nu putem s-o facem. Nu putem să 

răspundem nici direct, nici indirect la întrebarea dumneavoastră câtă 

vreme punem în discuţie un secret profesional. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Nu. Eu vă spun, poate că n-aş fi întrebat dacă n-aş fi 

constatat că, de exemplu, Gică Hagi face reclamă la produsele Gillette, 

şi atunci vă întrebam dacă Ministerul Turismului ar fi putut să 

folosească imaginea celor trei fără să facă un protocol de colaborare 

cu dumneavoastră. Dar înţeleg că...aici mă interesa părerea băncii şi 

nu părerea doamnei ministru dacă i-aţi fi dat acest acord. 

Dar, OK, închidem discuţia. 
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Domnule Popa, n-aş vrea să vă simţiţi nicidecum lezat, dar e 

o întrebare care pentru mine poate fi relevantă. 

Toate aceste suspiciuni pe acest proiect de colaborare, aşa 

cum spunea şi colegul meu, Chiriţă, a avut legătură şi cu împrumutul 

doamnei Udrea în care înţeleg e clar că ţine de secretul bancar, nici nu 

insist.  

În schimb, există câteva lucruri pe care de dinafară pot fi 

considerate coincidenţe, nu ştiu. Aş vrea doar să-mi spuneţi dacă 

aceste afirmaţii pot fi adevărate. Dumneavoastră sunteţi director 

general adjunct la B.R.D.  

Domnul Mihai Selegean:   

 Îmi cer scuze. M-am prezentat la început. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Da. sunteţi director general adjunct la B.R.D.? 

Domnul Mihai Selegean:   

 Nu. Sunt director juridic. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 A, mă scuzaţi! Da. director juridic. Dar mă uitam pe această 

hârtie pe care ne-aţi trimis-o şi unde aşa apare semnătura 

dumneavoastră. Director general adjunct. Deci este semnătura 

dumneavoastră, funcţia dumneavoastră este pe sigla B.R.D.  

Domnule Popa... 

Domnul Mihai Selegean:   
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Numele meu este Mihai Selegean. 

Doamna Ana Adriana  Săftoiu: 

 Mă scuzaţi! Da, da, de fapt vroiam să vă întreb despre 

domnul Sorin Mihai Popa dacă ca director general adjunct are în 

atribuţii acordarea de reeşalonări sau rescadenţări. Deci, dacă în 

atribuţiile dânsului...dacă puteţi să-mi răspundeţi. Este o întrebare cu 

da sau nu. Puteţi să-mi răspundeţi dacă are sau nu are. 

Domnul Mihai Selegean:   

 Este o chestiune la care putem să vă răspundem în scris şi în 

măsura în care... 

Doamna Ana Adriana  Săftoiu: 

 E relevant pentru... 

Domnul Mihai Selegean:   

 Da. În acest moment nu cunosc răspunsul la întrebare. 

Doamna Ana Adriana  Săftoiu: 

 Am înţeles. 

Sigur că da, după cum ştiţi, data trecută a fost şi o întrebare în 

comisie sau poate nu ştiţi, vizavi de relaţia dintre doamna Amalia 

Năstase, care este directorul Firmei Eventures Concept care are 

contracte de organizare cu B.R.D.-ul, relaţia de rudenie chiar de grad 

3-4, cu domnul Sorin Mihai Popa şi lucruri care puse cap la cap dau 

sau lasă senzaţia unor suspiciuni. Dar înţeleg că toate se lovesc de un 
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secret bancar, şi atunci nu-mi rămâne decât să vă trimit în scris aceste 

întrebări şi aştept să ne răspundeţi în scris. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Bun. Vă mulţumesc.  

Îi dau cuvântul domnului Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Am înţeles şi cred că puteţi să daţi răspunsul, deci, acel act 

adiţional reprezintă un act de sponsorizare. Am înţeles că aşa este. 

Sponsorizarea Ministerul Turismului de către bancă pentru campania 

publicitară „Land of Choice” ar încălca Legea 34 din 1994 privind 

sponsorizarea. 

Şi de ce vă spun? Pentru că sponsorizarea unei instituţii 

publice nu se poate face cu dedicaţie pentru plata unei activităţi 

anume. Sponsorizarea reprezenta un venit extrabugetar care 

completează bugetul instituţiei iar acesta are obligaţia de a cheltui 

banii deveniţi publici cu respectarea Legii achiziţiilor publice. Exact 

ceea ce a vrut să evite Ministerul Turismului.  

Sunteţi de acord cu această problemă? 

Domnul Mihai Selegean:   

Este punctul dumneavoastră de vedere. Dacă doriţi să 

cunoaşteţi punctul de vedere al B.R.D. privind legalitatea acestui 

document, vă rugăm să ni-l cereţi în scris. Vom reveni în scris. 

Domnul Claudiu Ţaga: 
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 Vă mulţumesc.  

Altă întrebare: care a fost modalitatea prin care Ministerul 

Turismului  a intrat în relaţia cu B.R.D.? 

Domnul Mihai Selegean:   

 O să vă rog să reformulaţi întrebarea. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Modalitatea prin care Ministerul Turismului a intrat în relaţia 

cu BRD Société Générale? 

Domnul Mihai Selegean:   

 Prin intermediul unor contracte. 

Domnul Patrik Gelin: 

......................................... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, dar care a fost modalitatea? Telefon, fax, media, 

întrevedere personală. Exact, cum s-a intrat în această legătură? Prin 

ce mod? 

Domnul Mihai Selegean:   

Mai e nevoie să traduc? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Nu. Doar pentru stenogramă. 

Domnul Mihai Selegean:   
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 Aşa cum v-am spus deja, Ministerul Turismului ne-a 

contactat, întrucât dorea să utilizeze imaginea celor trei sportivi 

români. Cunoştea că avem relaţii bune cu aceştia şi că face parte din 

strategia B.R.D. de a sponsoriza proiectele sociale, culturale, sportive. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Repet: cum v-a contactat? Prin ce mijloc?  

Domnul Mihai Selegean:   

 Până acum am tradus. 

Vă ofer şi răspunsul. Răspunsul nu-l cunosc, dar putem să 

verificăm şi să revenim în scris cu această chestiune, în măsura în care 

este relevant pentru lucrările comisiei. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

O ultimă întrebare: cui a aparţinut decizia de a fi folosită 

imaginea celor trei sportivi aflaţi sub contract cu B.R.D.? 

