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S T E N O G R A M A 

 

şedinţei din ziua de 8 iulie 2009 a 

Comisiei parlamentare de anchetă pentru 
verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi     

Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, 
pentru organizarea «Zilei Tineretului» 

 

   

Şedinţa a început la ora 10,30. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Alina-Ştefania 

Gorghiu, preşedintele comisiei. 

 

* 

              Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Bună ziua, stimaţi colegi. 

Domnule secretar, vă rog să ne spuneţi care sunt condiţiile de 

cvorum. Vă mulţumesc.  

Domnul Lakatos Petru: 

Din 15 membri, au semnat  prezent 14. Nu a semnat Petrescu 
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Cristian.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc, domnule deputat Lakatos.  

Astăzi, doamna ministru a confirmat că vine la ora 12,00. Au 

venit documentele acum. Am trimis pe cineva să le ia de la 

Secretariatul general. Au venit Nota de fundamentare, caietele de 

sarcini şi se pare că încă un document, dar nu ştiau să ne spună; a, 

ordinul ministrului, da.  

O să facem fotocopii şi o să le distribuim tuturor membrilor 

comisiei în cel mai scurt timp.  

Dar, până vine doamna ministru şi  ceilalţi reprezentanţi ai 

celor trei firme care au fost citate astăzi, o să vă rog să ne uităm, aşa 

cum am stabilit ieri, pe draftul făcut de domnul Bogdan Olteanu şi de 

domnul deputat Lakatos, să încetăm discuţiile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna preşedinte, procedură! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Da, doamna deputat Aura Vasile! 

Doamna Aurelia Vasile: 

Totuşi, ieri am spus că o ascultăm întâi pe doamna ministru, 

vedem ce materiale mai sunt şi pe urmă începem problema aceea. 

Deci, în condiţiile în care sunt elemente noi, sigur că da. Atunci, să nu 

discutăm de două ori, pentru că vom discuta în plus.  
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Şi, ieri, de asemenea, rămăsese să decidem, am înţeles că 

doamna Aura Vasile sugerase deja, dacă aceste deliberări au loc 

public, sau nu.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Nu, am că nu. Deci, am spus că ne mutăm în altă sală.  

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Corect. Aşa trebuie.  

Lucrările şedinţei s-au întrerupt la ora 10,33.  

 

Lucrările şedinţei au fost reluate la ora 12,10. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

Ştim că a fost făcută convocarea în aşa scurt timp, ştim că 

dumneavoastră v-aţi manifestat sprijinul pentru  derularea acestei 

anchete ori de câte ori va fi nevoie şi aţi spus că veţi veni în faţa 

noastră. Vă mulţumim şi pe această cale că aţi venit.  

Ne-au parvenit documentele de la Secretariatul General. Nu 

am apucat să le studiem decât de vreo 10 minute ne-am aplecat asupra 

lor, motiv pentru care o să începem direct. 

Dacă aveţi dumneavoastră ceva în plus să ne spuneţi acum, 

dacă nu, colegii mei o să vă pună întrebările pentru care v-am invitat 

aici.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Aş vrea doar să explic puţin întârzierea cu care au ajuns 

ultimele documente solicitate.  

Am avut  în fiecare zi persoane din minister chemate la DNA, 

chiar şi astăzi, şi mi-a fost imposibil să le pregătesc pe toate până luni, 

respectiv, până ieri, până marţi. Aseară le-am transmis, nu mai era 

nimeni. Înţeleg că în cursul acestei dimineţi deja au fost  transmise 

absolut toate documentele solicitate până în acest moment.  

De asemenea, dacă mai sunt şi alte documente care 

considerăm că nu au fost trimise şi trebuie să vi le transmitem, îmi 

spuneţi şi le veţi primi fără nicio problemă în cel mai scurt timp.  

Ce pot să vă spun este că în ceea ce mă priveşte, deja am 

făcut o adresă către Garda Financiară din partea instituţiei, prin care 

solicit Gărzii Financiare să verifice firmele, cele două firme, şi să ne 

prezinte un raport. De asemenea, rog şi comisia de anchetă din 

Parlament, dacă se poate să solicite şi pe această cale un raport Gărzii 

Financiare, pentru că eu consider că sunt cei abilitaţi în măsură să ne 

clarifice foarte multe aspecte care încă nu sunt clarificate.  

De asemenea, am făcut o adresă către cele două firme, prin 

care s-au derulat evenimentele de 1 şi 2 Mai, prin care le solicit să ne 

trimită, în cel mai scurt timp posibil, o listă completă cu toţi 

subcontractanţii.  

Eu aş vrea să vă mulţumesc în primul rând pentru ceea ce aţi 

făcut până în acest moment. Este, într-adevăr, un moment în care am 

ajuns, în care încep să se clarifice nişte lucruri.  

Cred că, audiind toţi subcontractanţii, sper să avem o astfel 
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de listă în cel mai scurt timp. Vom putea să aflăm, într-adevăr, ce s-a 

întâmplat cu banii care au plecat de la Ministerul Tineretului şi 

Sportului către cele două firme şi cum au fost derulate contractele şi 

cum au fost cheltuiţi banii de la cele două firme către cei care au 

furnizat, practic, toate serviciile prevăzute în contract.  

Sunt câteva aspecte pe care am vrut să le clarific. Prefer să 

răspund la întrebări.  Pentru că am şi şedinţă de Guvern la ora 14,00, 

aş  prefera să intrăm direct în întrebări, pentru a ajunge şi la şedinţa de 

Guvern, cu menţiunea că voi veni de câte ori voi fi chemată, dacă 

astăzi nu clarificăm tot şi-mi cer scuze, încă o dată, pentru întârzierea 

cu care unele documente au ajuns. Dacă doriţi să vin şi în altă zi, nu 

este absolut nicio problemă.  

Vă mulţumesc mut.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumesc, doamna ministru. Garda Financiară deja ne-a 

informat că lucrează la raport. L-am solicitat şi ni-l vor comunica în 

momentul în care-l finalizează. Am cerut, de asemenea, şi noi această 

listă, deci nu este cazul să o mai cerem. O să reiterăm această adresă, 

dar, în măsura în care vă parvine, înainte să ne parvină nouă, o să vă 

rog să ne-o comunicaţi.  

Acum, colegii mei, domnul deputat Lakatos, domnul Olteanu 

şi domnul Bănicioiu s-au înscris să vă pună întrebări. 

Domnule deputat, vă rog.  

Domnul Lakatos Petru: 

Doamna ministru,  
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Înainte de a pune întrebarea, nu am nicio îndoială despre 

bunele dumneavoastră intenţii, de a aduce în faţa comisiei cât mai 

repede documentele, dar, trebuie să constat că în două săptămâni n-am 

reuşit, nici până în ziua de astăzi – şi mă simt încă o dată obligat şi-mi 

cer scuze că vă corectez – n-am primit, de exemplu, metodologia 

privind achiziţionarea de servicii de recreere culturale şi sportive, 

înregistrată cu nr.10 din data de 20.III.2009, care este la baza întregii 

achiziţii. Nici până în ziua de astăzi n-am primit. De aceea, s-a şi 

solicitat în scris.  

A doua problemă. Aţi avut un control din partea Autorităţii 

Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice.  

Ne puneţi din nou la dispoziţie raportul, dar şi preşedintelui 

Autorităţii i-am cerut  întregul dosar care, conform legii, conţine şi 

alte piese şi se găseşte la dumneavoastră.  

Tot aşa, conform legii, există dosarul achiziţiei publice, cu 

absolut tot şi nu înţeleg de ce, având în vedere că au trecut mai mult 

de o lună de la eveniment, nu putem avea toate piesele dosarului 

respectiv.  

Deci, aceasta, legat de ceea ce aţi spus dumneavoastră că ne-

aţi pus la dispoziţie toate documentele.  

În rest, după aceea, când mai vorbesc şi colegii, o să am 

câteva întrebări legate de conţinutul documentelor şi ceea ce am aflat 

până acum.  

Vă mulţumesc.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Vreau să răspund. Mie mi s-a comunicat – şi chiar o să cer 
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permisiunea să dau un telefon – mi s-a comunicat că s-au pus la 

dispoziţie absolut toate documentele solicitate.  

De aceea, mă surprinde ceea ce-mi spuneţi privind 

metodologia privind achiziţionarea de servicii de recreere culturale şi 

sportive, pentru că este primul document care trebuia să vi-l trimită, 

dacă a fost solicitat. Şi asta şi vreau să solicit că, dacă acest lucru nu a 

fost trimis, vă asigur că va fi trimis în cel mai scurt timp posibil. Nu-

mi dau seama de ce nu a fost trimis, dacă nu este. Dar, daţi-mi, vă rog, 

şi adresa, prin care a fost solicitată. Sunteţi sigur că a fost solicitată 

metodologia?  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

O să vă dea cineva de la secretariat… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Rog să mi le dea şi… adresa, sun, să văd ce s-a întâmplat, 

pentru că nu… Vă rog să mă credeţi, nu este nicio rea-intenţie. 

Metodologia este primul document pe care trebuia să-l aveţi şi este cel 

de la care se pleacă, în momentul în care se organizează un eveniment. 

Deci, nu este nicio rea-intenţie, cu siguranţă, este o omisiune.  

Vă mulţumesc mult.  

Legat de raportul de control al ANRMAP-ului, a fost  

transmis, ca urmare a unei intervenţii la TV, pe care am văzut-o, din 

partea unui membru al comisiei, care spunea că nu avem cunoştinţă, 

nu avem acest document, am considerat că este bine să-l aveţi, de 

aceea a fost trimis. Şi, în rest, din câte ştiam, v-am spus, au fost 

trimise toate documentele solicitate. Voi verifica, să văd ce este cu 
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metodologia şi astăzi veţi primi documentul, dacă nu s-a trimis.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna ministru, dacă vreţi să daţi acum telefon, o să vă rog 

să faceţi, dacă vreţi la sfârşit,  e-n regulă. Când…  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Cum plec spre Guvern, dau un telefon din maşină şi vă asigur 

că în maximum o jumătate de oră de când am sunat, documentul îl 

aveţi. Deci, chiar nu… Cu siguranţă, este o scăpare, vă spun că au fost 

multe documente pe care le-am transmis atât comisiei, cât şi DNA-

ului. Zilnic, mi s-au solicitat cel puţin de către cei de la DNA. Îmi cer 

scuze dacă acest document nu a ajuns. Vă asigur că-l primiţi în cel mai 

scurt timp.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumim.  

Domnul deputat Olteanu.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. 

Bună ziua, doamna ministru! 

Două întrebări, în acest moment, legate de Nota de 

fundamentare. Acest document aş vrea să vă consult. Nota de 

fundamentare care stă, sigur, la baza achiziţiei publice. 

Prima întrebare se leagă de faptul că, în nota de 

fundamentare, în specificarea fiecăruia dintre cele trei evenimente, se 

stabilesc o serie de sarcini, de obiective şi se stabileşte, de asemenea, 
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o sumă totală estimativă. Şi întrebarea pe care v-o pun este: cum s-a 

stabilit, cum s-a ajuns la această sumă totală estimativă, cum aţi 

evaluat dumneavoastră, ca persoană care a aprobat nota de 

fundamentare această sumă totală estimativă? Dacă ea a rezultat în 

urma unor estimări ale fiecăruia dintre serviciile ce urmau a fi 

prestate? 

Şi revin, continui după aceea.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nota de fundamentare se realizează după ce se realizează un 

alt document, şi anume nota de oportunitate. Deci, în momentul în 

care se începe o procedură de a organiza un eveniment într-o instituţie 

publică, primul document care se realizează este o notă de 

oportunitate, pe care,  în general, o organizează departamentul care are 

şi bugetul alocat pentru astfel de evenimente. În cazul nostru, este 

vorba de Direcţia Generală Programe, Proiecte pentru Tineret.  

În cadrul acelei  direcţii, s-a realizat nota de oportunitate, 

care, practic, a stat la baza întocmirii notei de fundamentare. Sunt 

nişte paşi, în general, pe nota de oportunitate preţurile şi sumele sunt 

mult mai mari. Sumele din nota de fundamentare, din câte am văzut, 

sunt mai mici, iar suma totală alocată evenimentului, în final, şi 

cheltuită, este mai mică  decât  cea din nota de fundamentare. Deci, 

este o succesiune de documente care se realizează. Repet, la baza notei 

de fundamentare,  stă o notă de oportunitate. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Fără îndoială, dar întrebarea mea vizează modul de 
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constituire a acestei sume totale. Pentru că presupun că nu aţi pornit 

de la o sumă totală, cu atât mai mult cu cât, ulterior, tot aici aţi stabilit 

un număr de trupe care să interpreteze, bănuiesc că o cotaţie de piaţă a 

trupelor era uşor accesibilă, ea fiind o informaţie publică. Şi întrebarea 

era, sigur, având competenţa legală şi dreptul legal de a respinge sau 

modifica nota de fundamentare, drept care vă revine în calitate de 

conducător al instituţiei. Dacă aţi făcut o evaluare a modului de 

constituire a acestei sume, dacă e să luăm, să zicem, evenimentul de la 

Bucureşti, 1.200.000 lei, sau evenimentul de la Costineşti – 1.400.000 

lei. Sunt citate din nota de fundamentare.  Dacă aţi făcut înainte de a 

aproba această notă de fundamentare, o însumare a serviciilor care  

trebuia să ducă la această sumă, astfel încât să vedeţi dacă ies un 

milion două sute, sau poate două milioane 500, sau poate 600 de mii.  

Întrebarea pe care v-o pun vine în contextul audierilor pe care 

le-am avut ieri cu persoanele numite în comisiile de recepţie ale 

proiectului, ale serviciilor, persoane care au spus că domniile lor nu au 

făcut niciun fel de evaluare şi de asemenea cu persoanele din comisia 

de  selecţie a ofertelor, pe care i-am întrebat în ce măsură au evaluat  

realismul şi seriozitatea ofertelor depuse din punct de vedere al 

preţului. Domniile lor au răspuns, sigur, e  răspunderea domniilor lor 

pentru ce răspund, că nu consideră că trebuie să respecte prevederile 

legale, de exemplu ale Codului comercial, care face trimitere la aşa 

ceva, ci doar nota de fundamentare, caietul de sarcini şi celelalte 

documente interne. De aici porneşte această întrebare a mea, legată de 

modul în care necesitatea obţinerii unui preţ serios şi real pentru 

serviciile oferite, a fost luată în considerare în elaborarea 
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documentelor prealabile selectării ofertelor; deci, notă de 

fundamentare, notă de oportunitate.  

