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S T E N O G R A M A 

Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de 

Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a 

imaginii României - 16 septembrie 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 14,35. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Ludovic Orban, 

preşedintele Comisiei de anchetă. 

* 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimaţi colegi, 

Vă propun să începem. 
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Avem pe ordinea de zi, la primul punct, o informare 

referitoare la ultimele evoluţii, o să vă fac şi eu o informare, iar la 

punctul 2 dezbaterea proiectului de raport. 

Proiectul de raport este aici, o să vă înmânez câte un 

exemplar, pe care-l vom culege la sfârşitul şedinţei, să nu rămână 

niciun exemplar. Trebuie însă să îl aveţi în faţă pentru a putea să 

decidem. 

Să aprobăm ordinea de zi, dacă sunteţi de acord. 

Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Mulţumesc. 

La primul punct: Informări. 

Trebuie să vă informez că Ministerul Turismului şi-a adus 

aminte că a mai făcut nişte achiziţii şi sunt nişte achiziţii care nu sunt 

chiar lipsite de semnificaţii. Este vorba de participarea la Târgul de la 

Berlin, la care Ministerul Turismului a cheltuit 450 de mii de euro. 

Ne-a fost pus la dispoziţie dosarul de achiziţie, sigur, în viziunea lor, 

ceea ce înseamnă dosar de achiziţie. Ce pot să vă informez: că nu 

avem contractul semnat. 

Şi, din nou, avem o situaţie similară cu situaţia pe care am 

întâlnit-o în mai multe dosare de achiziţii: ordinul semnat de ministru, 

prin care împuterniceşte reprezentantul de la Berlin să semneze 

contractul este datat pe data de 10, iar Târgul începe pe data de 11 

mai, ca să fim foarte limpezi. Este vorba de amenajarea unui stand – 
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numai amenajarea construcţiei este în valoare de 300 şi ceva de mii de 

euro, adică mai precis cam cât o casă de vreo 200 de mp într-un cartier 

frecventat, de lux, într-un cartier rezidenţial din Bucureşti. Şi astea se 

fac într-o zi, întrucât ordinul de împuternicire al reprezentantului de la 

turism este datat 10, iar târgul începe pe data de 11. 

Al doilea dosar de achiziţie care ne-a fost pus la dispoziţie -  

este vorba de Târgul de la Milano. 

Şi, în fine, după lupte seculare, după ce noi l-am obţinut de la 

UCVAP, ne-a fost transmis şi dosarul privind achiziţia de autoturisme. 

Dar, în mod evident, şi dosarul de achiziţie pentru 

participarea la Târgul de la Milano este incomplet, lipsind contractul, 

lipsind o serie de alte documente legale din dosarul de achiziţie şi, în 

cazul acesta, practic, ne sunt puse la dispoziţie nişte hârtii care nu au o 

relevanţă foarte mare. 

Vrea domnul deputat Bănicioiu să aibă o intervenţie. Vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. 

Într-adevăr, consider că sunt foarte importante documentele 

pe care le avem despre cele două târguri, de aceea le-am şi solicitat în 

repetate rânduri şi aţi văzut că secretul este consecvenţa.  

Deci, după două luni şi jumătate, a reuşit să ne pună la 

dispoziţie doar o parte din aceste lucruri şi s-a dovedit că am avut 

dreptate, au fost făcute nişte achiziţii acolo, s-au cumpărat nişte 

produse şi cel puţin din punctul nostru de vedere, trebuie să lămurim 

acele suspiciuni, vom vedea în cursul zilelor următoare. 
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De asemenea, vreau să vă aduc la cunoştinţă un alt element 

de noutate, care a apărut în ultimele zile, şi asta nu prin concursul 

Ministerului Turismului (trebuie să vă informez), ci prin demersul 

unor jurnalişti şi a faptului că am avut acces la informaţii publice, pe 

care le puteţi verifica şi dumneavoastră pe net. 

Am căutat acţionariatul de la postul francez TF 1, deţinătorul 

postului EuroSport, şi, aşa cum v-am şi prezentat înainte, deja 

membrii comisiei – o parte dintre dumneavoastră ştiţi – deci 

reprezentantul Grupului Société Générale este acţionar la TF 1, 

proprietarul postului EuroSport, ceea ce intră puţin în contradicţie cu 

ceea ce ne-au spus cei de la Ministerul Turismului până acum şi cred 

că ar trebui să discutăm şi acea latură a conflictului de interese. Eu nu 

spun că există un conflict de interese între protocolul binevoitor între 

Ministerul Turismului şi BRD, protocol care am văzut clar, prevede 

clar mediatizarea BRD-ului în spoturile şi în promovarea aferentă 

Ministerului Turismului, dar acum este evident faptul că Ministerul 

Turismului a cumpărat publicitate de la un post care are în 

acţionariatul lui reprezentantul BRD-ului din Franţa. 