Domnul Mihai Selegean:   

 Cred că este o întrebare la care nu B.R.D. vă poate răspunde. 

Noi am fost contactaţi de Ministerul Turismului, dar cine a hotărât să 

ne contacteze nu putem noi să vă spunem. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Acum chiar că este o ultimă întrebare. Dacă pe parcursul 

colaborării cu Ministerul Turismului, dacă în afară de această 

problemă pe care o discutăm astăzi, au mai existat sponsorizări către 

Ministerul Turismului? 
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Domnul Mihai Selegean:   

 Puteţi să precizaţi şi perioade de timp? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Deci, Ministerul Turismului este un minister tânăr, s-a 

înfiinţat în anul 2009. În anul 2009. 

Domnul Mihai Selegean:   

 După câte, ştiu eu, nu există un alt contract cu Ministerul 

Turismului. Putem să verificăm şi acest lucru. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Contract de sponsorizare. 

Domnul Mihai Selegean:   

 Da. Contract de sponsorizare. 

Domnul Patrik Gelin: 

.......................................... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Mersi. Nu mai am alte întrebări. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Trebuie efectuată traducerea pentru stenogramă. Vă rog. 

Domnul Mihai Selegean:  (traduce) 

 Nu ştiu dacă aţi remarcat, dar pe monumentele istorice 

româneşti se găseşte o plăcuţă care menţionează faptul că această 

iniţiativă de promovarea monumentelor a fost sponsorizată de B.R.D.  
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Este un contract, nu ştiu exact cu cine este încheiat, dar face 

parte din aceeaşi campanie de promovarea turismului românesc în 

ochii turiştilor străini. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Mulţumesc.  

Mai am şi eu două întrebări. 

În legătură cu actul adiţional, aţi afirmat aici că acest act 

adiţional a fost util pentru a preciza suma sponsorizării, valoarea 

sponsorizării. Deşi, ce am văzut la capitolul 2 paragraful 2.1. din 

protocolul de colaborare că aici, indiferent de nivelul finanţării 

asigurate, deci, nici eu nu înţeleg practic utilitatea, dar aş vrea să vă 

întreb cum comentaţi punctul 5.1. de la capitolul 5 – durata colaborării 

– în care se spune că în prezent perioada de valabilitate a prezentului 

protocol este până la 31.XII.2009, cu posibilitatea prelungirii prin 

încheierea unui act adiţional. Deci, este singurul moment în care 

invocaţi posibilitatea încheierii unui act adiţional. 

Perioada nu se epuizase, deci... 

Domnul Mihai Selegean:   

 Faptul că este menţionată o durată de valabilitate a unui act 

înseamnă că acesta nu poate fi amendat între timp. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Dar înţeleg că şi graba cu care a fost încheiat acest act 

adiţional a fost determinată de scandalul  apărut în media. 

Domnul Mihai Selegean:   
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 În chestiunea asta s-a mai răspuns. Actul adiţional a fost 

încheiat pentru că era nevoie de precizarea sumei şi mecanismul de 

amendarea protocolului în general prin act adiţional era cunoscut de la 

început. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Atunci, daţi-mi voie să vă întreb dacă am înţeles bine. 

Domnul Mihai Selegean:   

 O singură precizare aş mai face: negocierea actului adiţional 

a început la sfârşitul lunii mai. Cu alte cuvinte, cu mult înainte de 

începerea oricărei discuţii publice asupra acestui aspect. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Şi totuşi aţi afirmat că scoaterea siglei şi promovarea B.R.D. 

a apărut în urma acestui scandal public. 

Domnul Mihai Selegean:   

 Într-adevăr, având în vedere că în momentul în care se 

negocia acest act adiţional, negocierea s-a întins pe mai multe luni, la 

momentul semnării actului adiţional exista această susceptibilitate 

publică, a fost folosit mecanismul actului adiţional creat pentru 

precizarea sumei şi pentru a clarifica acest aspect. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Deci, exista şi comisia atunci când s-a semnat acest act 

adiţional? Ca să mă lămuresc eu. Poate n-am înţeles foarte bine. Dacă 
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nu exista acest scandal public, B.R.D. ar fi continuat să apară în spotul 

publicitar cu sigla şi promovarea aferentă? 

Domnul Patrik Gelin: 

(traduce domnul Mihai Selegean) 

 Încă o dată: susceptibilitatea publică, scandalul public 

reprezintă elementul de surpriză şi de decepţie pentru noi în ceea ce 

priveşte implicarea B.R.D. în acest scandal. Dacă nu ar fi existat acest 

element de surpriză, am fi tratat acest contract ca orice alt contract şi 

deci este posibil ca B.R.D. să fi apărut mai mult decât o face în acest 

moment decât o face în acest moment în toată această campanie. 

Dar faptul că apărem mai puţin nu ne deranjează în nici-un 

fel. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Răspunsul la întrebarea mea practic era dat. Am înţeles. 

O altă întrebare referitoare la  un eventual demers făcut de 

dumneavoastră. Dacă a existat un astfel de demers făcut de banca 

dumneavoastră sau din grupul din care face parte instituţia 

dumneavoastră pe lângă instituţiile de presă cu care s-au făcut 

contractele Eurosport sau CNN, pentru a obţine un preţ mai bun sau o 

colaborare mai avantajoasă. Da sau nu. 

Domnul Mihai Selegean:   

 Nu. Este o întrebare la care s-a răspuns. Singura implicare a 

B.R.D. este legată de finanţarea spoturilor publicitare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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 Am înţeles. 

În prezentarea spotului, pe data de 1 august, apărea sigla 

B.R.D.? 

Domnul Mihai Selegean:   

 Vă mulţumesc pentru întrebare. Este într-adevăr un element 

cheie al acestei chestiuni. În nici o apariţie publică, finanţată din 

fonduri bugetare, spotul B.R.D. nu apare. Şi acest lucru a fost precizat 

de la început de domnul preşedinte, director general. Nu apare. Sigla 

B.R.D. nu apare în nici un spot care să presupună cheltuirea fondurilor 

publice. De aici şi mirarea B.R.D. că se găseşte implicată în această 

discuţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Acum, dacă tot am deschis subiectul, aţi fi apărut dacă nu era 

acest scandal. Asta este de fapt afirmaţia corectă. 