Vă mulţumesc. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Comisia de atribuire a contractelor verifică în mod 

obligatoriu dacă sumele din propunerea tehnică  depăşesc sau nu 

sumele totale alocate pentru evenimentul respectiv. Evaluarea sumelor 

cade în sarcina acelei direcţii care face, practic, nota de oportunitate şi 

că această evaluare se face împreună cu Direcţia economică, pe 

absolut toate documentele există şi controlul financiar preventiv. Cei 

din cele două direcţii, împreună, stabilesc aceste sume. Nu cade în 

sarcina altor direcţii sau a unui ministru să facă calculul sau să ceară 

acest lucru. Eu am avut încredere întotdeauna în cei care au făcut 

aceste note de oportunitate, respectiv note de fundamentare, repet, 

fiind vorba de sarcina pe care o au – aceea de a le întocmi, ţinând cont 

de toate reglementările în vigoare.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi o ultimă întrebare pe această temă şi voi mai avea o temă. 

Înţeleg că dumneavoastră nu aţi propus niciun fel de modificare la   

această notă de fundamentare, aşa cum v-a fost înaintată în proiect şi 

aţi aprobat-o din ce-mi spuneţi, dar corectaţi-mă, dacă greşesc.  

Deci, proiectul notei de fundamentare, aşa cum v-a fost 

trimis, a fost aprobat, sau aţi mai cerut modificări la el? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, nu am cerut deloc modificări la nota de fundamentare. A 
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fost propunerea care mi-a fost făcută de către cei din direcţie, după ce 

s-au consultat cu toţi membrii direcţiei respective. A fost, practic, un 

grup de persoane care au coordonat aceste evenimente desfăşurate 

încă de la începutul demarării acestor evenimente, din momentul în 

care am realizat că trebuie să organizăm, pe data de 2 mai, o serie de 

evenimente. Am numit mai multe persoane care s-au ocupat de 

gestionarea acestor evenimente, începând de la modul în care au fost 

făcute notele de oportunitate, notele de fundamentare, începând de la 

modul în care se atribuie – şi vă repet, nu sunt singurele evenimente 

organizate într-un minister, sau pe care le-am organizat până acum.  

Într-adevăr, pe zona de tineret, sau din bugetul programe, proiecte, 

este singurul mare eveniment, pentru că anul acesta ne-am propus să 

nu organizăm, ca în anii trecuţi, în fiecare lună câte un evenment sau 

două, în locaţii diferite. Anul acesta ne-am dorit ca tot bugetul care, în 

mod normal, era alocat pentru evenimente pentru tineret în primele 6 

luni ale anului, să fie dedicate Zilei Naţionale a Tineretului. Ne-am 

dorit ca pe data de 2 mai, Ziua Naţinală a Tineretului fiind şi ziua pe 

care eram obligaţi să o organizăm, prin lege. Şi o să vreau să explic 

puţin şi neînţelegerea care s-a creat legată de acea hotărâre de Guvern, 

care a apărut după data de 2 mai. O să vă explic imediat despre ce a 

fost vorba.  

Deci, noi avem obligaţia, prin lege, să organizăm Ziua 

Naţională a Tineretului, conform Legii nr.425/2004, lege care ne 

obligă, pe lângă organizarea de activităţi sociale, culturale, artistice şi 

sportive, ne obligă, de asemenea, să punem la dispoziţie, să acordăm 

sprijin material, financiar şi organizatoric sărbătoririi Zilei Naţionale a 
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Tineretului. Aveam prevedere în hotărârea de Guvern pentru a 

organiza aceste evenimente. Nu aveam, în schimb, o prevedere foarte 

clară pentru evenimentele care urmează să le organizăm pe tot 

parcursul verii şi în toamna acestui an.  

Sunt mai multe evenimente. De exemplu, Galele studenţeşti, 

sau alte evenimente, sportive în mod special. Pentru că în zona de 

sport nu aveam prevedere să organizăm acţiuni sportive, am vrut să 

facem acea clarificare în hotărârea de Guvern care a fost publicată 

după data de 2 mai, dar care nu are nicio legătură cu organizarea 

evenimentului din 2 mai care, repet, este obligaţia instituţiilor statului 

de a organiza această zi care, prin lege, este zi naţională a tineretului.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mă văd, totuşi, nevoit să mai pun o întrebare de completare, 

legat de ultimul răspuns pe care mi l-aţi dat. Aveaţi, la momentul la 

care aţi aprobat nota de fundamentare, aveaţi cunoştinţă despre 

prerogative dumneavoastră  de a o respinge, sau a o modifica? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu am considerat că trebuie să resping acea notă de 

fundamentare, pornind de la ideea că mi-am dorit să organizăm, în 

data de 2 mai, o serie de evenimente – foarte multe, dealtfel. În total, 

au fost organizate 427 de evenimente. Pot să vă pun la dispoziţie, dacă 

doriţi, o listă cu cele 427 de evenimente care au fost organizate în 

toate judeţele şi la nivel naţional, dar şi în fiecare judeţ în parte. Şi vă 

spun că am pornit de la această idee, pentru că eu nu sunt nici din 

Bucureşti, nici din Costineşti sau dintr-o altă localitate unde, în mod 
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tradiţional, se organizează evenimente în ziua de 2 mai, şi ştiu ce 

înseamnă să nu fie organizate  evenimente şi în zona din care provii. 

De aceea, am considerat că ar fi bine, pentru prima dată, să simtă 

tinerii că există o instituţie care le este dedicată, că există o instituţie 

care se preocupă de ei. Am impus, într-un fel, nu pot să spun că am 

impus, am solicitat, ca să fie evenimente şi sportive. Mi-am dorit 

foarte mult să încurajez tinerii să practice sport şi, chiar dacă vorbeam 

de o zi a tineretului, am vrut să fie organizate multe evenimente 

sportive, de asemenea. Şi mi-am dorit ca aceste lucruri să fie 

organizate în toate judeţele din ţară.  

Nu am considerat atunci, văzînd că este o notă de 

fundamentare în care se propuneau multe evenimente, nu am 

considerat că este oportun să cer modificarea acelei note de 

fundamentare.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu vă pun, aici, în niciun fel în discuţie judecata de 

oportunitate. Este o întrebare legată strict de legalitate. Şi  voiam să 

ştiu dacă eraţi în cunoştinţă de cauză, că aveaţi prerogativa de a cere 

modificarea sau respingerea acelei note. Deci, doar din punct de 

vedere al legalităţii vă întreb, nu al oportunităţii.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, repet: nu am considerat că trebuie să resping acea notă 

de oportunitate, chiar dacă acest lucru se putea face de către mine. Am 

considerat că trebuie să organizăm o serie de evenimente în data de 2 

mai şi mi-am dorit ca să fie implicat şi un număr cât mai mare de 
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tineri. Sunt cele câteva aspecte pe care le-am solicitat celor din 

minister, atunci când am avut prima întâlnire cu ei, am avut o întâlnire 

cu toţi din toate direcţiile responsabile,  toţi cei care s-au şi ocupat de 

aceste evenimente şi după ce a fost nota de oportunitate. Şi i-am rugat 

să găsească o variantă, prin care să fie implicaţi cât mai mulţi tineri în 

evenimentele din data de 2 mai şi, bineînţeles, să fie organizate şi cât 

mai multe evenimente sportive pe tot parcursul zilei. Pentru că asta 

ne-am dorit – pe tot parcursul zilei să fie evenimente culturale, 

artistice, sportive şi seara să culminăm cu câteva evenimente în două 

localităţi – am ales Bucureştiul şi Costineştiul.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Îmi cer scuze că sunt insistent, dar vreau, totuşi, să clarific 

această chestiune: dacă eraţi în cunoştinţă de cauză că aveaţi această 

prerogativă? Nu judec în niciun fel oportunitate. Deci, judecata de 

oportunitate vă aparţine, în calitate de ministru. Ceea ce mă 

interesează este dacă dumneavoastră cunoşteaţi faptul că aveaţi 

dreptul să o faceţi? Dumneavoastră apreciaţi dacă o faceţi sau nu, 

pentru că de asta sunteţi ministru, fără îndoială. Dar voiam să ştiu dacă  

eraţi în cunoştinţă de cauză, sau aţi fost, poarte, informată că sunteţi 

obligată să o semnaţi, aşa cum, probabil, aţi fost informată că aţi fi 

obligată să semnaţi contractul de adjudecare.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu am spus şi repet: pot să vă spun, dacă doriţi, de foarte 

multe ori, acelaşi lucru. Oricum, eu aş propune, cu permisiunea 

dumneavoastră, să procedăm, ca şi data trecută, să îmi adresaţi două-
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trei întrebări şi să răspund şi, odată ce am dat un răspuns, vă rog să nu 

mai insistaţi, pentru că eu nu mă schimb de la un minut la altul. 

Răspunsul meu a fost ferm şi nu cred că mai am ceva de adăugat pe 

acest subiect.  

Vă mulţumesc mult.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Trebuie doar să vă informez, poate din partea comisiei, că noi 

am stabilit acest mod de lucru, de a pune întrebările pe rând şi a primi 

răspunsurile, pentru că, altfel, exista riscul de a se rătăci, sau de a nu 

se mai înţelege care sunt răspunsurile. Dar, vina este, fără îndoială, a 

mea şi nu a dumneavoastră. Vă mărturisesc că nu am înţeles răspunsul 

la întrebarea: dacă ştiaţi că aveţi prerogativa legală de a modifica 

nota? Şi, de aceasta vă rog să-mi daţi răspunsul, dacă ştiaţi, sau nu 

ştiaţi. Sau, poate să-mi spuneţi că nu puteţi răspunde la această 

întrebare.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. Mai este… 

Domnul Bogdan Olteanu: 

 Păi, nu, staţi, că mai am o categorie de întrebări.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

 Vă rog.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

 Rog, atunci, să constatăm că doamna ministru nu răspunde la 

întrebarea, dacă avea sau dacă cunoştea această prerogativă, sau nu.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule Bogdan Olteanu, dacă aţi ascultat cu atenţie – şi 

sunt convinsă că aţi ascultat, din răspunsul meu cred că s-a înţeles 

foarte clar. Cred că suntem persoane care nu ne jucăm cu vorbele şi nu 

ne facem că nu înţelegem. Dimpotrivă, am spus foarte clar că nu am 

considerat oportun să întorc acea notă de fundamentare. Asta nu 

înseamnă că nu ştiam că am această posibilitate.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc foarte mult.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Dar, dumneavoastră puteţi să interpretaţi şi văd că asta doriţi 

să faceţi, practic.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

 Nu, nu, nu.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Şi eu am venit, eu am venit şi astăzi şi mai vin de câte ori 

este nevoie, să clarificăm, să clarificăm lucrurile care încă nu sunt 

clare. Şi eu chiar v-am mulţumit la începutul acestor audieri de astăzi 

pentru ceea ce aţi reuşit până astăzi să faceţi şi vă rog să mă ajutaţi, ca 

să putem clarifica în cel mai scurt timp aceste lucruri.  

Pentru că, dacă sunt lucruri încă neclare privind modul cum 

cele două firme au cheltuit banii pe data de 1 şi 2 mai. Vă spun că 

acest lucru mi-l doresc şi eu să-l aflu în cel mai scurt timp posibil. Şi 

am rugămintea şi cer acum comisiei… 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Îmi cer scuze … 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Nu v-am întrerupt, daţi-mi voie. Am rugămintea acum şi cer 

comisiei să înainteze din nou o adresă către cele două firme şi rog să 

fie chemate în faţa acestei comisii, pentru că nu mi se pare în regulă să 

dea altcineva răspunsuri pentru ceea ce ei   trebuie să răspundă şi-mi 

doresc şi eu să aflăm împreună toată lista cu toţi subcontractorii. 

Vreau să ştiu exact unde s-au dus toţi banii care au plecat din minister. 

De un lucru vă asigur: că noi ştiu ce am achiziţionat şi, prin urmare, 

cred că împreună avem obligaţia să clarificăm aceste lucruri şi … 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Îmi cer scuze, mă văd nevoit să intervin. Îmi cer scuze.  

Doamna preşedinte, vă rog mult, nu ne răspunde la întrebări. 

Tragem de timp. Timpul trece şi am înţeles că avem un timp limitat de 

audiere. Văd că se vorbeşte fără să fie…, fără să existe întrebări. 

Trebuie totuşi să vorbim mai la obiect.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Negoiţă, vă mulţumim. Am înţeles punctul 

dumneavoastră de  vedere. Vă mulţumesc frumos.  

Doamna ministru, în fiecare zi am revenit cu adrese la cele 

două firme, a fost un avocat prezent aici, după cum ştiţi, care ne-a 

spus că are un mandat limitat. O să facem revenirea până se termină 

mandatul acestei comisii, pentru că şi noi avem acelaşi interes, ca şi 

dumneavoastră.  
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O să-l rog pe domnul Olteanu să continue cu întrebările şi o 

să vă rog, stimaţi colegi, să aveţi întrebările formulate, pentru că sunt 

convinsă că foarte mulţi dintre noi doresc să pună întrebări.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc.  Doamna ministru, am înţeles şi-mi cer scuze. 

Este, cu siguranţă, vina mea că nu am înţeles mai repede răspunsul la 

prima întrebare. 

Cea de a doua se referă tot la nota de fundamentare, şi 

anume, la modul de stabilire a criteriilor de evaluare a prestaţiilor, în 

cadrul notei de evaluare. Am verificat în notă şi, pentru fiecare dintre 

evenimente, se prevede că MTS şi ofertantul-prestatorul vor  strânge 

evidenţe privind prezenţa la evenimentul organizat. Iar, în situaţia în 

care numărul de participanţi va fi mai mic decât cel stabilit, suma 

decontată va fi micşorată proporţional cu numărul participanţilor. Este 

criteriul unic de evaluare pe care l-am regăsit în nota de fundamentare.  