Cred că trebuie investigat acest lucru şi eu, unul, domnule 

preşedinte, m-aş bucura foarte tară dacă, în acest demers, am avea şi 

un sprijin din partea ANI. Ştiu că ei au deschis o anchetă în ceea ce o 

priveşte pe doamna Udrea sau trebuie să verificăm dacă nu cumva 

informaţiile mele nu sunt false, dar cred că cei de la ANI ne-ar putea 

ajuta în acest demers. 

Domnul Ludovic Orban: 
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Am înţeles, domnule Bănicioiu. 

Şi noi am făcut independent cercetarea, domnule Bănicioiu, 

şi aveţi dreptate, Société Générale prin Société Générale Asset 

Management este acţionar cu 5,9% a postului TF 1, care este 

proprietarul EuroSport, ceea ce, cu siguranţă reflectă şi sunt puse 

lucrurile într-o lumină nouă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă-mi permiteţi. 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, spuneţi, domnule Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sunt prea multe coincidenţe, că văd că, până la urmă, 

Ministerul Turismului a preferat să lucreze cu firme foarte apropiate 

de BRD, adică şi cu firma de publicitate a BRD-ului şi cu o 

televiziune din lanţul respectiv, deci sunt multe lucruri pe care nu ni 

le-au spus din start şi atunci când le-am cerut aceste precizări – aşa 

cum vă amintiţi, probabil – ne-au spus că nu există nici o astfel de 

legătură. 

Eu chiar îmi aduc aminte întrebarea pe care am formulat-o eu 

şi celor de la BRD şi celor de la Ministerul Turismului şi mi-au spus 

foarte clar că nu există nicio legătură, ba chiar au verificat aceste 

lucruri. Se pare că nu le-au verificat atât de bine, din câte văd eu. 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, doamna deputat Doamna Aura Vasile. 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, 

Pentru că trebuie să vedem deja o parte din rapoarte, pentru 

că trebuie să vedem prima parte a raportului lucrat de Vasile Bleotu şi 

de doamna consilier pe partea de finanţe – spun prima parte pentru că 

rămăsese să completeze – pentru că trebuie să vedem şi aceste 

materiale, la care aţi făcut dumneavoastră referire, am să vă solicit, 

pentru a respecta Regulamentul comisiei aprobat de Biroul permanent, 

să lucrăm fără presă, cerându-mi scuze... 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu, nu aveţi de ce să vă cereţi scuze. 

Doamna Aurelia Vasile: 

...cerându-mi scuze colegilor din presă pentru acest lucru, 

dar, văzând că moda în PD acum este de a face tot timpul plângeri 

penale şi având deja nu ştiu câte făcute şi de doamna Udrea şi de 

doamna Ridzi, cred că poate să evităm încă o plângere penală. 

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna deputat, n-aveţi de ce să vă cereţi scuze. În 

conformitate cu Regulamentul comisiei, fiind vorba, practic... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, nu este vorba decât de faptul că îi 

respect pe aceşti oameni, care au aşteptat, care nu-şi fac decât datoria. 

De aceea mi-am cerut scuze faţă de ei ca oameni şi parteneri – dacă 

vreţi – a activităţii din Camera Deputaţilor şi nu pentru altceva. 
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Domnul Ludovic Orban: 

N-o să supun la vot, asta vroiam să vă spun, că n-am ce să 

supun la vot, că este un regulament al comisiei şi este clar că nu putem 

să facem această dezbatere pe proiectul de raport public. 

Înainte de a trece la ultimul punct, conform discuţiilor 

noastre, ca să nu fundamentăm un răspuns la ceea ce am primit de la 

Biroul permanent – contestaţia privind legalitatea comisiei – am 

transmis, aşa cum ne-am înţeles, Departamentului legislativ să ne 

furnizeze un punct de vedere referitor la sesizările legate de legalitatea 

comisiei. 

Aici avem răspunsul primit de la Departamentul legislativ, 

care, practic, demontează în mod foarte temeinic orice fel de argument 

care este folosit aici. 

Aveţi documentul în faţă?  

Eu, vă spun, am o propunere concretă: în baza acestui... 

Spuneţi, doamna deputat. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, 

Pentru că în cadrul şedinţei Biroului permanent al Camerei a 

existat şi propunerea de trimitere la Comisia juridică, comisie 

permanentă a Camerei Deputaţilor, şi Biroul permanent, prin vot, a 

hotărât trimiterea şi sesizarea comisiei noastre pentru că doamna 

deputat folosise un articol şi un alineat, care, teoretic, făceau trimitere 

către comisia noastră. 
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De aceea, spun eu că analiza pe care ne-a trimis-o domnul 

director al acestui departament este un material care, teoretic, nu a 

făcut decât să ne justifice felul nostru de a gândi şi ceea ce data trecută 

(dacă vă aduceţi aminte, la sfârşitul şedinţei pe care am avut-o, cu 

uşile închise aproape în unanimitate am ajuns exact la aceleaşi 

formulări), cred că este bine să rămânem pe prima hotărâre pe care am 

avut-o. 