Bun. Dacă nu mai sunt întrebări... 

Domnul Lakatos. Vă rog. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Stimate domnule preşedinte, majoritatea întrebărilor au fost 

puse şi eu înţeleg situaţia relativ ingrată în care vă găsiţi, aţi pornit ca 

şi orice bancă solidă cu renume, ca şi B.R.D., la o acţiune putem să 

spunem socială, caritabilă, deci cu nimic deosebit, şi alte bănci 

practică, pot să dau exemple suficiente. Aţi încheiat un parteneriat 

care la un moment dat a ridicat semne de întrebare şi aţi preferat să 

ieşiţi cât mai puţin şifonat din această treabă.  



 

 

63

Ieşirea s-a făcut cu ajutorul unui amendament, aveţi jurişti 

bun, fără doar şi poate, dar a prezenta ca şi contract de sponsorizare 

din start acest contract este forţat, daţi-mi voie să spun. Nu fac eu 

propuneri să cerem punctul de vedere al comisiei de supravegherea 

băncilor, lucrez în domeniu, cam ştiu cum arată un contract de 

sponsorizare. Mai e şi aspectul celălalt prezentat de colegul Ţaga. Cert 

este că dumneavoastră, efectiv, sunteţi singurii care la ora actuală 

pierdeţi pe undeva pentru că aţi intrat în această conjunctură fără voia 

dumneavoastră şi eu înţeleg absolut toate problemele în ceea ce 

priveşte greutatea de a da explicaţii la întrebări absolut justificate. 

Eu v-aş ruga ca să nu forţaţi contractul de sponsorizare din 

start, că în etapa a doua s-a găsit această modalitate, mă rog, pe asta o 

cred. În etapa I a fost vorba de un contract de colaborare prin care 

fiecare parte ştia ce avantaje şi ce eforturi are de făcut şi ce avantaje 

are în urma efortului depus. 

Ca o remarcă personală: o bancă cum e a dumneavoastră ştie 

că orice pierdere de moment, ulterior, se poate transforma în câştig. 

Dumneavoastră lucraţi în perspectivă, vă înţeleg, tare mult aş fi dorit 

să fiu în locul dumneavoastră, nu acum, ci în principiu, dar anumite 

pierderi de moment la nivelul băncii dumneavoastră pot fi în timp 

recuperate şi din acest punct de vedere cred că nici dumneavoastră nu 

vă faceţi griji. A fost aşa un mic comentariu. 

Dacă aveţi ceva împotriva a cea ce am afirmat eu, atunci vă 

rog să spuneţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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 Doamna Aura Vasile. Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc.  

Domnule preşedinte director general, 

Domnilor directori, 

Sincer îmi pare rău că suntem în această postură şi că 

dumneavoastră sunteţi necăjiţi. Nici nouă nu ne face plăcere, dar 

plenul Camerei Deputaţilor a stabilit această comisie de anchetă. 

Eronat s-a tot discutat că nu avem voie sau de ce. Suntem totuşi o 

comisie de anchetă şi vă rog să credeţi că, cu mult respect, încercăm să 

respectăm legile din ţara mea şi nu numai, în condiţiile în care pe o 

sesizare de presă, pe o campanie de presă, a apărut acest subiect în 

legătură cu un minister. 

Noi, toţi membrii comisiei, am declarat de la început că 

suntem convinşi că Ministerul Turismului a cheltuit aceşti bani cu 

oportunitate şi cu un rezultat în perspectivă. Dar începând să punem 

întrebări, începând să primim cât de cât câteva documente, au apărut o 

serie de...să spunem, apropieri de prietenie, de rudenie, de interese 

financiare care au ridicat o serie de întrebări şi de aceea am dorit să 

stăm de vorbă cu dumneavoastră. 

Domnule director general, de foarte multe ori se poate 

întâmpla, e o vorbă la români, că nu ştie stăpânul ce fac slugile. Pentru 

că altfel, probabil, nu aţi fi ajuns ca această încrengătură de situaţii să 

ajungă. Şi, cu permisiunea dumneavoastră, am să spun. Deci, doamna 

ministru are un credit la dumneavoastră, se face o rescandenţare pe o 
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sumă foarte mare pentru România în condiţiile în care alţii nu pot să 

beneficieze foarte comod de aceste lucruri. Apare această colaborare 

între Ministerul Turismului şi dumneavoastră, neştiind în acest 

moment, dar sunt convinsă că o să ne anunţaţi, cum şi cine aţi spus că 

ministerul a contactat, dar o să ne intereseze dacă telefonic, prin fax, 

printr-un act oficial. 

Mai departe, constatăm că apare un grad de rudenie între o 

anumită firmă care oricum avea exclusivitate la dumneavoastră, nişte 

persoane foarte importante pentru România şi brand de ţară pentru ţara 

mea, dar mai ales interesul dumneavoastră ca o firmă foarte 

importantă în România, interesul dumneavoastră de a ne ajuta ar putea 

să facem promovarea ţării noastre, loc în care dumneavoastră vă 

desfăşuraţi afacerea. 

Faptul că toate lucrurile s-au întâmplat într-un cerc foarte 

închis, tot ceea ce a apus de la data de 28 aprilie în prima parte a 

prezentării de la Paris până în data de 3 iunie. De asemenea, 

încurcăturile care au fost din partea ministerului, uite contractul, nu 

este contractul, uite spotul, nu este spotul, este siglă, nu este siglă. A 

existat bănuiala, domnule director general că dumneavoastră, o mare 

companie şi cu un renume deosebit v-aţi face publicitate pe bani 

publici, lucru care sunt convinsă că a fost departe de intenţia 

dumneavoastră dar care poate, ştiu eu, în lanţul pe care eu l-am 

exprimat până am tras concluzia, anumite persoane chiar au profitat. 

De aceea, vă rog să ne credeţi că întrebările pe care vi le-am 

adresat nu le-am adresat nici persoanei, nici funcţiei, nici instituţiei 
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dumneavoastră ci pur şi simplu dacă la Ministerul Turismului banii au 

fost cheltuiţi cu oportunitate, dacă s-au cheltuit cu legalitate în 

condiţiile în care încă o dată aveţi toată aprecierea voastră şi a mea 

personală a felului în care aţi dorit să vă implicaţi pentru promovarea 

ţării mele. 

Domnul Mihai Selegean: 

Un singur comentariu scurt, dacă-mi permiteţi. 