Dealtfel, revin la audierile funcţionarilor din minister, pe care 

le-am făcut ieri, care erau reprezentanţi, de data asta, în comisiile de 

evaluare, şi domniile lor ne-au explicat că, pe baza notei de 

fundamentare şi a celorlalte documente, acesta a fost singurul element 

pe care l-au luat în calcul la evaluare, pe baza înregistrărilor video, în 

anumite cazuri, a prezenţei, sigur, nu la cele 427 de evenimente din 

ţară, ci la cele mari, din Bucureşti şi Costineşti, unde se putea asigura 

o prezenţă fizică. Dânşii ne-au explicat faptul că nu au avut o 

competenţă de a face o evaluare cantitativă în ce priveşte numărul de 

obiecte promoţionale, tricouri, şepci, brichete şi aşa mai departe.  În ce 

priveşte valoarea prestaţiilor, prestaţiile trupelor, costurile cu scene, de 
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exemplu, care sunt relativ uşor cuantificabile. Şi întrebarea este dacă a 

existat la momentul întocmirii discutării aprobării notei de evaluare şi 

intenţia, sau propunerea de a introduce şi alte criterii de evaluare a 

prestaţiilor, care să permită cuantificarea valorii acestor prestaţii, 

astfel încât ele să fie apoi plătite.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da, o întrebare complexă, o să-mi permit să răspund pe 

măsură. În primul rând, aşa cum spuneam puţin mai devreme, ceea ce 

noi ne-am dorit a fost să fie un număr cât mai mare de tineri implicaţi 

în aceste evenimente.  

De asemenea, ceea ce mi s-a părut corect este să introducem 

o clauză, şi anume, să obligăm oarecum firmele să găsească soluţii, 

prin care să fie un număr cât mai mare de tineri implicaţi în 

eveniment. Pentru că, nu mi se părea corect ca să organizăm anumite 

evenimente, care să nu aibă beneficiari tinerii, cei pentru  care  erau 

…, adică, atunci chiar puteam să spunem că aceşti bani au fost irosiţi, 

pentru că această clauză era obligatorie şi este o clauză pe care o 

consider foarte bună. Dacă nu exista acel număr minim de participanţi, 

suma plătită ulterior era mult mai mică. Adică, proporţional cu 

numărul de participanţi, fiind un cost mediu pe participant calculat în 

acel moment şi se poate vedea acum din suma total care a fost 

cheltuită şi numărul de persoane care s-a estimat că au fost prezenţi, 

număr care a fost de trei ori mai mare decât acela prevăzut în contract.  

Vă dau un exemplu. Pentru evenimentele din Costineşti erau 

prevăzute 2.000 de persoane. În procesele-verbale apare că au fost 

6.000, dar, din estimările Jandarmeriei, au fost 15.000. Şi din ce 
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vedem pe înregistrările video, la Costineşti au fost prezenţi, atât pe 1 

mai, cât şi pe 2 mai, au fost prezenţi aproximativ 15 mii de oameni – 

şi lucrul acesta poate fi uşor văzut, pentru că au fost foarte multe 

imagini difuzate cu acel concert din Costineşti. Repet, numărul 

prevăzut prin contract era mult mai mic. Estimările ulterioare făcute, 

de exemplu, în fiecare judeţ în parte avem un inspector pentru tineret. 

Fiecare direcţie judeţeană pentru tineret are un inspector pentru 

tineret. Sunt şi cei care au făcut aceste  estimări cu privire la numărul 

de participanţi şi ni le-au transmis.  

Ceea ce pot să vă spun este că au fost multe persoane care au 

declarat că nu au avut cunoştinţă dacă au primit, sau nu, materiale 

promoţionale, de exemplu, şi am realizat ulterior că acele persoane, fie 

semnaseră personal pe procesele-verbale de primire a materialelor 

promoţionale – şi mă surprinde că nu mai recunosc, dar pot să vă pun 

la dispoziţie acele documente şi să vedem cine are dreptate, pentru că 

veţi rămâne surprinşi să constataţi că sunt persoane şi nu vreau să spun 

ce culoare politică au, care sunt în funcţie şi au declarat că nu au 

primit niciun material, deşi sunt fotografii cu tineri îmbrăcaţi în 

tricouri, car poartă şepci, cu bannere, cu afişe, cu pixuri, cu  brelocuri, 

cu pliante împărţite. Chiar nu mi se pare corect ceea ce au făcut, dar 

este o chestiune internă pe care o voi regla.  

În al doilea rând, dacă-mi permiteţi, cred că urmează să vă 

spun un lucru care este interesant. În data de 23 mai au fost, prin 

concurs, înlocuite anumite persoane. Cei care făceau declaraţii că nu 

au cunoştinţă dacă s-a întâmplat, sau nu, pe 2 mai, erau persoane care 

sunt în funcţie din data de 23 mai. Probabil că, înainte de a face aceste 
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declaraţii, ar fi trebuit să întrebe colegii lor din direcţii dacă, într-

adevăr, s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat ceva, dacă au primit, sau nu 

au primit anumite materiale.  

Întrebarea, de asemenea, mai trebuie să mai precizez, legat de 

materialele promoţionale, acestea nu trebuia recepţionate cantitativ. 

Evenimentul a fost, pe care noi l-am achiziţionat, au fost servicii de 

recreere culturale şi sportive. Noi am achiziţionat un eveniment - de 

exemplu, o maşină. Nu am impus ca să ni se spună care sunt 

componentele, câte uşi, câte oglinzi retrovizoare şi care sunt 

componentele. Noi am achiziţionat un eveniment. Nu am impus să se 

facă un număr de materiale promoţionale. Câte  tricouri, câte şepci, 

câte pixuri, câte brelocuri, câte afişe, pliante sau bannere s-au produs. 

A fost decizia firmelor care au organizat evenimentele, ele având o 

obligaţie, este  stipulat în contract ca, prin mijloace proprii, să asigure 

notorietatea şi vizibilitatea evenimentului. Dacă ei au considerat că 

trebuie să împartă 100 de mii de tricouri pentru a putea aduce un 

număr cât mai mare de tineri la evenimente, asta era strict opţiunea 

lor, nu era obligaţia lor să ne spună câte au făcut sau câte  au plătit sau 

unde le-au făcut. Este un tip de contract, v-am spus, sunt servicii de 

recreere culturale şi sportive.  

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumim.  

Doamna ministru, la rugăminte colegilor mei, am rugămintea 

să încercaţi să fiţi puţin mai concisă în răspunsuri, faptul că nu trebuie 

să vă mai punem întrebări şi pe colegii mei am să-i rog, o să-i rog să 
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pună întrebări punctuale şi să nu facem referire la aceleaşi lucruri pe 

care ni le-aţi mai spus de fiecare dată.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Atunci, doar ca să finalizez această chestiune şi, sigur, 

subliniind faptul că, în principiu, că achiziţionaţi sau închiriaţi servicii 

de orice calitate, trebuie să scrie acolo şi câte uşi are maşina. Este 

obligatoriu. Dar, sigur, că acesta este un comentariu şi-mi cer scuze 

pentru el.  

Deci, nu a existat nicio altă intenţie de a introduce criterii 

cantitative în nota de fundamentare. Nota de fundamentare a fost 

elaborată aşa cum este semnată şi aprobată de dumneavoastră, aşa cum 

v-a fost transmisă şi în ce priveşte criteriile de evaluare.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Iniţial, s-au introdus şi dacă… iniţial au fost propuneri în 

acest sens, dar, în final, varianta pe care cei de la achiziţii au ales-o, a 

fost aceea de a achiziţiona acest tip de eveniment. În momentul în care 

o direcţie dintr-un minister face o notă de oportunitate şi o notă de 

fundamentare, ei vin cu o propunere. Dar, cei de la Direcţia de 

achiziţii   decid ce tip de achiziţii vor face şi care este varianta pe care 

merg.  

Varianta aceasta de selecţie de ofertă şi de a achiziţiona acest 

tip de eveniment a fost aleasă de către directorul Direcţiei de achiziţii. 

Este cel care a propus să mergem pe un astfel de eveniment, şi nu pe 

cantităţi. Se putea, într-adevăr, alege şi  varianta de a impune un 
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număr minim de materiale promoţionale, sau un număr de evenimente 

cantitative. A fost un alt tip de achiziţie.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Vă mulţumesc foarte mult.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu. Se pregăteşte domnul Negoiţă, domnul 

Chiriţă, domnul Vişan şi domnul deputat Lakatos.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bună ziua, doamna ministru! 

Eu a vrea să încep prin a menţiona că este importantă şi 

marca maşinii. Este o diferenţă dacă este Maybach sau dacă este 

Logan. Şi aş trece direct la întrebări.  

În primul rând, sunt convins că aţi aflat, cel puţin din 

audierile care au decurs până acum, deci cel puţin din presă, că, pentru 

evenimentul de la Costineşti – deci, vorbesc   strict de evenimentul de 

la Costineşti -, trupele au fost plătite, cu siguranţă de altcineva. Cel 

puţin aşa spun cei de la Media Pro Pictures. Da? Şi avem şi 

documentele necesare care atestă acest lucru.  

Deşi în caietul de sarcini sunt prevăzute ca fiind plătite 

practic din banii ministerului şi în contractul cu firma Mark, cea care a 

câştigat… cu Compania de Publicitate Mark, cea care a câştigat 

evenimentul de la Costineşti, ei se obligă să  asigure acele trupe. Şi le 

şi înşiruie, de la Şuie Paparude, Puia, până la Zdob şi Zdub şi alte 

trupe de genul acesta.  

Întrebarea mea este: aveţi vreo explicaţie, în momentul de 
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faţă, de ce în actele dumneavoastră apar ca fiind plătite din banii 

ministerului, iar, în realitate, ele au fost plătite de Media Pro Pictures? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da. O să… nu, nu am o explicaţie completă. Asta vreau să 

aflu şi eu şi cu siguranţă vom afla împreună. Vreau să fac câteva 

precizări. Unu: am realizat că aici, în cadrul audierilor, a venit un 

reprezentant de la Pro TV care în prima zi a spus că tot evenimentul 

de la Costineşti a fost plătit de către Media Pro Pictures şi partenerul 

comercial. Este exact cum confirmaţi. Nu? Eu aşa… asta a fost… eu 

am văzut acest lucru difuzat în direct, aşa a spus atunci  reprezentantul 

de la Pro TV.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă reamintesc eu ce a spus domnul Costi Mocanu, că la el 

faceţi referire. Dânsul a spus, într-adevăr, că organizarea a fost 

exclusiv a lor,  da?,  şi că, în mare parte, evenimentul a fost… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, nu, nu. Nu a spus “în mare parte”. Eu vă spun din ce s-a 

difuzat în direct la TV şi vă rog să luăm… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Atunci, este important… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Ca să vedeţi unde vreau să ajung, unde vreau să ajung eu, 

pentru că şi eu vreau să lămuresc împreună cu dumneavoastră, de 

aceea sunt aici.  
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De acord.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

A doua zi, a venit   reprezentantul Media Pro Pictures care a 

spus: nu, nu am plătit noi tot, am avut contract cu doi subcontractori ai 

firmelor care au avut contract cu MTS şi am văzut că au spus două 

sume – bani pe care i-au primit pentru organizarea acelui eveniment.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiţi care este valoarea respectivă a sumelor? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Am văzut, din ce au declarat, în jur de 15 mii de euro. Sunt 

sumele care au fost aici declarate. Pe mine mă surprinde, în primul 

rând… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiţi de unde provine confuzia de la Costi Mocanu? Că vă 

explic, dacă nu… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, staţi puţin, ca să nu intrăm într-o polemică, pentru că 

interesul nostru este să lămurim lucrurile. Deci, o dată, pe mine ce mă 

interesează este să ştiu, ce am spus la început, care sunt 

subcontractorii, toţi subcontractorii prin care s-au organizat 

evenimente. Ce pot să vă spun este că noi am achiziţionat acest tip de 

eveniment fără să … şi în momentul când s-a făcut recepţia, firmele au 

venit şi ne-au prezentat dovezi şi noi ştiam că s-au organizat. Noi nu 
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am avut cunoştinţă în acel moment… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna ministru… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Vă rog să mă lăsaţi să închei.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Îmi cer scuze că trebuie să vă întrerup. Eu mă declar 

mulţumit de răspuns şi acum… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, nu, nu. Eu nu mă declar mulţumită de ce v-am spus, 

pentru că vreau să vă spun absolut tot. Sunt convinsă că din acest 

dialog vom clarifica foarte multe lucruri.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Unu. Nu am avut cunoştinţă, în acel moment, de 

organizatorul, de cel care a plătit, sau ce sume s-au plătit şi prin ce 

firme. Noi ştim un singur lucru: când s-a făcut recepţia, s-a prezentat 

că acele  evenimente s-au întâmplat. Aici vreau să aflu şi eu… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cine a plătit, totuşi, profitul? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu se întreabă aşa ceva. Din moment ce eu cumpăr de la 
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dumneavoastră un eveniment… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar n-aţi văzut MTV pe scena aia, n-aţi văzut că este MTV 

Days? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Se ştia că este un eveniment în parteneriat cu MTV-ul. Şi aici 

vreau să clarificăm nişte lucruri. Firma care…, deci firma care a făcut 

… (Rumoare.) 

 Îmi daţi voie, vă rog? Că nu ne înţelegem.  

 Firma cu care noi am făcut contractul a mai venit cu 

propunerea tehnică, ne-a spus: aceste lucruri vi le putem furniza. 

Acele servicii nouă ne-au fost furnizate. Noi nu avem de unde să ştim 

dacă, mai departe, firma care nouă ne-a vândut acel eveniment a plătit 

integral, prin ce firme, sau dacă o parte din acele costuri au fost plătite 

de alţi subcontractori, sau de către alte firme.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă-mi daţi voie? 

După părerea mea, fiind vorba de bani publici, pe care i-aţi 

dat cu foarte mare uşurinţă, cred că trebuia să ştiţi pe ce se duc ei.  

O altă întrebare.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Daţi-mi voie să clarificăm această întrebare… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi eu vreau să clarific.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, să nu trecem la o altă… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, era o constatare, nu era o… Şi, dacă vreţi, pot să merg 

mai departe şi să spun că acel eveniment de la Costineşti a fost 

organizat de cei de la MTV  şi nici măcar coorganizat, aşa cum 

susţineţi dumneavoastră, sau cel puţin, din caietul de sarcini nu    

reiese acest lucru.  