Faptul că noi am ajuns la aceeaşi concluzie ca şi 

Departamentul legislativ să rămână aşa, pentru că nu cred că trebuie să 

facem vreun răspuns şi nu putem să trimitem nici răspunsul 

Departamentului legislativ, pentru că Biroului permanent nu a fost de 

acord cu trimiterea la Comisia juridică. 

Domnul Ludovic Orban: 

Formulaţi o propunere concretă, că de răspuns trebuie să 

răspundem, din moment ce am fost sesizaţi de Biroul permanent al 

Camerei. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă propun să răspundem Biroului permanent al Camerei. 

Domnul Ludovic Orban: 

Biroului permanent îi adresăm răspunsul, dar, ceea ce... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci nu doamnei deputat. 

Domnul Ludovic Orban: 
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...ceea ce vreau să vă spun, în răspuns să putem să ne 

întemeiem, că, practic, răspunsul Departamentului legislativ este... 

Doamna Aurelia Vasile: 

V-am spus, îmbracă tot ce am gândit şi noi. 

Domnul Ludovic Orban: 

Este un răspuns care se întemeiază pe texte de articole foarte 

clare citate, pe practici, cutume – acolo unde nu este cazul – şi cu o 

explicare cât se poate de temeinică a lipsei de fundament a solicitării 

ministrului. 

Deci să ne întemeiem în răspunsul pe care-l dăm Biroului 

permanent pe aşa ceva. 

OK? Şi mă mandataţi pe mine ca să elaborez răspunsul în 

conformitate şi, cum să spun, în temeiul punctului de vedere exprimat 

de experţii de la Departamentul legislativ. 

Mai aveţi, la diverse? 

Domnul Lakatos Petru: 

Doar o singură remarcă, domnule preşedinte, ştiţi cum este 

acum moda toamnei anului 2009 – sesizarea organelor de urmărire 

penală. Deci, sufleteşte să se obişnuiască şi cei care nu au făcut parte 

din Comisia Ridzi că vor urma; mai devreme, mai târziu, când îşi 

aduce aminte cineva. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Unii au deja colecţie. 

Îmi daţi voie, domnule preşedinte? 
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Domnul Ludovic Orban: 

Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mi se pare foarte curios: înaintea raportului comisiei de 

anchetă, s-a dat deja o chestie de urmărire penală, deci într-un fel pe 

sancţiunile pe care comisia le-a analizat ele au fost exprimat deja de o 

instituţie abilitată, să te întorci împotriva comisiei; îmi este greu să 

încerc legăturile, mi-e foarte greu să pot să înţeleg de ce. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bine, dar dacă dezvoltăm subiectul şi vrem să ne amuzăm, 

colegii de la PD-L, care, data trecută, făceau parte din comisie, atunci 

şi ei sunt părtaşi la aceeaşi infracţiune? Au fost prezenţi. Deci cum 

interpretează distinsa noastră colegă prezenţa lor? Că au fost părtaşi la 

intimidare sau mai puţin? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Îmi cer scuze. 

Domnul Ludovic Orban: 

Poftiţi. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Referitor la acest subiect pe care l-a abordat domnul Lakatos, 

dat fiind faptul că i-au trebuit câteva luni să formuleze plângerea 

penală pentru noi, e posibil, în câteva luni, să aflăm că a făcut şi către 
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ceilalţi, dar probabil că lucrează la redactarea textului pentru 

plângerea penală.  

Referitor la jurnalişti, şi mie îmi pare rău că trebuie să ne 

desfăşurăm o anumită parte a şedinţei în lipsa dumnealor, dar îi 

asigurăm că rezumatul a ceea ce discutăm va fi prezentat de domnul 

preşedinte la sfârşitul şedinţei, iar stenograma interceptărilor o puteţi 

lua de la Conducerea Camerei. 

Domnul Ludovic Orban: 

Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi eu am privit cu amuzament această ştire, că ne-a dat în 

judecată. 

Înţeleg că abuzul în serviciu a fost faptul că am întrebat-o de 

scenă şi am descoperit că scena era plătită de altcineva şi la fel s-a 

întâmplat şi cu celelalte contracte, iar doamna Ridzi, în loc să ne 

spună după atâtea luni de zile totuşi cum a dat banii aceia sau unde i-a 

dat sau ce tricouri a confecţionat, s-a gândit că mai bine ne dă 

judecată. 

Eu cred că domnia sa s-a inspirat foarte mult din strategia 

doamnei Udrea, aceea de a crea cât mai mult spectacol pentru a scăpa 

de explicaţii. 

Cred că doamna Ridzi are o problemă din alt punct de vedere, 

pentru că dânsa chiar este la DNA chemată să dea explicaţii şi cred că, 

până să ne dea pe noi în judecată, poate se gândeşte să renunţe la 
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imunitatea parlamentară, ca să nu mai obstrucţioneze justiţia, aşa cum 

pretindea ea prin 2005 altora. 

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă nu mai aveţi luări de poziţii, trecem la raport. O să vă 

distribui proiectul de raport. 

Mulţumim reprezentanţilor media. 

 

 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,52. 