BRD nu a pus nicio clipă în discuţie legitimitatea comisiei 

parlamentare de anchetă. Ceea ce am spus noi tot timpul este că nu 

înţelegem implicarea BRD în acest scandal, pentru motivele pe care 

le-am expus deja. 

De asemenea, şi închei, BRD a pus la dispoziţia comisiei, în 

termen de mai puţin de 24 de ore toate documentele solicitate. 

Mulţumesc. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Am înţeles foarte bine, exact de la acest comentariu, pe care, 

teoretic, l-am concluzionat din discuţiile anterioare, a fost şi explicaţia 

mea către dumneavoastră. 

Domnul Mihai Selegean: 

Şi eu vroiam să vă mulţumesc pentru comportamentul absolut 

responsabil pe care l-aţi avut ca instituţie, pentru faptul că aţi înţeles 

să ne puneţi la dispoziţie documentele pe care vi le-am solicita. Îmi 

pare foarte rău de situaţia care s-a întâmplat, că a trebuit să veniţi să ne 

daţi lămuriri mai multe decât ar fi fost normal, dar eu consider că 
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vinovăţia principală este a ministerului, care, în loc să vină să ne 

aducă lămuriri referitoare la acest subiect, nu a binevoit să vină şi, cu 

ocazia asta, nu sunt foarte mândru că sunt român şi mai vorbim şi de 

faţă cu domnul preşedinte, care vede în ce ţară şi ce cel de instituţii 

avem aici. 

Vreau să menţionez, de asemenea, şi oportunitatea şi 

eficienţa acestei comisii şi anume faptul că a dat rezultate mai ales în 

subiectul pe care tocmai l-am discutat, când un sport publicitar făcea 

reclamă, reclamă care nu vă interesa şi risipeam timp din spotul 

publicitar în mod inutil în a prezenta brandul BRD în străinătate, lucru 

care aţi menţionat că nu vă interesează, în loc să promovăm chestiuni 

care ne interesează. 

Din acest punct de vedere, un scop important al acestei 

comisii şi anume cheltuirea eficientă a banilor publici, deja efectele au 

început să se vadă. 

De aceea, cum aţi spus şi dumneavoastră că vi se pare normal 

să existe această comisie, vroiam să spun că mi se pare utilitatea ei 

deja demonstrată şi în acest subiect. 

Eu încă o dată vă mulţumesc şi vă doresc mult succes în 

activitatea dumneavoastră, mai ales atunci când activitatea 

dumneavoastră se îmbină şi cu interesele noastre ca ţară, interese 

naţionale. 

Vă mulţumesc mult şi mult succes. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Chiriţă mai are o singură întrebare. Vă rog. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Eu vreau să facem o clarificare, ca să înţeleagă invitaţii noştri 

motivul pentru care, din păcate, aţi fost implicaţi în această dezbatere 

publică. Este unul cât se poate de simplu. Există o coincidenţă în 

faptul că Elena Udrea, ca cetăţean şi-a reeşalonat un credit la 

dumneavoastră, este o coincidenţă faptul că ministrul turismului, 

Elena Udrea, a iniţiat o colaborare cu dumneavoastră, în care 

colaborare se angaja să promoveze o campanie publicitară care vă viza 

în mod direct. Aceste coincidenţe, practic, v-au adus în situaţia de a fi 

în faţa noastră. Nimic mai mult. 

În Franţa, dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva, un ministru ar fi 

demisionat. 

În egală măsură, trebuie să remarc faptul că noi suntem 

obligaţi să cercetăm îndeaproape evenimentele întâmplate în relaţia 

dintre BRD şi Ministerul Turismului şi pentru că Ministerul 

Turismului, ministrul Udrea, refuză să răspundă cerinţelor comisiei de 

anchetă. În Franţa, dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva, un ministru, de 

mult, ar fi demisionat. 

Mă bucură faptul că, în sfârşit, şi preşedinte Băsescu a sesizat 

că ministrul Elena Udrea discreditează Parlamentul, declaraţie pe care 

a făcut-o în cursul acestei zile. 

Este evident că numai poate continua o asemenea situaţie. 

Vă mulţumesc şi sper că aţi înţeles motivele pentru care 

sunteţi prezenţi astăzi aici şi aţi făcut obiectul unor dezbateri publice 

în perioada anterioară şi sper să nu se mai repete. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc şi eu pentru prezenţă. Sper că nu mai sunt alte 

întrebări. 

Vă rog să ne puneţi la dispoziţie acele adrese scrise, 

conţinând răspunsurile la solicitările membrilor comisiei. Probabil că 

domnul secretar Ţaga vă va trimite o cerere scrisă – da?  

De asemenea, vă rog să consultaţi transcriptul acestei şedinţe 

şi să vă daţi şi un acord scris pe acest script. În regulă? Mulţumiri. 

Vă dau cuvântul, domnule preşedinte. 

Domnul Patrik Gelin: 

Domnule preşedinte, 

Doresc să mulţumesc acestei comisii pentru modul în care au 

decurs dezbaterile şi sper că, în urma dezbaterilor, s-a înţeles faptul că, 

în această afacere, ca în orice altă situaţie în care BRD se implică din 

punct de vedere social în România, singurul nostru interes a fost acela 

de a promova imaginea României şi sper, de asemenea, că efectele 

acestei dezbateri nu vor conduce BRD la a-şi regândi strategia de 

sponsorizare în relaţii cu alte instituţii publice româneşti. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Trei minute pauză, pentru că ne aşteaptă ceilalţi invitaţi. 

Vă mulţumesc. 

La revedere. 
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Pauză între: 13,56 – 14,03. 

După pauză. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bună ziua! Vă mulţumim pentru faptul că aţi acceptat 

invitaţia comisiei. O să-i rog şi pe colegii deputaţi să vină în sală. Îmi 

cer scuze în primul rând pentru inconvenientul de program, dar 

audierile celor de la BRD au fost foarte interesante şi utile şi s-au 

prelungit. 

Scuze, deci, pentru timpul în care aţi aşteptat. 

Până când ajung colegii mei o să rog secretariatul să pună în 

mape şi contractele de publicitate între minister şi invitaţii pe care-i 

avem. 

Înţeleg că sunteţi reprezentanţii autorizaţi ai firmei SC Clir 

Media Group S.R.L., da? Dumneavoastră. 