A doua întrebare, legată  tot de… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Daţi-mi voie să mai clarific … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

…această întrebare, pentru că eu constat că nu este foarte clar 

ceea ce am spus. Deci, repet. Noi an achiziţionat un eveniment. Acel 

eveniment s-a produs. Noi nu avem de unde să ştim dacă firma care 

nouă ne-a organizat evenimentul… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, dacă banii s-au dus unde i-aţi trimis… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Asta noi nu avem de unde să verificăm, decât Garda 

Financiară poate să verifice şi de aceea vă spun că am făcut adresă 

către Garda Financiară, pentru că  vreau să ştiu exact cât s-a plătit. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna ministru, dar înainte, înainte… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Dumneavoastră aveţi convingerea că mai sunt sau nu mai 

sunt alţi subcontractori acolo? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, dar… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Asta vreau să aflăm… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Văd că aţi venit de la început aici şi ne întrebaţi pe noi de 

subcontractori şi de toate aceste probleme. Nu credeţi că ar fi trebuit 

ca pe dumneavoastră să vă preocupe înainte de a pleca acei bani din 

minister, unde se duc? Pentru că, până la urmă, am senzaţia că era 

treaba noastră şi nu mai era treaba dumneavoastră.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu. Vă rog să nu… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi, acum, lăsaţi-mă să-mi pun a doua întrebare… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

…să nu denaturăm… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu denaturez, dar daţi-mi voie să pun întrebări în 
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continuare… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Puneţi a doua întrebare şi vă răspund apoi… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. A doua întrebare era legată tot de evenimentul de la 

Costineşti, unde, la fel, în contract, în contractul cu Firma Mark, în 

anexa  tehnică şi în propunerea financiară apare aceeaşi scenă, pe care 

tot am văzut-o la televizor, cele 75 de mii de euro care au plecat către 

această firmă, către Mark, ca să plătească o scenă pe care noi am 

înţeles că a plătit-o tot Media Pro Pictures. 

Asta vreau să vă întreb: ştiaţi de acest lucru? Vi se pare 

normal, sau nu intra în atribuţiile dumneavoastră? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, noi ştiam acest lucru. Dimpotrivă, vreau să clarificăm 

acum nişte aspecte.  

Unu. În contract, acolo nu apare doar scena. Ceea ce eu 

realizez … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi sonorizarea.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, în contract apar servicii conexe desfăşurării 

evenimentului. Prin servicii conexe desfăşurării evenimentului se 

înţeleg mult mai multe lucruri, chiar partea de promovare a unui 

eveniment. Ceea ce eu acum nu ştiu – şi asta vreau să aflăm şi poate 
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dumneavoastră, având această comisie, poate primiţi răspunsurile mai 

repede din partea unor autorităţi, este foarte important să ştim ce 

anume s-a plătit acolo… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Daţi-mi voie să vă contrazic…. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Vă rog să mă lăsaţi să închei şi adresaţi întrebarea, să vorbim 

pe rând.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Voiam să nu mai fim într-o confuzie… de asta… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule Bănicioiu, nu este nimic. Citim împreună şi vedem 

că la servicii conexe desfăşurării evenimentului este trecut în contract, 

este trecută scena, sonorizare, lumini.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact. Asta voiam să spun: scena, sonorizare şi lumini.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Din păcate, acel... din păcate, acel capitol constat că nu a fost 

detaliat. În general, prin servicii conexe desfăşurării evenimentului 

înţeleg că se presupun mult mai multe lucruri.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Daţi-mi voie! 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Inclusiv partea de promovare a unui  eveniment.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna ministru… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Acolo, constat că  este o problemă şi asta, auditul, cu 

siguranţă o va rezolva.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Îmi pare foarte rău să vă informez că este detaliat. Deci, la 

pct.5 – şi, dacă-mi  daţi voie, chiar vi-l citesc: referitor la asigurarea de 

servicii artistice conexe desfăşurării evenimentului. În cadrul 

evenimentului de divertisment, prestatorul s-a obligat, prin contract, să 

furnizeze în cadrul evenimentului următoarele - şi aici, cu ghilimelele 

de rigoare: pe plaja de la Costineşti, lângă Obelisc, se va instala o 

scenă de mari dimensiuni, capabilă să atragă o importantă masă de 

oameni, sonorizarea şi luminile vor fi printre atracţiile importante ale 

evenimentului. Comisia de recepţie, analizând datele înregistrate pe 

suporturile magnetice, furnizate de furnizorul independent de 

înregistrări TV, confirmă îndeplinirea obiectivului din propunerea 

tehnică.  

Deci, este detaliat. V-am citit din contract. Este detaliat, 

doamna ministru. Bun.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu consider că nu este suficient detaliat. Într-adevăr, aici este 
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o problemă pe care am constatat-o… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu am citit din contractul pus la dispoziţie de dumneavoastră 

… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Constat… mi s-a explicat că este un contract-cadru, am 

întrebat şi eu de ce a fost făcut, redactat în această formă contractul… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu ştiu, asta… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Şi mi s-a explicat că este un contract-cadru folosit în mod 

normal în instituţiile publice. Este explicaţia pe care am primit-o. Nu 

sunt, în schimb, mulţumită de modul în care acest contract a fost 

redactat. Nu este suficient detaliat acel capitol, cum nu sunt suficient 

detaliate, din punctul meu de vedere, celelalte capitole din contract şi 

acest lucru, practic, ne duce la a face diverse interpretări… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da, exact.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Cred că asta ar trebui să lămurim noi… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, sunt total de acord cu ce spuneţi dumneavoastră, dar 

îmi pare rău să avem aceeaşi părere după atât timp şi după ce banii au 
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fost cheltuiţi.  

A treia întrebare. Vreau să vă întreb: aţi afirmat un pic înainte 

despre materialele promoţionale, da? Tricouri, brelocuri, şepcuţe, 

pixuri, parcă atât, dacă am înţeles eu. Aţi spus că nu v-a interesat dacă 

au fost o sută de mii, sau mai puţin. Dar, totuşi, le-aţi plătit. Dacă erau 

20 sau 30 de tricouri, chiar nu are importanţă preţul, câţi bani  daţi pe 

20 de tricouri, sau câţi bani daţi pe o sută de mii de tricouri? Nu vise 

pare  relevant numărul? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Haideţi, să nu folosim… Numai puţin. Îmi cer scuze. Să nu 

folosim cuvântul “nu m-a interesat”, pentru că a mai fost o dată scos 

din context şi nu aş vrea să se interpreteze greşit ceea ce spun. 

Eu vă spun un singur lucru: noi nu am achiziţionat materiale 

promoţionale. Noi am achiziţionat un tip de eveniment, care 

presupunea, dacă… presupune, dacă doreşti să atragi cât mai mulţi 

tineri, să realizezi şi astfel de materiale. Materialele fiind tricouri, 

şepci… vă spun ce s-au produs… 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Trebuie să reformulez întrebarea, atunci.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Daţi-mi voie, vă rog, să finalizez, şi după aceea reformulaţi, 

dacă nu sunteţi mulţumit. 

S-au produs tricouri, şepci şi pixuri, baloane, brelocuri, afişe, 

pliante şi bannere, nu doar cele trei, pe care le-aţi menţionat 

dumneavoastră. Noi nu am achiziţionat.  
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Dacă am fi achiziţionat materiale promoţionale, vorbeam 

despre un alt tip de contract, despre altceva.  

De aceea, am spus că interesul nostru a fost să fie un număr 

cât mai mare de tineri prezenţi la aceste evenimente... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Acest lucru ni le-aţi mai spus. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

...deci interesul firmelor, în mod normal, era să producă cât 

mai multe materiale, pentru a putea atrage cât mai mulţi tineri. 

Deci, nu este vorba că nu am fost interesaţi sau că nu m-a 

interesat, nu. M-a interesat foarte mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Până a vorbi despre interesul firmelor, pe mine 

mă interesează, care a fost interesul ministerului, până la urmă? Deci, 

reformulez atunci: nu ne puteţi spune câte tricouri, şepci, pixuri şi alte 

materiale promoţionale au fost făcute, ca şi cantitate, mă refer. 

Dar, măcar ne puteţi spune: câţi bani s-au plătit pe aceste 

lucruri? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Numai puţin! Pot să vă spun câte materiale promoţionale au 

fost trimise în judeţe – şi o să pun pe cineva la minister să facă un 

calcul, pentru că noi avem procesele-verbale, prin care fiecare director 

din fiecare direcţie judeţeană de tineret, sau inspectorul de tineret a 

semnat că a primit aceste materiale.  
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Materialele promoţionale au fost transmise... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi sunt toate, nu? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Numai puţin! Da, în toate judeţele s-au transmis. Cele mai 

multe materiale promoţionale au fost împărţite la cele două mari 

evenimente: pe 1 şi 2 mai în Costineşti, şi pe 2 mai în Bucureşti (acolo 

au fost mult mai multe). 

Ce vreau să vă spun, în schimb, şi aici este important de 

precizat, toate materialele au fost transmise prin intermediul unei 

firme de curierat, în fiecare judeţ, şi în fiecare judeţ există proces-

verbal de predare-primire. Ce vreau să vă repet, în schimb, este că nu 

noi am impus un număr de materiale promoţionale. 

Veţi şi vedea, din procesele-verbale, că, practic, aceste 

materiale promoţionale, care s-au produs, au fost transmise după 

anumite criterii în judeţe, unde s-au trimis mai multe, mai puţine, nu 

ştiu, dar probabil numărul de persoane estimate, pentru că sunt judeţe 

cu un număr mai mare de populaţie, cu un număr mai mic. Aceste 

lucruri le putem calcula, dar nu noi am impus... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, şi noi susţineam, de la început, că putem calcula acest 

număr. Problema este că a trebuit să treacă atâtea zile, să discutăm cu 

atâţi directori de la minister, care niciunul nu a vrut să ne spună că 

acest calcul se poate face. 

Mă bucur că acum confirmaţi că se poate face. Eu ştiam de la 
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început că acest calcul poate fi făcut, pentru că este imposibil ca aceşti 

bani să meargă pe materiale promoţionale, şi să nu ştim câte. Evident, 

că se ştiu câte au ajuns în judeţe, şi evident că ştiţi câte au fost şi la 

Costineşti, şi la Bucureşti. Şi, sper să ne daţi numărul până la urmă. 

Mulţumesc. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, repet, puteţi să primiţi, inclusiv, procesele-verbale... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta cerem. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, s-a înţeles greşit întrebarea. Poate nu a fost clar 

formulată. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu este de acum, este de la început întrebarea. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Întrebarea era: dacă noi aveam cunoştinţă despre câte s-au 

produs. Nu. Noi nu aveam de unde să ştim. A fost strict decizia 

firmelor cu privire la numărul de materiale... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Nu v-aţi implicat în decizie.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, absolut deloc. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar numărul îl cunoaşteţi. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Numărul, putem să-l calculăm. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Evident, asta voiam să ştiu. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Din fiecare judeţ în parte, în funcţie de ce au semnat... 

(Discuţii suprapuse.)  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Două sau trei întrebări mai am şi scăpaţi de mine 

repede. 

Deci, voiam să vă spun că, atunci când aţi venit 

dumneavoastră prima oară la audieri, ne-aţi spus că aţi colaborat foarte 

bine la organizarea evenimentelor sau că, cei din subordinea 

dumneavoastră, chiar trebuie să-şi asume responsabilitatea. 

Ţin să vă aduc la cunoştinţă, că mai toţi directorii prezenţi, 

cât şi secretarii de stat, cât şi subsecretarul de stat au spus că nu avut 

atribuţii delegate pentru acest eveniment. 

Cum vi se pare acest lucru? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu este corectă afirmaţia dumneavoastră. Cei care au fost 

desemnaţi prin ordin de către ministru să se ocupe de un eveniment, 

normal că au atribuţii în organizarea evenimentului. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta zic şi eu. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Din moment ce există prin ordin acest lucru.. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, şi atunci, cum...? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu este corectă afirmaţia pe care aţi făcut-o. 

Cei care au primit ordin pentru a organiza acest eveniment, 

aceştia au atribuţii. Într-adevăr, nu au avut atribuţii prin ordin 

secretarii de stat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cum vă explicaţi că directorul general al Direcţiei de 

programe din minister nu ne-a putut spune nimic despre evenimentele 

pe care le-a ordonat în ţară, deci, desfăşurarea evenimentelor din ţară. 

Nu vreau să comentez declaraţiile unui director din minister. 

Voi avea o discuţie cu... Cred că vă referiţi la doamna Claudia Radu, 

care am văzut că a plecat puţin deranjată, ieri, de aici. Înţeleg că au 

fost nişte discuţii în contradictoriu. N-am lămurit încă aspectele 

acestea cu...  

Nu vreau să comentez nici .. Nu ştiu ce declaraţii a făcut, dar 

voi vorbi cu dânsa. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna Claudia Radu nu ştiu de ce a plecat deranjată. Să 
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ştiţi că noi am fost deranjaţi pentru că la toate răspunsurile mi-a spus 

că nu-şi aminteşte, şi că nu-şi aminteşte nici măcar numărul de telefon 

... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

...al dânsei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da, al dânsei. Deci, dacă domnia sa aşa a decis să se prezinte 

în faţa Comisiei de anchetă, să ştiţi că este strict problema ei. Nu ştim 

de ce a fost deranjată şi nu este treaba noastră. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu vreau să-mi cer scuze în numele angajaţilor pentru 

atitudinea lor. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumim. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Pot să vă spun că, pentru ei, este un factor de stres, faptul că, 

în fiecare zi sunt chemaţi la DNA, au fost chemaţi şi aici. Sunt totuşi 

nişte funcţionari publici şi am rugămintea să-i înţelegem. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Noi, ca oameni politici, cred că putem să înţelegem atitudinea 

unor funcţionari care, poate, sunt... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Să ştiţi că noi îi înţelegem.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Asta era chiar rugămintea: să avem înţelegere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dumneavoastră aţi spus,că aţi înţeles că este deranjată de nu 

ştiu ce atitudine. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Asta mi-a transmis telefonic. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Daţi-mi voie să continui atunci. Tot din discuţia cu domnia 

sa, cu doamna director general, am rămas un pic neclar cu cele 427 de 

evenimente pe care dumneavoastră le tot afirmaţi că ar fi fost 

organizate în ziua respectivă. 