SC DBV Media House SRL? Am înţeles. 

Şi SC Media Investment Comunication? Da, e-n regulă. 

O să vă rog să facem audierea pe rând, dacă se poate şi să 

rămână la microfon doar reprezentantul firmei SC Clir Media Group, 

după care continuăm. 

Luaţi loc în sală, vă rog. 

Cred că putem începe şi am să vă rog să vă prezentaţi şi să 

descrieţi un pic colaborarea dintre dumneavoastră şi Ministerul 

Turismului. Vă rog. 
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Domnul Laurenţiu Ionete: 

Bună ziua! Mă numesc Laurenţiu Ionete, sunt administratorul 

Societăţii Clir Media.  

Clir Media are ca obiect de activitate publicitatea şi vânzarea 

de publicitate şi are încheiate contracte de exclusivitate pentru toată 

publicitatea posturilor Antena 1, Antena 3, GSP TV ş.a.m.d. 

Legat de colaborarea cu Ministerul Turismului, i-am făcut 

obiectul unui contract de prestări servicii publicitate, încheiat la 

începutul lui aprilie. Contractul cuprindea o campanie publicitară cu 

două spoturi de difuzat sau care au fost difuzate pe postul de 

televiziune Antena 3, valoarea contractului fiind de 40 de mii de euro, 

inclusiv TVA. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! Atunci o să trecem direct la întrebări. O să vă rog să fie 

cât mai scurte şi cât mai concise. Încep eu, dacă-mi permiteţi. 

Contractul, pe care l-aţi semnat dumneavoastră cu Ministerul 

Turismului, s-a referit exclusiv la ce evenimente sau strict la ce 

evenimente, dacă-mi puteţi preciza. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Contractul cuprindea difuzarea unor spoturi publicitare 

pentru sărbători pascale în Bucovina şi pe litoral, conform cererii 

Ministerului Turismului. Erau două spoturi diferite. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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„Paşte în Bucovina” şi „Lumină la malul mării”, nu? Astea 

erau cele două evenimente. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Trebuie să vă fac o precizare din start şi anume că, uitaţi, am 

şi găsit în anunţul de atribuire nr. 66408/07.08.2009 pe licitaţii.ro şi 

acolo se spune foarte clar, practic anunţul de atribuire spune foarte 

clar că acest contract a fost pentru achiziţia unei campanii publicitare 

pe tema sărbătorilor pascale în Bucovina şi pe Litoral, pentru al doilea 

post de ştiri, în funcţie de audienţă. 

Deci acesta este, practic, obiectul contractului, ceea ce puteţi 

confirma. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci a fost un contract de publicitate, dacă am înţeles bine. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Da, un contract de publicitate, un contract de servicii 

publicitare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De asemenea, vroiam să vă spun că noi am primit într-o 

adresă, este de fapt un comentariu şi pentru colegii mei, noi am primit 
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o adresă de la Ministerul Turismului, dacă-şi aminteşte şi domnul 

Ţaga, avem această adresă la dosarul actelor primite, în care ni s-a 

spus că Ministerul Turismului nu a finanţat şi nu a colaborat în 

vederea organizării evenimentelor din Bucovina. Deci dumneavoastră 

confirmaţi, practic, că plata a fost făcută de Ministerul Turismului, 

deci finanţarea contractului a fost făcută de Ministerul Turismului. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Contractul pe care l-am semnat cuprindea obligativitatea 

noastră de a difuza pe postul Antena 3 o campanie publicitară de un 

număr de 260 de spoturi, cred. Jumătate dintre ele erau spoturi 

„Lumină la malul mării” şi cealaltă jumătate pentru „Sărbători Pascale 

în Bucovina”. De altfel, aşa era precizat şi în documentaţia descriptivă 

pe care Ministerul Turismului a trimis-o. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi o ultimă întrebare pe care o am eu. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aferent acestui media plan de difuzare de spoturi, în discuţii 

a intrat şi difuzarea de ştiri, referitoare la cele două evenimente? 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Nu, noi nu ne ocupăm cu difuzarea de ştiri. Deci cu noi nu s-a 

discutat niciodată, nu a fost vorba niciodată de ştiri. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi o eventuală discuţie pentru difuzarea ştirilor cu cine ar fi 

trebuit purtată? 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Scuzaţi-mă, ce fel de ştiri? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiri care să reflecte evenimentele respective, cele care au 

făcut şi obiectul contractului dintre dumneavoastră şi Ministerul 

Turismului. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Nu ştiu, obiectul contractului este dat de spoturi publicitare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci nu aveţi nicio cunoştinţă legată de vreo ştire sau difuzări 

de ştiri pe postul... 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Nu. Poate nu am explicat destul de clar la început. Noi 

suntem regia de publicitate care gestionează în exclusivitate spaţiul 

publicitar, cele 12 minute pe oră, permise de către CNA. Atât. Nu 

avem niciun fel de implicare editorială la Antena 3 sau la alte posturi 

de televiziune pe care le reprezentăm. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Dacă mai sunt alte comentarii sau alte întrebări? 

Domnul Negoiţă, vă rog. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Bună ziua, bine aţi venit! Văd că aţi venit la comisie, mă 

bucur că avem ocazia. 

Eu nu am aşa, să vă întreb, ci întrebarea mea ar fi fost: în 

afară de contractul pe care l-aţi încheiat cu Ministerul Turismului, 

aveţi cumva vreun act adiţional sau vreo altă înţelegere, altceva decât 

este vizibil, decât este public, decât avem noi? 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Nu. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Asta era singura mea întrebare. Mulţumesc. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Eu am pregătit aici, pentru dumneavoastră, o copie cu 

contractul de servicii, media planul, documentaţia descriptivă, o copie 

de pe factura fiscală, adică toate documentele care au existat între noi 

şi Ministerul Turismului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumim şi ne sunt foarte utile. 

Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu, vă mulţumim. Asta a 

fost tot. Aţi văzut ce repede aţi scăpat de noi? Mulţumim. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

Dar nu mi-am propus să scap de dumneavoastră, dovada este 

că am venit aici. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sper să nu vă mai chemăm. 

Domnul Laurenţiu Ionete: 

O să vin la vizită ghidată. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă aşteptăm. Vă mulţumesc.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

O să rog să poftească la microfon reprezentantul autorizat al 

Firmei SC DVB Media House SRL. Vă rog. 

Bună ziua, în primul rând. Scuze, încă o dată, pentru 

aşteptarea destul de lungă şi am să vă rog să vă prezentaţi şi să ne 

spuneţi legătura cu Ministerul Turismului. Vă rog. 

Doamna Virginia Lică: 

Virginia Lică director executiv DBV Media House. 

Domnul Marius Jianu: 

Marius Jianu, director vânzări DBV Media House. 

Domnul Iulian Gheorghiu: 

Şi Iulian Gheorghiu, consilier juridic. 

Reprezentantul legal al societăţii nu a putut să fie prezent, 

întrucât, din motive obiective se află într-un alt loc din ţară, aşa că 

avem împuterniciri fiecare dintre noi pentru a reprezenta societatea. 

Domnul Claudiu Ţaga: 
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Să le depuneţi, vă rog. 

Domnul Iulian Gheorghiu: 

O să le depunem. 

Doamna Virginia Lică: 

O să iau eu cuvântul. DBV Media House este Regia de 

vânzări a postului Realitatea TV, pe lângă alte posturi pe care le 

reprezentăm. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Închideţi, vă rugăm, lăsaţi un singur microfon. 

Doamna Virginia Lică: 

Am înţeles. Reiau. 

DBV Media House este Regia de vânzări a postului 

Realitatea TV. În portofoliu, pe lângă acest post avem şi Romantica, 

OTV, Music Channel. 

Suntem aici în calitate de reprezentanţi ai acestei regii. Prin 

urmare, discutăm despre contractul de publicitate, este un contract de 

prestări servicii, încheiat direct între noi şi Ministerul Turismului. 

Obiectul acestui contract îl reprezintă difuzarea unei 

campanii publicitare la cererea Ministerului Turismului. 

Această campanie publicitară a fost difuzată la începutul lunii 

aprilie şi se referă, în mod special, la programele turistice de „Paşte în 

Bucovina” şi „Lumină la malul mării”. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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Atunci cred că putem trece la întrebări. 

Doamna Virginia Lică: 

Spuneţi, vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

O să încep tot eu, dacă-mi permiteţi, şi anume aţi pomenit şi 

evenimentul „Paşte în Bucovina”, da? 

Doamna Virginia Lică: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aşa cum se şi vede, de fapt, în obiectul contractului, semnat 

pe 01.04.2009. OK! 

Ceea ce aş mai vrea să precizaţi încă o dată este faptul dacă 

acest contract este un contract de publicitate, de vânzare de spaţiu 

publicitar? 

Doamna Virginia Lică: 

Este un contract de publicitate, da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Valoarea este de 245341 de lei. 

Doamna Virginia Lică: 

Corect. Inclusiv TVA. Spaţiu de publicitate. Spuneţi, vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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Cealaltă întrebare era referitoare la existenţa unor ştiri, care 

să fi intrat tot în această înţelegere sau bonus, pentru că au fost, în 

perioada respectivă, postul la care gestionaţi spaţiul publicitar a 

reflectat evenimentele şi cu ştiri, la jurnalele de ştiri. 

Doamna Virginia Lică: 

Noi suntem o regie de publicitate, obiectul acestui contract 

este strict legat de vânzarea de publicitate în cadrul calupurilor de 

publicitate. Nu am cunoştinţă de difuzări de ştiri sau orice alte lucruri 

care s-ar fi... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Dacă sunt întrebări? Alte întrebări? Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Recunosc că nu am foarte multe cunoştinţe în ceea ce 

dumneavoastră faceţi sau cum trebuie să fie derulate lucrurile sau 

parteneriatele. 

În condiţiile acestui contract, care a fost realizat între 

dumneavoastră şi Ministerul Turismului, ce obligaţii avea firma 

dumneavoastră în legătură cu Ministerul Turismului? Prima întrebare. 

Doamna Virginia Lică: 

Obligaţiile sunt cele prevăzute în contract, de derulare a 

campaniei publicitare, la cererea Ministerului Turismului. 

Doamna Aurelia Vasile: 
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Materialul care trebuia difuzat vă era pus la dispoziţie? 

Doamna Virginia Lică: 

Da, bineînţeles. Noi difuzăm doar materialele puse la 

dispoziţie, pentru care nu ne asumăm responsabilitatea. Drepturile de 

autor şi celelalte drepturi nu sunt în responsabilitatea televiziunii şi cu 

atât mai mult în cea a regiei de vânzări. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Chiar dacă, ştiu eu, o să vă repetaţi, am să pun încă o dată 

întrebarea: Dumneavoastră aţi participat, într-o anumită formă 

cuprinsă în Ordonanţa nr. 34 privind achiziţiile publice pentru a obţine 

acest drept? 

Doamna Virginia Lică: 

Puteţi să repetaţi întrebarea, vă rog? 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci a fost negociere directă? 

Doamna Virginia Lică: 

Da. 

Doamna Aurelia Vasile: 

A fost încredinţare fără publicitate? A fost licitaţie? A fost 

selecţie de ofertă?  

Doamna Virginia Lică: 
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Nu. A fost o negociere directă. Cei de la minister ne-au 

contactat prin intermediul televiziunii, ne-au invitat să depunem o 

ofertă. Am depus oferta, am fost chemaţi la negocieri. În urma 

negocierilor, care, în mod sincer, n-au fost chiar aşa de uşoare, pentru 

că au cerut discount-uri la oferta comercială prezentată iniţial, ne-am 

înţeles, am ajuns la semnarea contractului şi derularea campaniei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Eu mai am o întrebare: Mai există şi alte contracte între 

dumneavoastră şi Ministerul Turismului? 

Doamna Virginia Lică: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog, domnul Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Aş vrea să vă rugăm, să vă rog, în special ca secretar al 

comisiei, să ne depuneţi în copie toate documentele legate de acest 

contract.  

Deci nu numai contractul, ci şi devizul iniţial, pe care 

dumneavoastră l-aţi făcut Ministerului Turismului şi cel final, care a 

rezultat în urma negocierilor. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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Şi eu mă alătur solicitării domnului secretar Ţaga şi vă rog să 

faceţi aceeaşi solicitare şi firmei Firmei SC Clir Group SRL, tot în 

scris. 

Mulţumim. 

Doamna Virginia Lică: 

Mulţumim şi noi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! În regulă! Dacă mai sunt alte întrebări? 