Vă repet: domnia sa nu a reuşit să ne spună unde ar fi fost 

organizate cele 427? Domnia sa ne-a spus că a fost vorba de 39 de 

judeţe în care s-au desfăşurat, plus Bucureşti, plus Costineşti, da? 

Deci, 39 plus Bucureşti, plus Costineşti, nu înseamnă 427. 

După care am aflat, după mai multe discuţii, că probabil 

calculaţi, da, de exemplu, la Cluj au fost trei evenimente, adică: a fost 

cros, a fost întrecere de alergare, a fost un alt...  

Asta înţelegeţi prin 427 de evenimente distincte? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da, acum voi explica: într-adevăr, s-au organizat în 39 de 
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judeţe plus Bucureşti şi Costineşti, dar în total evenimentele au fost 

organizate în peste 100 de localităţi, din toate judeţele. Numărul total 

de evenimente fiind 427, ne referim la, exact cum aţi spus, dacă s-a 

organizat un concurs de şah, un cros, un spectacol sau o demonstraţie 

artistică, toate acestea au fost considerate evenimente. Da, câte un 

eveniment, de exemplu, un cros organizat la Cluj a fost considerat un 

eveniment; un spectacol de muzică populară organizat la ora 14,00 în 

timpul zilei, un alt eveniment ... 

Deci, evenimentele nu pot fi comparate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aceeaşi era şi părerea mea. Dacă-mi permiteţi? Dacă înţeleg 

eu, atunci la Costineşti înseamnă că au fost organizate vreo 30 – 40 de 

evenimente, din cele 427. 

(Fără microfon.) Câte au fost în Bucureşti? Unul. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da, exact asta voiam să vă spun, la Costineşti au fost 

organizate 30 – 40 probabil. Pot să vă pun la dispoziţie programul 

complet al evenimentelor. Este program pe ore – de dimineaţa până 

seara – atât pe data de 1, cât şi pe data de 2. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna ministru, poate că formularea este un pic diferită. 

Cred că sunt 39 plus 2, deci 41 de evenimente, cu nu ştiu, puteţi să 

spuneţi, cu mai multe acţiuni. Dar, eu când am înţeles 427 de 

evenimente, pe care le-a organizat firma respectivă, deja însemna 

altceva. 
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Şi acum, revenind la... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Cred că este o chestiune de nuanţă, de interpretare. (Discuţii 

suprapuse.)  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. Haideţi să mai discutăm puţin de cele 427 de 

acţiuni, că înţeleg că nu mai sunt evenimente, vreau să vă  întreb 

foarte direct, şi sper să-mi răspundeţi tot aşa. 

Cine le-a organizat? Care a fost contribuţia Artisan-ului, ca şi 

organizare, a Direcţiei de tineret judeţene şi a Direcţiei de sport 

judeţene? Pentru că, trebuie să vă spun, acelaşi director general de la 

programe, care a venit în faţa noastră, ne-a spus că nu ne poate preciza 

implicarea Artisan-ului, fapt care a fost confirmat şi de ceilalţi 

directori şi de ceilalţi angajaţi de la MTS. 

Cred că sunteţi singura persoană care ne puteţi face 

diferenţierea. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, eu vă spun un lucru: nu putem spune că nu poate fi 

confirmată implicarea firmei, în condiţiile în care conceptul acestui 

eveniment a fost organizat de către firmă, în condiţiile în care le-au 

fost transmise tuturor judeţelor evenimentele pe care le organizează. 

Şi, înţeleg că au primit asistenţă din acest punct de vedere, în 

condiţiile în care firmele au produs materialele promoţionale şi, vă 

repet din nou despre ce este vorba: toate judeţele, şi o să am 

rugămintea să acceptaţi să vă transmit fotografii din toate judeţele, 
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unde veţi constata că toţi tinerii din toate judeţele au fost îmbrăcaţi cu 

acelaşi tip de tricou, tricou branduit cu evenimentul, au purtat aceeaşi 

şapcă... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Contribuţia la... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Lăsaţi-mă, vă rog, să răspund. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, vă îndepărtaţi de răspuns. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu mă îndepărtez. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Organizarea... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Toate aceste materiale au fost produse şi trimise în judeţe de 

către firme. În fiecare judeţ au fost bannere puse cu evenimentul, fiind 

acelaşi concept. Au fost afişe, au fost pliante împărţite, şi au fost, vă 

repet, tricouri, şepci, pixuri, baloane, brelocuri, toate aceste materiale 

promoţionale au fost trimis în judeţe de către firme. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă înţeleg eu bine. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Numai puţin, să închei, pentru că poate veţi primi răspunsul 
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complet până la final. 

De asemenea, a existat o colaborare, care a fost reglementată 

în scris, între firme şi Direcţia generală programe – proiecte, pentru că 

noi am luat, am strâns acele evidenţe care erau trecute în contract.  

Deci, noi suntem cei care am strâns evidenţele privind 

primirea materialelor de către direcţiile judeţene de tineret, noi am fost 

cei care, prin Direcţia programe – proiecte, care a ţinut legătura cu 

firma, au organizat evenimentele în fiecare judeţ în parte. 

A fost o colaborare între firmă, Direcţia judeţeană de tineret 

şi Direcţia generală programe – proiecte din minister. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Haideţi s-o luăm altfel. Eu nu înţeleg, din ce aţi spus 

dumneavoastră, rezultă că ei au participat doar la modul de concepţie 

a evenimentelor şi de producere a materialelor promoţionale. Nu, 

practic, dumneavoastră aţi plătit organizarea, adică efectiv; ei au 

organizat crosul de la Cluj, de exemplu. 

Firma Artisan a organizat sau Direcţia de sport, asta vă 

întreb? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Să nu înţelegem greşit aceste lucruri. Am spus că a existat o 

colaborare între Direcţia generală din minister, firmă şi toate direcţiile 

din ţară.  

Nu înţeleg de ce acest lucru nu v-a fost descris, ieri, de către 

angajaţii ministerului? 

Propun să-i chemaţi din nou. Chiar vă rog, chemaţi-i, şi 
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întrebaţi-i exact cum s-au desfăşurat lucrurile? Că pot să vă spun, 

chiar nu mi se pare normală atitudinea aceasta, şi pot să vă spun că ei 

au fost cei care au desfăşurat împreună toate aceste evenimente.  

Nu ştiu, nu am cunoştinţă despre numărul de persoane care au 

supervizat din partea firmelor sau dacă aceste persoane au existat. Nu 

pot să vă confirm aceste date.  

Aici este de fapt momentul în care ar trebui să insistăm, să ne 

explice firmele cum au desfăşurat acest lucru. Şi, insist încă o dată: 

sunt aspecte pe care constat că încă nu le-am clarificat, şi cred că 

reprezentanţii firmelor sunt cei care ne pot furniza aceste informaţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi, puţin! Până a ajunge la reprezentanţii firmelor, haideţi 

să clarificăm ce au făcut reprezentanţii ministerului. Pentru că, 

inclusiv cei care au asigurat recepţia, de la minister, deci, inclusiv cei 

care au asigurat recepţia evenimentelor din teritoriu, de la minister, 

nu-şi aminteau să se fi întâlnit sau să fi colaborat cu cei de la Artisan. 

Şi asta este la fel, declaraţia lor consemnată pe stenogramă, şi 

sub obligativitatea de a răspunde cu adevărul.  

Deci, repet, nu ştiau aceste lucruri. Şi, eu, personal, nu m-am 

lămurit care a fost contribuţia Direcţiei de tineret şi Direcţia de sport. 

Haideţi să mai pun o întrebare referitoare la bani, pentru că 

aici noi avem o mare dilemă. Când am vorbit, în prima zi de audieri, 

unde aţi fost şi dumneavoastră, aici s-a vorbit de 630.000 de euro, care 

rezultă din însumarea celor trei contracte, da, cu cele, de fapt o singură 

firmă, pentru că până la urmă era doar o firmă. 

Apropo, şi aici am o mărturisire, pe care trebuie să v-o fac, 
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niciunul din cei trei, patru reprezentanţi ai ministerului în Comisia de 

evaluare a ofertelor nu şi-au dat seama că este vorba de o firmă care 

are aceeaşi acţionari şi acelaşi administrator. Nu vi s-a părut normal să 

verifice acest lucru. 

Aici chiar vreau să fac o clarificare pe loc, pentru că am văzut 

ieri aceste declaraţii, şi vă rog să verificaţi documentele pe care le-aţi 

primit. Am verificat şi eu la minister, pentru că într-adevăr, mi se 

părea incredibil să fie acelaşi administrator şi să nu-şi dea seama 

nimeni. Am verificat toate documentele care au venit din partea celor 

două firme. Au venit semnate de alt administrator. La un 

administrator, şi vă rog acum să verificaţi, repet: la o firmă este 

administrator Răzvan Nica, şi la celălalt un alt domn. 

Pe toate documentele primite la minister, mă refer la 

propunere tehnică, ofertă. A fost o întrebare tendenţioasă şi, vă rog să 

clarificăm acest lucru, pentru că mass-media este de faţă. 

Toate documentele au fost semnate de două persoane complet 

diferite, cu semnături complet diferite. N-aveau cum să-şi dea seama 

angajaţii că este vorba de acelaşi sediu social. Căutăm documentele şi 

clarificăm pe loc, vă rog foarte mult. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Deci, vreau să nu rămânem agăţaţi, şi îmi cer scuze, dar 

consider că este întrebarea mai departe a colegului meu. 

Pe cele două invitaţii de participare, pentru cele două firme, 

sunt într-adevăr certificatul constatator de la Registru, în care apar 

asociaţii şi forma de administrare. 

Ceea ce nouă ne-a atras atenţia şi n-am fi intrat în discuţii, 
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pentru problema subordonaţilor dumneavoastră, este că pe hârtiile sau 

actele privind declaraţia, privind eligibilitatea, declaraţia privind 

neîncadrarea în situaţii... ş.a.m.d., acolo unde trebuia să scrie şi 

numele, deci spune semnătura autorizată, nu este niciun nume, este 

numai o ştampilă cu o semnătură ilizibilă. 

La fel este şi în cealaltă ofertă. Şi, dacă vă uitaţi, şi 

semnăturile sunt aproape asemănătoare. 

Deci, în condiţiile... Eu, ieri, pe salariaţii, subordonaţii noştri 

i-am întrebat aşa: dacă aţi avut toate materialele la îndemână, aşa cum 

rezultă din procesul-verbal de recepţie sau din Comisia de evaluare,    

v-aţi uitat pe ele? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Daţi-mi voie să vă spun: întrebarea aceasta tocmai a pus-o 

domnul Bănicioiu acum. Ce întrebare a adresat dânsul, şi anume: dacă 

au văzut? şi ieri oamenii au înţeles acelaşi lucru, că au fost întrebaţi 

dacă nu au văzut că pe documente, pe oferte, pe propuneri tehnice a 

semnat aceeaşi persoană? Asta s-a înţeles, cel puţin, asta apare ca şi 

informaţie. 

Eu rog mass-media să vină şi să vadă că este vorba de un 

administrator la o firmă, de altul la alta. Dar, eu ce vreau să clarific? 

Doar că aici a fost o neînţelegere. Sunt două persoane complet diferite. 

Eu cred că oricum noi, acum, ne legăm de un detaliu ... 

Eu vă mărturisesc că am aflat amănunte de sediul social al 

firmelor, acţionariat din CSP, şi-i mulţumesc domnului Tolontan 

pentru acest lucru, pentru că este astăzi alături de noi. De acolo am 

aflat, şi nu am avut cunoştinţă că aceste firme au sediu în acelaşi bloc 
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sau că au acţionariat aproape comun. 

Constat din documente, în schimb, că administratorul 

firmelor este diferit.  (Discuţii suprapuse.)  

Sunt lucruri, doamna deputat, despre care eu, ca ministru... 

(Discuţii suprapuse.)  

Doamna Aurelia Vasile:  

Prima oară când i s-a adresat această întrebare a fost în 

momentul în care avocatul firmelor a venit la noi cu acea scrisoare, 

prin care ne învăţa sau ne aducea aminte Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, şi o fotocopie a unui proces-verbal realizat de poliţia 

judiciară, în care spunea acolo, pe articolul... punctul 2, s-au ridicat de 

la firme şi au fost predate de administratorul comun, Georgescu şi 

cum Dumnezeu se mai numea. De acolo am plecat. 

Materialele acestea de abia astăzi am intrat în posesia lor. 

Deci, nu puteam să facem referire la aceste materiale, ci teoretic, ieri, 

am plecat de la ceea ce am citit pe procesul-verbal încheiat de poliţia 

judiciară. Acum, de abia, avem aceste materiale. Dar, şi aşa, am văzut 

că au aceeaşi adresă, aproape acelaşi acţionariat. 

Întrebarea către subordonaţii dumneavoastră a fost: dacă au 

citit aceste materiale? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu vă spun, când am semnat aceste documente, am văzut – şi 

cu siguranţă mi-aş fi dat seama dacă aş fi văzut acelaşi administrator. 

Administratorul este diferit. 

Eu îmi cer scuze dacă această neînţelegere a existat, şi vreau 
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să clarificăm. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Numai o secundă, ca să fim riguroşi. Nu prea are importanţă 

administratorul în această situaţie, şi să vă spun de ce. Pentru că, în 

conformitate cu caietul de sarcini, au fost solicitate nişte documente. 

În aceste documente prezentate de cele două firme, printre documente 

au fost depuse: un certificat constatator, în care toţi asociaţii – se vede 

– mai puţin unul, sunt identici la cele două firme, administratorii 

aşişderea. Este actul constitutiv, din care se văd asociaţii şi 

administratorii. 

Orice comisie de evaluare de bun simţ, cu o minimă 

capacitate profesională, v-ar fi informat despre lucrul ăsta. Ieri, toţi 

angajaţii din minister ne-au spus un singur lucru la această întrebare: 

că n-au văzut, că nu au ştiut. I-am întrebat dacă ştiau că firma a fost 

înfiinţată la sfârşitul lui 2008? Mi s-a spus că nu aveau de unde să ştie, 

deşi din toate documentele reiese că Mark a fost înfiinţată în 

noiembrie 2008 (din toate documentele pe care le-au avut la 

dispoziţie). 

Acum, nu-mi dau seama dacă într-adevăr angajaţii 

dumneavoastră sunt, au o capacitate slabă şi o pregătire incredibilă, de 

nu se pot uita pe nişte certificate constatatoare? 

Dar întrebarea mea este: dacă pe dumneavoastră v-au 

înştiinţat de acest lucru. Pentru că, sunt nişte lucruri flagrante în aceste 

dosare de achiziţie. 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Nu, nu am fost înştiinţată de aceste lucruri şi, cu siguranţă, aş 

fi încercat să găsesc o soluţie, deşi mi se spune că nu aveam voie să 

refuz să-i primesc, înţeleg că nu aveam voie, dar dacă aş fi ştiut acest 

lucru, cu siguranţă aş fi încercat să blochez orice, dacă aşa era situaţia. 

Nu am avut cunoştinţă, nu am fost informată, şi regret că nu 

am ştiut aceste aspecte mai devreme. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

(Discuţii suprapuse.) Ba, da, şi dacă vă înştiinţau, chiar aveaţi 

obligaţia, pentru că se încadrează în toate criteriile de licitaţie trucată. 

N-au voie două firme să aibă aceeaşi asociaţi şi aceeaşi administratori, 

pentru că sancţiunea o dă Consiliul Concurenţei, ulterior. 

Dar asta este o altă poveste.  

Pe mine mă interesa dacă dumneavoastră aţi fost sesizată de 

toţi angajaţii din minister, pentru că acte, firmele au depus; din 

punctul ăsta de vedere, era limpede ca lumina zilei, că sunt practic 

aceeaşi firmă. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, nu am avut cunoştinţă despre aceste lucruri şi, vă repet, 

primul moment în care am vrut şi mi-am dorit, într-adevăr, să verific 

cu maxim atenţie tot ce s-a întâmplat, pentru că, în general, aceste 

lucruri nu se fac. 

Totuşi, eu am cerut un raport de control de la ANRMAT, 

după ce directorul Direcţiei de achiziţii mi-a propus această variantă 

de selecţie de oferte, şi care a făcut absolut tot prin cei de acolo, a 
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plecat din instituţie. 

Atunci, am cerut urgent un raport de control al ANRMAT-

ului. Nu am avut cunoştinţă şi nu înţeleg de ce acest ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu vreau să spun că a fost ceva făcut cu intenţie, Doamne 

fereşte, nu vreau să acuz pe nimeni, aştept răspunsul auditului, care 

spre să-l am mâine. Vreau să fac şi o mică precizare cu privire la 

speculaţiile care s-au făcut pe această temă. Eu le-am dat un timp 

foarte scurt celor din minister pentru a realiza acest audit, dar din 

păcate, timpul nu a fost suficient, am fost forţată să-l prelungesc, 

pentru că oamenii de la care trebuiau să plătească informaţii şi cei care 

trebuiau să fie audiaţi de către auditori au fost, fie chemaţi la Comisia 

de anchetă în Parlament, fie la DNA. Mi-au solicitat în mod special 

prelungirea termenului, sper să am mâine rezultatul acestui audit şi să 

vedem exact ce s-a întâmplat, dacă au fost undeva defecţiuni pe 

parcursul acestei proceduri. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Este o adresă la dumneavoastră pe care nu o să o repetăm, ca 

atunci îl elaboraţi să ni-l comunicaţi şi nouă. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Vi-l pun la dispoziţie imediat cum este gata, îl voi pune şi 

site-ul instituţiei, va fi făcut public, va fi prezentat într-o conferinţă de 

presă şi vreau să existe transparenţă maximă în tot ceea ce s-a 

întâmplat şi se întâmplă în continuare în instituţie. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă-mi daţi voie să continui, eu vreau să vă spun, pentru că 

tot aţi deschis vorba despre audit - şi eu îl aştept cu mare interes – mai 

ales că pe surse văd că deja au început să apară tot felul de informaţii 

din acel audit şi sper să termine mai repede decât este programul 

acestei comisii. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Interesul este al meu să se termine mai repede, credeţi-mă. 

Data trecută am fost acuzată că nu i-am demis pe toţi angajaţii în 

prima zi. Eu am spus clar că vreau... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este o informaţie falsă cea pe care o prezentaţi acum! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu „acuzată”, a fost o discuţie aici când am venit prima dată, 

din partea unei persoane, dar nu vreau să comentez... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Haideţi să trecem la întrebările respective... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, interesul este în primul rând al meu, ca acel audit să fie 

gata în cel mai scurt timp. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu mă bucur că v-aţi convins că nu ne faceţi nouă un favor că 

veniţi aici, ci este interesul dumneavoastră.  

Dacă-mi daţi voie, o să continui cu partea financiară. 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Am o întrebare la care nu am răspuns, legată de suma... Aici 

chiar aş vrea să facem nişte precizări care sunt foarte importante. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Tot la sume sunt şi eu, de aceasta vroiam să vă prezint un 

raţionament, ca să văd dacă... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Prezentaţi-mi dumneavoastră şi răspund eu după. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu, din Raportul ANRMAP am citit şi îl am şi în faţă, pe cel 

prezentat de dumneavoastră, văd aici că valoarea estimată, conform 

notei de oportunitate a fost 3.410.700 ron. Da? Totodată, vreau să vă 

spun că aceasta este şi suma confirmată prin răspunsul la interpelarea 

mea şi a unui coleg, pe care v-am făcut-o, interpelarea parlamentară. 

Deci, ceea ce ar însemna suma de cost final al acţiunii, undeva la 

810.000 euro, dacă nu mă înşală pe mine calculul. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Trebuie să fac eu o precizare, ca să nu trecem mai departe. 

Pentru că din nou ajungem la neînţelegeri şi la speculaţii pe această 

sumă. 

Au fost foarte multe întrebări şi interpelări adresate din partea 

mai multor parlamentari, multe dintre ele nu au fost foarte clare. Şi 

aici vreau să clarific. Dacă întrebarea este formulată de genul: care a 

fost suma totală alocată evenimentelor de 1 şi 2 mai? – acesta este un 
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aspect. Dacă vorbim de suma totală cheltuită este altceva. Şi vreau să 

fac această foarte importantă precizare: suma totală alocată prin nota 

de oportunitate a fost într-adevăr de 3.410.700 lei, dar nu este suma 

totală cheltuită. Întotdeauna suma totală alocată, pusă la dispoziţia uni 

eveniment este o sumă iniţială de la care se pleacă, care în general este 

mai mare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci a mai rămas!  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da. Sunt bani necheltuiţi care iniţial au fost prevăzuţi a fi 

cheltuiţi pentru 1 şi 2 mai. 

Deci, suma totală alocată... A fost falsă informaţia cu privire 

la faptul că s-a mai descoperit ceva! Este clar... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna ministru, numai puţin! Nu mai faceţi afirmaţii false! 

Noi nu avem informaţii de la dumneavoastră! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Îmi cer scuze! Nu este vorba de o afirmaţie falsă, de aceea am 

venit să vă explic aceste lucruri. Deci, prin Nota de oportunitate, suma 

totală alocată a fost aceea de 3.410.700, aproximativ 800.000 de euro, 

cât spuneţi dumneavoastră, dar suma totală cheltuită a fost aceea, în 

jur de 600.000 euro, fără t.v.a. Dacă îi aplicăm şi t.v.a.-ul, într-adevăr 

ajungem la peste 700.000 euro. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi atunci, întrebarea mea ar fi: diferenţa, de la 700.000 până 

la 810.000, suma alocată... deci, 110.000 euro înseamnă că nu au fost 

cheltuiţi şi se regăsesc la minister? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Acei bani se regăsesc în bugetul de programe-proiecte, din 

acei bani pot fi organizate alte evenimente. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ulterior. Deci, putem dovedi acest lucru? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da. Sunt documente contabile care arată aceste lucruri. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

O întrebare tot legat de partea financiară, dacă am lămurit cu 

cei 110.000 de euro care nu ieşeau...  

Tot din declaraţia doamnei Claudia Radu, directorul general de la 

programe, am aflat că pe lângă banii trimişi în judeţe, cei 50 de 

milioane de care ne-aţi povestit şi dumneavoastră, da? Cel puţin ne-a 

dat exemplul Bucureştiului, unde am înţeles că dânsa ştia mai bine, 

ocupându-se de recepţie la Bucureşti, au fost făcute cheltuieli şi din 

bugetele proprii ale direcţiilor, recte le Bucureşti din bugetul Direcţie 

de tineret a municipiului Bucureşti – DTMB-ul. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Daţi-mi voie, vă rog, să precizez, da este foarte bună 

întrebarea. În fiecare judeţ – am mai precizat acest lucru – a fost 
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alocată o sumă de bani, este vorba de 50 de milioane lei vechi, cu 

excepţia a patru judeţe, unde au fost 100 de milioane de lei vechi, 

pentru că sunt judeţe mai mari, unde îşi prevăzuseră iniţial să 

organizeze mai multe evenimente, unde puneau mai multe bannere, 

unde aveau un număr mai mare de acţiuni organizate. Aceşti 50 de 

milioane lei vechi, pe judeţ, erau prevăzuţi pentru cheltuielile care nu 

puteau fi făcute din Bucureşti sau de către firme sau de către noi. 

Şi anume, este vorba de cheltuieli pentru obţinerea 

autorizaţiei de a monta bannerele, este vorba de cheltuieli privind 

salvările pe care sunt obligaţi să le aibă atunci când există un cros sau 

orice eveniment sportiv organizat. Este vorba de anumite premii pe 

care tinerii le primeau, altele decât acelea care le-au fost trimise de 

către... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi banii unde au mers? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Banii s-au dus la direcţiile judeţene pentru tineret şi au fost 

cheltuiţi de către direcţiile judeţene pentru tineret. Sunt direcţii care n-

au cheltuit suma integral, a fost alocată o sumă totală de aproximativ 

58.300 euro. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Staţi puţin! Şi atunci ce a făcut Artisan-ul?! Artisan-ul pentru 

ce a mai primit bani? 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Am spus şi repet: firma care a gestionat judeţele a fost cea 

care a produs toate materialele promoţionale... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, tot pentru producţie de materiale, practic, au primit 

banii? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, tocmai, a fost o informaţie falsă că s-au plătit lucruri... au 

fost lucruri complementare. Nu s-a plătit de două ori acelaşi lucru! 

Toate materialele promoţionale au fost produse de către firme, 

judeţele n-au produs nici un material promoţional... Numai puţin! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna ministru, ne întoarcem iarăşi! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu ne întoarcem! Vreau să fac o precizare! Deci, bannerele 

au fost trimise de către firmă în judeţe şi au fost montate... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aceasta este producţie de materiale promoţionale! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

... de către direcţiile judeţene pentru tineret. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi au fost montate de către direcţii. 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Exact! Dar n-au produs alte bannere! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu vă întreb ce a făcut Artisan-ul, care sunt acţiunile pe care 

le-a organizat Artisan-ul şi pe care le-aţi plătit de la Artisan. Aceasta 

nu ne spuneţi, de fapt! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Aceasta vreau să clarificăm foarte clar cu directorul direcţiei 

şi o să o chem eu, din nou, dacă doriţi, dacă dumneavoastră nu doriţi 

să faceţi acest lucru, pentru că a fost o colaborare între firmă, direcţia 

mea din minister şi fiecare direcţie judeţeană de tineret în parte. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamnă ministru, înţeleg că dumneavoastră acuzaţi acum că 

directorul nu v-a tăinuit în mod conştient anumite informaţii? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, este o acuzaţie gravă aceea pe care o faceţi şi eu nu ştiu 

în fiecare judeţ ce s-a întâmplat şi cum. Am, într-adevăr aici multe 

documente pe care vi le pot lăsa. Sunt judeţe unde s-au întâmplat 30 

de acţiuni, sunt judeţe unde s-au organizat doar 10, minimul pe care 

erau obligaţi să le organizeze. 

Deci, nu vreau să dezinformăm, am spus că a existat o 

colaborare între Direcţia generală din minister, firmă şi fiecare direcţie 

judeţeană în parte. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Poate ne lămureşte şi pe noi până la urmă directorul respectiv 

pe ce s-au dus banii. 

Mă întorc din nou la bani. Pe lângă cele 50 de milioane pe 

care le-am lămurit că s-au dus de la minister direct acolo, în fine, n-am 

înţeles eu partea cu Artisan-ul, dar aceasta este altă problemă. Aceeaşi 

doamnă director ne-a confirmat, în cazul Bucureştiului, de exemplu, 

că au mai existat alţi bani, plătiţi de Direcţia de tineret a municipiului 

Bucureşti. Şi ne-a şi spus pe ce sunt, pe ce au fost daţi în Bucureşti! A 

mai fost plătită o scenă, cea de-a doua scenă de la Parcul IOR şi nişte 

trupe care au mai cântat acolo sau ceva de genul acesta. Sau trupele 

parcă au fost cele studenţeşti care nu au fost plătite, dacă nu mă înşel? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule Bănicioiu, suma totală alocată pe care v-am spus-o, 

aproximativ 58.300 euro, dar puteţi să primiţi defalcat, este vorba de 

245.000 lei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu vă întreb de altă sumă acum. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Aici sunt banii! Pentru că sunt 50 de milioane... Dacă mă 

întrerupeţi nu o să înţelegem absolut tot. Sunt 50 de milioane lei vechi 

în fiecare direcţie judeţeană, cu excepţia a patru judeţe, unde au fost 

100 de milioane şi Bucureştiul unde au fost 250 de milioane. Toată 

suma aceasta... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Păi aceasta... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Lăsaţi-mă, dacă mă întrerupeţi nu o să reuşim să clarificăm 

lucrurile. Suma totală pe care v-am repetat-o acum 3 minute, 58.300 

euro sunt banii din care s-au organizat aceste evenimente. Aceasta este 

suma la care se referea, aproximativ 60.000 euro, cea care s-a şi spus, 

245.000 lei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aşa o calculasem şi noi. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, cei 60.000 , 58.300 de euro. Eu mă refer la cei 58.000 de 

euro, bani care s-au dat direcţiilor judeţene, inclusiv direcţiei din 

Bucureşti, care se adaugă la cei 600, de fapt sunt 591 plus t.v.a. suma 

totală, s-au făcut calculele. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aceşti bani se adaugă la cei 600. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

La cei 591.677. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bun. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Adică 3.067.962. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, aceasta este suma finală, înţeleg. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

3.067.962 plus 245. Aceasta este suma finală. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aceasta înseamnă 700.000 euro. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, 3.067.962 este suma totală, nu 3.400.000 sau alte 

speculaţii care s-au făcut... Deci, nu vorbim de suma totală alocată. 