Doamna Virginia Lică: 

Avem copii, da. Mai puţin copia de pe factură, dar o să 

depunem dosarul complet. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Dacă le aveţi acum, le putem prelua; dacă aveţi copii de pe 

toate... 

Doamna Virginia Lică: 

Da, avem copii, da. Mai puţin de pe factură, dar o să 

depunem dosarul complet. 

Domnul Iulian Gheorghiu: 

Factura nu este acum l noi, dar putem să le trimitem prin fax. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Luaţi toate detaliile de la secretariat, de la domnul Ţaga, şi 

imediat se rezolvă. 
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Bun! În cazul în care nu mai sunt întrebări, vă mulţumim 

pentru participare. 

Doamna Virginia Lică: 

Şi noi vă mulţumim. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu pot să vă spun că vă mai aşteptăm cu altă ocazie, da? 

Doar în altfel de vizite. Vă mulţumesc. 

Doamna Virginia Lică: 

De fiecare dată când suntem invitaţi, vom veni. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc şi să ştiţi că este un bun exemplu şi pentru alţii, 

care ar trebui să-l urmeze, care chiar sunt plătiţi din bani publici şi 

totuşi nu fac. 

Doamna Virginia Lică: 

Nu vom lipsi, garantăm. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumim. 

Invităm la microfon pe reprezentantul autorizat al SC Media 

Investment Comunication SRL, vă rog. 

Bună ziua, în primul rând. Mulţumiri. Scuze pentru lunga 

aşteptare şi o să vă rog să vă prezentaţi şi să ne spuneţi câteva cuvinte 

despre colaborarea cu Ministerul Turismului. 
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Doamna Mihaela Nicola: 

Bună ziua! Mă numesc Mihaela Nicola, reprezint Compania 

Media Investment Comunication, în calitate de purtător de cuvânt sau 

de proprietar, mai ales. 

Am adus cu mine copia contractului pe care noi l-am semnat. 

Este vorba de aceeaşi campanie de Paşti, „Paşte în Bucovina” şi 

„Lumină la malul mării”, spoturi difuzate pe Televiziunea PRO TV. 

Acea campanie s-a desfăşurat pe Antena 1, pe Realitatea TV 

şi pe PRO TV. 

Pentru Antena 1 şi Realitatea TV aţi avut înainte ocazia să 

vorbiţi cu regiile care reprezintă exclusiv aceste staţii. PRO TV nu are 

o astfel de regie, PRO TV lucrează numai cu agenţiile de publicitate şi 

atunci, pentru difuzarea spoturilor de 30 de secunde pe PRO TV, s-a 

recurs la modalitatea selecţiei de oferte între agenţii de publicitate şi 

au fost invitate cinci agenţii, la capătul cărui proces am câştigat noi 

selecţia ofertei şi am semnat contractul pentru difuzarea celor două 

spoturi pe PRO TV şi vă răspund cu plăcere la orice întrebări legate de 

acest contract. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vreţi să mai spuneţi o dată valoarea contractului? 

Doamna Mihaela Nicola: 

Valoarea contractului este de 100 de mii de euro cu TVA 

inclus, pentru două spoturi de 30 de secunde, difuzate pe PRO TV, în 

perioada 4-16 aprilie. 



 

 

85

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Două spoturi de... 

Doamna Mihaela Nicola: 

De câte 30 de secunde fiecare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vroiam să vă întreb dacă sunt în concordanţă cu preţul de rate 

card, pe care îl are PRO TV în mod obişnuit? 

Doamna Mihaela Nicola: 

Sunt mai mici decât preţul de rate card şi în general toţi 

clienţii beneficiază de preţuri mai mici, până la urmă, decât cele de 

rate card. Eu am adus cu mine, am exact preţurile. Nu ştiu cât de în 

detaliu pot să intru. Pot să vă povestesc aşa: prima solicitare a fost pe 

1 aprilie şi s-au prezentat cinci agenţii. Noi am oferit preţul cel mai 

mic, am parcurs etapa de negociere, la capătul căreia o altă agenţie din 

cele cinci a oferit un preţ mult mai mic. Au semnat proces-verbal, în 

baza căruia acea companie – pentru că a oferit un preţ mai mic în 

urma negocierii, decât cel enunţat de noi – a fost declarată 

câştigătoare, dar acea agenţie n-a putut livra, tocmai pentru că oferise 

un preţ mult prea mic (lucru care, mă rog, se mai întâmplă – e o 

anomalie, dar se întâmplă) şi atunci, s-a refăcut selecţia de oferte. 

Din nou am participat şi, de data aceasta, am dat iarăşi preţul 

cel mai mic, s-a mai încercat o negociere, dar n-am mai putut merge 

nici noi mai jos decât ceea ce ofertasem şi a rămas acel preţ pe care    

l-am oferit; un preţ foarte bun, de altfel. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Dar de ce credeţi că, la prima discuţie pentru 

atribuirea ofertei, cineva a venit cu un preţ mai mic? Doar să vă 

încurce? 

Doamna Mihaela Nicola: 

Da, se practică. Am fost în aceeaşi situaţie şi la alte licitaţii, 

se practică. 

Deci, la prima selecţie de oferte au fost invitate cinci agenţii, 

s-au depus cred că cinci oferte, a noastră a fost cea mai mică, s-a 

purtat o negociere cu fiecare din cei cinci şi noi am mai scăzut la preţ, 

dar o altă agenţie a dat un preţ nerealist de mic. Prin urmare, s-a 

semnat un proces-verbal că aceia ar fi câştigat şi urmau să înceapă 

campania repede, dar Televiziunea PRO TV a refuzat să difuzeze 

spotul pentru un preţ nerealist, pe care ei nu-l oferiseră şi atunci s-a 

reluat procesul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Pot să vă întreb părerea dumneavoastră personală ca om care, 

totuşi vinde spaţiu publicitar şi care are cunoştinţă, cât de cât de 

campanii publicitare şi de puterea lor de penetrare: Credeţi că o 

campanie compusă din două spoturi este suficientă pentru a promova 

o destinaţie turistică sau un eveniment? Că aici era vorba, practic, de 

un eveniment. 

Doamna Mihaela Nicola: 
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Eu, ca om de comunicare, pot să spun că oricâte de puţine 

spoturi fac mai bine decât niciun spot pentru orice eveniment sau 

pentru orice brand. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Doamna Mihaela Nicola: 

A fost o campanie scurtă, în perioada 4-16 aprilie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun, în regulă. 