Atenţie, este o diferenţă! Suma cheltuită! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Suma cheltuită! Adică, 3.067.962... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles! Doamna ministru, nu s-au făcut speculaţii, sunt 

informaţii... Deci, nu sunt 3.400.000 sunt 3.000.000. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, 3.067.962 plus 245.000 în judeţe. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Deci, nu sunt nici 630, sunt 700. deci, sunt 

3.200.000 în loc de 3.400.000. 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

3.067.962 plus 245.000 lei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Atunci, îmi permit să vă fac o sugestie: poate îi spuneţi şi 

directorului de programe, pentru că ne-a spus altceva ieri, referitor la 

acea sumă. Eu înclin să vă cred pe dumneavoastră. Am lămurit, deci 

suntem undeva la un buget de 700.000 de euro. 

Eu mă întorc acum...  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu nu am făcut calculul, poate îl faceţi dumneavoastră... Vă 

dau în lei. Suma totală în lei... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Plus t.v.a. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Sunt aşa sumele: 1.173.161,5... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, până la urmă tot la 3.400 se duce! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Plus 513.627,8 – al doilea – plus 1.381.174,69 – al treilea. 

La acestea trei se adaugă 245.000 lei, în judeţe, banii care au 

fost transmişi...  

Aceste sume sunt cu tot cu t.v.a. cele pe care vi le-am spus. 

Acestea sunt sumele cu tot cu t.v.a.! 

Deci, aceasta este suma totală care a fost alocată judeţelor – 
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245.000 lei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă-mi daţi voie să continui? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Sunt judeţe care nu au cheltuit fix 50 milioane lei vechi. Deci, 

sunt judeţe care au cheltuit mai puţin, dar nu aveau voie să depăşească 

suma de 50 de milioane lei. Repet, acele sume sunt cu tot cu t.v.a., 

cele pe care le-am spus eu, şi anume, 1.173.161,5; 513.627,8; 

1.381.174,69. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna ministru, după calcule, dar bănuiesc că o să ni le 

puneţi la dispoziţie, să ştiţi că ne apropiem de suma aceea de 

3.400.000, deci ne apropiem de suma de 800.000, dar vom vedea când 

ne daţi toate defalcările. 

Eu mai am o întrebare, să ştiţi. Ultima, îmi şopteşte colegul 

meu... legată de ce au declarat directorii din subordinea 

dumneavoastră şi de ce aţi declarat şi dumneavoastră până acum. Ne-

aţi spus că nu ne-aţi putut pune la dispoziţie toate actele pe care vi le-

am cerut – şi ţin să constat că şi astăzi ni le-aţi pus la dispoziţie cu 

foarte mare întârziere, eu personal nici n-am apucat să mă uit pe 

caietele de sarcini, pentru că ne-au parvenit chiar în momentul în care 

aţi intrat în sală... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Mie mi s-a comunicat că la ora 8,30 au plecat de la minister. 
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Nu cred că la 12,00 au ajuns. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu cred că trebuia să vină, termenul ştiţi când era, era lunea 

trecută la ora 10,00. Evident că n-au ajuns în termen. Nu ne certaţi pe 

noi că n-am avut timp să le citim! Vreau doar să vă spun un singur 

lucru şi să vă întreb: pe fiecare dintre directorii dumneavoastră, 

inclusiv pe cel de la economic, inclusiv pe cel de la programe, inclusiv 

pe cel de la financiar, i-am întrebat dacă au fost informaţi, în cadrul 

ministerului, că trebuie să ne trimită aceste documente. Vreţi să vă 

spun ce ne-au răspuns? Au spus că nu. Staţi să termin întrebarea şi 

după aceea răspundeţi. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

N-aţi întrebat pe cine trebuie, iertaţi-mă! Aceste documente 

pe care mi le-aţi solicitat... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am întrebat pe cine ne-aţi trimis! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

... se regăsesc... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Îmi cer scuze! Poate n-aţi trimis dumneavoastră pe cine 

trebuie, atunci! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, noi am trimis persoanele solicitate şi au venit toate... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Pe acelea le-am întrebat! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Aceste documente sunt documente din cadrul direcţiei... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Persoanele de ieri au fost trimise de dumneavoastră! Nu au 

fost cerute de noi! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Îmi pare rău, au fost cerute nominal! Daţi-mi voie să vă 

răspund pe loc, pentru a nu crea confuzii. Aceste direcţii pe care le-aţi 

întrebat nu aveau aceste documente în subordine. Adică, eu vă spun că 

aceste documente se regăsesc... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Contabilitatea? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Aceste documente se regăsesc... nu, tot ceea ce mi-aţi cerut se 

regăsesc în cadrul Direcţiei de achiziţii. Acea direcţie a fost zilnic la 

DNA în ultimele zile. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi cei de la juridic înţeleg că nu trebuiau să... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Aceste documente, vă repet, se regăsesc. Şi cei de la juridic 

au fost chemaţi... probabil că nu aţi întrebat persoanele care trebuiau 
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să gestioneze... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nici cei de la juridic să ştiţi că nu ştiau de astfel de control... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Ieri nu a fost nimeni de la juridic. Deci, nu vreau să 

dezinformăm, vă rog foarte mult! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu, a fost alaltăieri cel de la juridic. 

Staţi puţin, eu vroiam doar să vă spun că nici din interiorul 

ministerului nu ni s-a comunicat că trebuie să ne pună la dispoziţie 

anumite hârtii, nici celor din comisie nu li s-a comunicat lucrul acesta, 

din comisiile de recepţie şi cei de recepţie.  

În al doilea rând, ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule Bănicioiu, nu cei din comisie deţin aceste 

documente! Ele se regăsesc în arhiva ministerului – şi vă repet – în 

fiecare zi directorii de la achiziţii au fost chemaţi la DNA... Deci, nu 

vreau să... Ieri după-amiază au fost documentele pregătite! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna ministru, dacă mă lăsaţi să termin... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu vreau să mă acuzaţi de... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu vă acuză nimeni de nimic! Staţi puţin! Eu vă spuneam 

doar că cei pe care i-aţi trimis aici şi au venit, slavă Domnului că au 

venit la aceste audieri, nu ştiau nimic despre... Nu au fost chemaţi la 

DNA şi nu ştiau că trebuie să dea documente la DNA şi, de asemenea, 

că trebuie... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Astăzi au fost chemaţi! Vreau să vă spun... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Lăsaţi-mă să termin! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Lăsaţi-mă că răspund acum, pe loc! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Lăsaţi-mă să termin... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Oamenii care ieri au fost aici astăzi sunt la DNA, să ştiţi! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aşa!  

De asemenea, nici acea procedură internă, de a informa, ar 

trebui să ne aducă la dispoziţie anumite documente. Asta vroiam să vă 

spun, pentru că am senzaţia că ori de câte ori vrem să aflăm ceva mai 

mult sau vă cerem anumite documente, de fiecare dată primim acea 

„placă” – „sunt la DNA”. Haideţi să mai aşteptăm nu ştiu cât, o 

săptămână, două săptămâni, poate se închide comisia. 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Am o rugăminte. Nu am nici o intenţie să închid această 

comisie şi am marea rugăminte să mă ajutaţi, aşa cum aţi făcut-o şi 

până acum, să continuăm audierea tuturor firmelor care au primit bani 

de la minister! Pentru că nu mi se pare corectă abordarea, că nu vrem 

noi! Nu, dimpotrivă! Cred că în acest moment eu sunt cea mai 

interesată să aflu exact tot ce s-a întâmplat, cu fiecare leu în parte. Şi 

vă rog foarte mult să mă ajutaţi în acest sens! Dacă aveţi vreo 

suspiciune, haideţi să găsim o soluţie împreună! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mă bucur că în cele din urmă v-aţi hotărât... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Am fost hotărâtă de la început! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Cred că trebuia să fie interesul dumneavoastră şi un pic 

înainte de a trimite acei bani! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Am o rugăminte, să nu dezinformăm, să nu mă acuzaţi că nu 

am transmis documente, dimpotrivă, vreau să vă spun că v-am 

transmis toate documentele în cel mai scurt timp posibil. Nu este vina 

mea că în paralel există o anchetă şi la DNA şi oamenii de acolo sunt 

chemaţi... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna ministru, ţin să vă aduc aminte că n-aţi respectat 
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termenul legal pe care această comisie vi l-a stabilit. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumesc, domnule Bănicioiu, doamna ministru vă 

mulţumesc frumos. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

O singură precizare. Îl rog foarte mult... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Dar nu pe acest subiect, să închidem cu actele. Vă mulţumesc 

mult. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Pe alt subiect, o mică precizare: vreau să vă spun că 

întotdeauna adresele prin care mi-au fost cerute documente – şi vi le 

pot pune la dispoziţie – au ajuns pe faxul ministerului seara, după ora 

19,00 şi mi s-au cerut documente până a doua zi dimineaţa sau la 

prânz. 

Nu vă spun când am fost chemată astăzi aici, dar nu contează, 

eu am aflat azi de dimineaţă, am repetat că am toată bunăvoinţa să vin 

şi vin. Deci, nu este vina mea. Este şi interesul şi bunăvoinţă şi tot ce 

doriţi dumneavoastră. Dar nu este vina mea că nu am reuşit să 

transmit în 6 – 7 ore tot ceea ce mi s-a solicitat. 

Îmi cer scuze că aceste lucruri nu s-au întâmplat, dar este şi 

interesul meu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

E vorba de câteva zile!  
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog să nu mai intraţi în contradictoriu, ştim cu toţii care 

este situaţia, doamna ministru sunt acte solicitate din 24 luna trecută şi 

abia astăzi au ajuns Caietele de sarcini, dar nu are importanţă. Vă 

mulţumim că le-aţi adus astăzi, le avem, discutăm pe ele.  

Domnul Lakatos vrea să vă adreseze câteva întrebări. 

Domnul Lakatos Petru:  

Doamnă ministru, eu o să vă pun întrebări la nivel de 

ministru. 

Înainte, totuşi, trebuie să fac o mică corectură la ceea ce aţi 

spus dumneavoastră şi sper ca măcar ulterior să fiţi de acord cu mine. 

Respectiv, comisia aceasta este la ora actuală îndrituită să analizeze 

cum a cheltuit ministerul banii. Că după aceea se va merge mai 

departe, este altă mâncare de peşte. Aceasta este o observaţie. 

A doua. În legătură cu documentele oficiale ale ministerului, 

care au venit, cum au venit, cu întârziere, nu intrăm în contradicţie în 

cât timp s-au trimis. 

Trebuie să remarc un lucru: în aceste documente oficiale, în 

multe, vă pot arăta, cum v-am arătat şi mai înainte că am cerut, sunt 

inserţiuni cu alte caractere care pot să dea naştere la nişte suspiciuni - 

vezi Caiete de sarcini, texte şi aşa mai departe. Dar eu trec concret la 

întrebări. Până acum a fost numai o observaţie. 

Cea mai importantă acţiune a dumneavoastră, foarte corect, 

Ziua Tineretului. 

Prima întrebare. În calitate de ministru, cum consideraţi sau 

de ce nu a avut fişă separată în bugetul ministerului această acţiune? 
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A doua întrebare. Prin metodologia internă întocmită, care a 

folosit un subterfugiu din Ordonanţa nr.34 care, mă rog, după părerea 

majorităţii specialiştilor nu stă în picioare, dar nu discutăm acest lucru, 

vor discuta juriştii, pentru că folosirea art. 16 alin. 1 nu este permisă în 

condiţiile alin. 3, dacă... mă rog, acolo nu intrăm. Dar, aţi ajuns la 

această metodologie internă, la care v-aţi referit dumneavoastră şi în 

HG 925/2006 prevede obligaţia de a publica invitaţie de participare în 

SEAP, începând cu data de 1 ianuarie 2007. Deci, dacă aţi rămas la 

varianta „cerere de ofertă”, de ce nu s-a publicat invitaţia de 

participare în SEAP? 

Varianta cu cele trei invitaţii mergea până la 1 ianuarie 2007 - 

vezi Hotărârea Guvernului. Aici este, când vreţi v-o arăt! 

Aţi cerut să punem toate întrebările, vi le spun pe toate. 

Întrebarea a treia. Dacă pe data de 2 aprilie aţi aprobat nota 

de fundamentare, din care aţi hotărât şi aprobat externalizarea 

organizării evenimentelor de divertisment, cum aţi putut aproba 

metodologia privind achiziţia de sarcini de  recreere culturale şi 

sportive, în data de 20 martie, deci cu două săptămâni şi ceva înainte? 

A patra întrebare. Aţi spus dumneavoastră că materialele 

promoţionale nu trebuia recepţionate cantitativ. Dacă, scuzaţi-mi 

expresia şi de aceea folosesc un primar, pentru că este ales şi după 

aceea, când sunt probleme, este anchetat de Curtea, cercetat de Curtea 

de Conturi.  

Dumneavoastră, în invitaţia de participare, pe ultima pagină, 

scrieţi textual, adică nu dumneavoastră, ministerul scrie: oferta 

financiară se va structura pe următoarele categorii de cheltuieli: – deci, 
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oferta financiară trebuie detaliată – servicii pentru realizarea 

materialelor de prezentare şi promovare necesare. În momentul în care 

îi cer… din invitaţia de participare, pe care aţi trimis-o şi există şi în 

anexă la contract, există şi în caietul de sarcini. Dar, cum puteţi să 

spuneţi că nu trebuie organizată recepţia acestor materiale? 

Continui. Dacă în decizia de numire a comisiei de recepţie, 

pe care nu am primit-o nici până în ziua de astăzi, aţi stabilit concret 

atribuţiunile comisiei, sau numai aţi nominalizat persoanele? Pentru că 

se leagă de observaţia anterioară: cine avea obligaţia să verifice, de 

exemplu, aceste materiale promoţionale, dacă s-au predat, sau nu, 

printre altele? 

Vă mulţumesc foarte mult şi aştept cu interes răspunsul 

dumneavoastră.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:   

Să încep cu ultima. Nu am stabilit atribuţiile comisiei şi nu se 

stabilesc. Comisia doar se numeşte prin ordin. Eu doar le-am 

nominalizat. Nu se stabilesc şi atribuţii. Atribuţiile sunt cunoscute 

deja, niciodată prin ordin al ministrului, că astfel de cazuri nu se 

stabilesc atribuţii suplimentare.  