Dacă mai sunt întrebări din partea colegilor noştri? 

Doamna Mihaela Nicola: 

Da, am adus cele două invitaţii la cele două etape, am adus 

procesele-verbale. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog linişte în spate, vă rog. 

Doamna Mihaela Nicola: 

Aşadar am adus toate invitaţiile, hârtiile lor prin care ne 

invită, ne declară câştigători, negociază, declară pe altcineva 

câştigător, acela nu-şi ţine oferta, ne invită din nou, oferim din nou 

mai mic, este proces-verbal că am câştigat şi contractul pe care l-am 

semnat îl avem aici, vi le las pe toate şi am, dacă-mi solicitaţi ceva 

similar cu ceea ce aţi solicitat celorlalţi, am şi media planul difuzărilor 

pe PRO TV. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este perfect, asta vroiam să vă solicit şi media planul. 

Doamna Mihaela Nicola: 

Vi-l las cu plăcere şi am şi monitorizările, adică nu numai 

planul cu spoturile, aşa cum ne-am propus noi să le difuzăm, ci chiar 

monitorizările respective aşa cum au fost difuzate spoturile. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De acord, pentru că probabil preţul de cost al spotului se 

justifică în funcţie de ora de difuzare. 

Doamna Mihaela Nicola: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De asta ne-ar trebui şi media planul. 

Doamna Mihaela Nicola: 

Da, vi l-am lăsat aici, cu plăcere şi toate celelalte documente. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este în regulă, i le puneţi la dispoziţie domnului secretar. 

Dacă nu mai sunt întrebări. 

Domnule secretar, o să vă rog, după ce terminăm. 

Cred că, dacă nu mai sunt întrebări, vă putem mulţumi pentru 

participare, asta în cazul în care nu aveţi de făcut vreun comentariu. 

Doamna Mihaela Nicola: 
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Nu, mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc pentru prezenţă. 

Doamna Aura Vasile are un comentariu. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, o să solicit prin dumneavoastră, ca 

secretarul general să dea sarcină experţilor şi secretariatului tehnic ca 

până la următoarea şedinţă să putem să primim o situaţie din care să 

rezulte dacă pe capitolele şi codurile ministerului existau fondurile 

pentru aceste campanii de publicitate; dacă ele, în felul în care au fost 

acordate, se încadrau în soluţia adoptată de către minister, ţinând cont 

de Ordonanţa nr. 34. 

Deci să ne fie spus dacă aceste lucruri au fost făcute în 

concordanţă cu legislaţia şi cu toate normele în vigoare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc. Se acceptă observaţia dumneavoastră. 

Oricum, ceea ce vroiam şi eu înţeleg era faptul că nu există 

niciun dubiu, toate contractele au fost de publicitate. 

Deci, dacă vă amintiţi discuţia cu secretarul de stat, cu 

domnul Munteanu, unde erau anumite inadvertenţe pe acest capitol, 

cred că s-au lămurit prin aceste contracte. 

Evident, vom consulta tot ceea ce ne pun cei trei 

reprezentanţi ai firmelor la dispoziţie şi ne vom putea clarifica punctul 

de vedere. 
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Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, o dată că ne-a spus secretarul de stat, este ceea ce o să 

rezulte din materialele pe care, prin amabilitate, firmele ni le-au pus la 

dispoziţie, o să consultăm legea, să vedem la capitolul publicitate ce 

modalitate trebuia folosită, care sunt sumele pe fiecare contract etc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! Mulţumim. 

Cu această audiere s-au încheiat şedinţele de audieri de astăzi 

şi o să vă rog să precizăm programul pentru data de marţi, 1 

septembrie. 

Deoarece începe sesiunea parlamentară, nu cred că putem 

începe de la ora 11,00, trebuie să mutăm şedinţa. 

Doamna Udrea a fost invitată pe 1 septembrie. 

Deci noi trebuie să începem marţi la ora 12,00 sau programul 

uzual, numai că va trebui să cerem, de la Secretariatul general, o altă 

sală. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Este posibil ca ziua de marţi să fie zi de luni, ca activitate; 

este posibil ca, Comisia pentru buget, finanţe să nu aibă activitate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Trebuie lămurit acest aspect cu Secretariatul Camerei, da? 

Domnul Claudiu Ţaga: 
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Oricum o să vă comunic prin SMS locul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi nouă şi doamnei ministru Udrea. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mai am o rugăminte, pentru că astăzi tot ne-aţi spus că au 

venit o serie de materiale, faptul că astăzi firmele au pus la dispoziţie 

o serie de documentaţie, o să dorim să fie multiplicat, dat la grupurile 

parlamentare, ca, în acest weekend, să ne putem uita şi noi peste ele. 

Şi mai era, ca o completare, din ceea ce Secretariatul tehnic a 

informat şi din ceea ce şi colegul nostru, domnul deputat Chiriţă a 

făcut remarca, chiar şi aceste materiale care au sosit ieri de la 

Ministerul Turismului, în forma în care am considerat că oricum o să 

le lecturăm, nu cuprind documentaţia şi temele pe care, pentru 

anumite probleme, le-am solicitat. 

Deci şi acest lucru să fie. Deci am solicitat-o la începutul 

şedinţei de astăzi să ni se facă o situaţie ce a fost şi ce este. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Toate documentele pe care le cuprind dosarele, până la 

sfârşitul zilei de astăzi, vă spun că este imposibil. Doar pe dosare, da, 

mâine. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

E-regulă. Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 
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Eu vreau să vă informez că săptămâna viitoare nu voi putea fi 

prezent în această comisie. O să vină înlocuitor, bineînţeles. Sunt 

invitat de mult de Guvernul chinez la un eveniment. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles, Grupul parlamentar al PSD va face o înlocuire. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

De aceea am vrut să vă anunţ ca să ştiţi despre ce este vorba. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În regulă. Bun! Mulţumesc. 

În rest, până la întrunirea comisiei de marţi, spre ca toate 

documentele care vor fi trimise de comisii să fie prin registratură şi, 

dacă este posibil, să aibă şi ştampilele de conformitate cu originalul, 

aşa cum este uzual şi legal. 

Vă mulţumesc şi ne vedem marţi. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,25. 

 