Domnul Lakatos Petru: 

În momentul  în care aţi aprobat norme interne speciale, în 

care faceţi achiziţii de servicii de media, de divertisment culturale şi 

produse, deja este o normă internă şi atunci nu puteţi... când vă 

convine, luăm partea care prevede aşa… De ce întreb? 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Să nu dezinformăm. Numai puţin! 

Domnul Lakatos Petru: 

Nu dezinformăm. Pe cei trei care au fost aici, din comisia de 

recepţie, niciunul nu a ştiut: zice, eu nu răspund de aia, eu nu răspund 

… Deci, din cele trei persoane, niciunul nu a răspuns.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Trebuie să facem o precizare. În primul rând, metodologia 

privind achiziţionarea de servicii de recreere - culturale şi sportive este 

o metodologie care se foloseşte pentru mai multe evenimente. În 

fiecare minister există, pentru diferite tipuri de eveniment organizate, 

diferite metodologii. Această metodologie, de aceea a şi fost înainte 

adoptată, cum avem o metodologie pentru organizarea altor 

evenimente, dar pentru evenimente similare folosim aceeaşi 

metodologie. Dacă acum stabilim să organizăm, sau organizam ziua 

de 1 Iunie, de exemplu, organizam după aceea şi metodologie. O să 

facem şi această precizare. Este unică o metodologie prin care… 

Domnul Lakatos Petru: 

Dar, dumneavoastră aţi spus că este un eveniment unic, 

organizat fără şablon. Pentru că aţi externalizat treaba aceasta, cum 

puteţi spune că aveaţi o metodologie proprie? Asta nu înţeleg, dar iau 

de bun răspunsul dumneavoastră. Nu comentez. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Vă explic. Este bine ca să înţeleagă toţi cei care nu au înţeles. 
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Această metodologie nu era obligatorie prin lege să existe. Totuşi, cei 

din minister au făcut-o pentru o acurateţe în plus şi pentru respectarea 

tuturor regulilor pentru evenimente viitoare.  

Deci, astfel de metodologii se fac şi servesc pentru toate 

evenimentele care se întâmplă pe tot parcursul anului. În plus, într-

adevăr, Ziua Tineretului este o zi unică. Este instituită prin lege ziua 

de 2 Mai, ca Ziua Tineretului, se întâmplă o dată pe an. Să vă răspund 

şi de ce nu a fost o fişă separată în buget.  

Acest buget, am mai spus, a fost realizat de către… practic, 

noi am preluat bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, am preluat 

bugetele celor 4 instituţii subordonate. Acest buget a fost adoptat şi în 

plenul Parlamentului. Mă surprinde că nu a fost niciun amendament 

din partea niciunui parlamentar, pentru a avea un buget separat pentru 

ziua de 2 mai. Cred că aţi participat cu toţii la dezbaterea bugetului. A 

fost un buget votat, noi neavând în buget o fişă separată pentru ziua de 

2 mai. Şi constat că ar trebui, pentru anul viitor, anul acesta să 

propunem să avem o linie bugetară separată, sau un capitol distinct. 

Acest eveniment l-am organizat din bugetul programe proiecte pentru 

tineret, fiind bugetul din care, şi până anul acesta, s-au organizat 

aceste evenimente.  

În fiecare an, Ziua Tineretului a fost organizată din acest 

buget programe proiecte. În niciun an nu a fost un buget separat, o 

linie bugetară distinctă, în acest sens.  

Domnul Lakatos Petru: 

Până acum, doamna ministru, scuzaţi-mă, şi dumneavoastră 

sunteţi deputat, puteaţi să faceţi propunere. Dar nu la asta ne referim. 
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S-a constituit ministerul. Deci, este minister. Până acum nu a fost 

minister. Nimeni nu putea să ştie de intenţia ministerului, că vrea să 

organizeze… Dumneavoastră, în nota de oportunitate, pe care n-am 

primit-o, dar probabil că este trimisă… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

E pe drum. 

Domnul Petru Lakatos: 

…e pe drum, probabil că aţi  trecut cât de important este 

evenimentul. Nu putea să ştie niciun deputat, niciun senator ce intenţie 

aveţi dumneavoastră. Ulterior, s-a aprobat bugetul şi a devenit 

evenimentul cel mai important al anului. Pe bună dreptate, se întreabă: 

domnilor, de ce n-ar fi fost? Măcar pe viitor, atunci, ar fi bine să 

rămână.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule deputat, necunoaşterea legii nu înseamnă că nu 

suntem vinovaţi. Cred că suntem cu toţii vinovaţi, pentru că trebuia să 

cunoaştem Legea nr.425, care ne obligă, care ne obligă să organizăm 

Ziua Tineretului. Şi, dacă-mi daţi voie, citesc încă o dată: potrivit 

dispoziţiilor art.2 din Legea nr.425/2004, citez: cu prilejul Zilei 

Naţionale a Tineretului, se organizează activităţi sociale, culturale, 

artistice şi sportive şi se difuzează prin mijloacele de informare în 

masă materiale care vizează domeniile de interes ale tineretului. Iar, 

potrivit art.3 din acelaşi act normativ – citez: autorităţile administraţiei  

publice centrale şi locale, inclusiv unităţile şi serviciile publice din 

subordinea acestora, care au atribuţii în domeniul tineretului, 
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educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, protecţiei mediului, 

sănătăţii şi finanţelor, precum şi în structurile de şi pentru tineret, 

acordă sprijin material, financiar şi organizatoric sărbătoririi Zilei 

Naţionale a Tineretului.  

Deci, este o obligaţie pe care, prin lege, nu o aveam doar noi, 

ca Minister al Tineretului. Constat că această obligaţie o aveau toate 

instituţiile care au atribuţii în domeniul tineretului, educaţiei, culturii, 

sportului, cercetării, turismului, protecţiei mediului, sănătăţii şi 

finanţelor.  

Deci, toate aceste instituţii în aceste domenii aveau obligaţia 

să acorde sprijin material, financiar şi organizatoric. Nu este prevăzut 

nicăieri, nu este prevăzută obligaţia noastră de a avea o linie bugetară 

distinctă. Dimpotrivă, avem bugetul programe, proiecte pentru tineret, 

buget din care se organizează astfel de programe proiecte pentru 

tineret şi insist să vă spun că, şi până anul acesta, deşi nu era minister, 

se organizau aceste evenimente din acelaşi buget, nu din alt buget. 

Dacă dumneavoastră consideraţi necesar ca, pentru ceea ce se va 

întâmpla anul viitor, de Ziua Tineretului, să fie o linie bugetară 

distinctă, puteţi să o propuneţi, nu am absolut nimic împotrivă.  

Domnul Lakatos Petru: 

Doamna ministru, daţi-mi voie să spun. Nu există linie 

bugetară. Deci, şi aici, la termeni, să aveţi grijă. Eu am întrebat clar: 

care a fost raţiunea pentru care n-aţi făcut fişă? Asta a fost întrebarea 

mea. Nu am zis că este obligatoriu prevăzut în lege. Nu are nicio 

legătură cu ce a fost înainte, în alţi ani, când nu toate organizaţiile au 

fost ordonatori principali de credite; ministerul este, are în bugetul 
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respectiv programe pentru diferite capitole bugetare şi acţiuni. Am 

întrebat: care este considerentul? Am înţeles. Nu a fost considerat 

necesar. Eventual, am zis, pe viitor, n-ar strica, cu atât mai mult cu cât, 

primul-ministru, Preşedintele ţării, şi în Programul de guvernare  se 

vorbeşte de buget pe programe, pe programe. Şi, atunci, este şi normal 

să fie fişa. Dar … 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Negoiţă, domnul Chiriţă.  

Vreau să fac şi o precizare, îmi cer scuze, legată de…, pentru 

că am înţeles că au fost discuţii legate de  planul anual de achiziţii. 

Planul anual de achiziţii de updatează de câte ori este necesar. Ori de 

câte ori apare o nouă achiziţie care nu a fost prevăzută iniţial în planul 

anual de achiziţii, se reface planul anual de achiziţii ori de câte ori este 

necesar. De aceea, apare în planul anual de achiziţii ulterior propunerii 

făcute prin nota de oportunitate şi nota de fundamentare.  

Domnul Lakatos Petru: 

Da, doamnă, dar legea scrie că se publică în Monitorul 

Oficial.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumim. Domnul Negoiţă.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Doamna ministru, aş fi  vrut o primă întrebare. Vreau să vă 

întreb  câţi angajaţi are Ministerul Tineretului şi Sportului? 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da. Ministerul Tineretului şi Sportului are în aparatul 

central… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

În aparatul central… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Daţi-mi voie, că e un răspuns un pic mai complex.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu, nu, mă interesa la aparatul central. Nimic altceva.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

În aparatul central … 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vă mulţumesc, sunt 401… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 …401 posturi, dar nu sunt 401 angajaţi. În momentul în care 

… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Câţi sunt angajaţi? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

În jur de 300, cred, dar vreau să verific… nu am acum… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

 Nu, nu, mă interesa  aproximativ.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Acest… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu, nu, mă interesa aproximativ, nu cifră exactă. Şi tot 

aproximativ, mă interesa câte persoane, din aceste 300, au fost 

chemate la DNA.? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Întreb şi vă spun. Dau un telefon şi vă dau exact lista… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Pot fi mai mult de 50 de persoane, care au fost chemate la 

DNA.? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, nu, dar numai puţin.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Deci, să înţeleg că au rămas, totuşi, vreo 200.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Îmi daţi voie …? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vă rog.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Îmi daţi voie să vă răspund? Deci, la DNA au fost chemate  

acele persoane care au avut legătură cu evenimentele. Nu au de ce să 

fie chemate… 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

E-n regulă, e-n regulă. mi-aţi răspuns şi nu e nevoie s-o 

lungim prea mult, că deja am stat prea mult pentru chestiuni simple.  

De ce voiam să facem aceste precizări? Că dumneavoastră, 

când aţi venit în comisie, ne-aţi spus că nu aţi putut să ne puneţi la 

îndemână materialele, că nu a avut cine le face, dat fiind faptul că 

angajaţii dumneavoastră au fost plecaţi la DNA. Să înţeleg că, oricum, 

minimum 250 de angajaţi erau oricum în instituţie şi puteau să facă 

nişte copii de pe aceste  documente şi să ni le trimită.  

O altă afirmaţie a dumneavoastră, pentru că dezinformaţi… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Daţi-mi voie… nu, îmi cer  scuze… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Daţi-mi voie să vă spun şi după aceea spuneţi dacă  este 

adevărat… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, vreau să răspund la fiecare întrebare în parte, că  aşa am 

înţeles că aţi stabilit la început. Da, a fost o întrebare şi nu vreau să 

rămână fără răspuns.  

Domnul Negoiţă, probabil nu are de unde să ştie cum 

funcţionează o instituţie publică, dar îi explic acum. Deci, într-o 

instituţie publică, dacă dumneavoastră îmi solicitaţi documente din 

cadrul Direcţiei de achiziţii, eu nu pot să cer unei persoane din 

Direcţia de studenţi să pregătească acele documente, pentru că fiecare 

direcţie în parte are arhiva proprie şi documentele le are în direcţie. 
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Deci, ceea ce speculaţi dumneavoastră, şi anume, că erau 250 de 

angajaţi care puteau să pună la dispoziţie documente, nu este corect, 

ca afirmaţie. Nu puteam să cer nici angajaţilor care se ocupă de sport, 

nici celor care se ocupă de studenţi, sau din alte departamente - 

armonizarea legislaţiei, sau… tabere… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

 Doamna ministru, am înţeles. Ce voiam să vă mai întreb eu 

pe dumneavoastră? Vi s-a întâmplat să cheme odată DNA-ul tot 

departamentul la cercetări? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da, da.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Tot departamentul? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

În Direcţia de achiziţii nu am decât 4 oameni.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

O întrebare la doamna preşedinte: când a făcut cererea pentru 

raportul de oportunitate şi caietele de sarcini? Când s-au cerut de la 

minister? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Negoiţă, verificaţi. Inventarul actelor este 

comunicat tuturor, eu nu-l acum în faţă, uitaţi-vă şi vedeţi când s-au 

solicitat.  
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Din câte ştiu eu, s-au cerut săptămâna trecută, nu? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu pot să vă dau un răspuns exact. Da, uitaţi-vă pe inventar şi  

vedeţi exact… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu constat, domnule Negoiţă, cu tot respectul, constat că eu 

am venit aici cu intenţia de a clarifica nişte lucruri… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Păi, nu, tot cu intenţia… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

 Dacă dumneavoastră, singura întrebare pe care o aveţi să mi-

o adresaţi este să vedem… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Aaa, nu se întâmplă… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

…de ce…Vreau să vă spun că a început deja şedinţa de 

Guvern şi, cu tot respectul,  vreau să fie la obiect… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Da.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

…pentru că  trebuie să ajung neapărat la şedinţă… 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Doamna ministru, când a fost făcută cererea…? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Este foarte important să clarificăm ce  s-a întâmplat mai 

degrabă cu banii, nu de ce nu a venit… Eu asta vreau să aflu.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu, nu, nu. Este foarte important, pentru că dumneavoastră 

… Deci, o altă chestiune, că dumneavoastră vreţi să aflaţi, haideţi, să 

stabilim anumite lucruri, că noi aici, ca şi comisie, nu suntem angajaţii 

dumneavoastră. Am văzut că veniţi aici şi ne cereţi nouă, ca şi 

comisie, să vă ajutăm în identificarea adevărului şi să vă răspundeţi 

dumneavoastră la întrebări. Mulţumiţi Presei, deopotrivă, că vă ajută 

Presa să vă răspundeţi la întrebări, să vă faceţi activitatea.  

Dacă dumneavoastră consideraţi că în activitatea 

dumneavoastră de ministru, competent ce sunteţi, aveţi nevoie de 

media şi de o comisie parlamentară să vă ajute în desfăşurarea 

activităţii dumneavoastră, daţi-mi voie să nu fiu de acord. Noi nu 

suntem aici să vă ajutăm pe dumneavoastră, în activitatea de ministru. 

Noi suntem aici să facem o anchetă, pentru că suspectăm că banii 

publici au fost cheltuiţi inadecvat. Şi eu aş dori să nu veniţi la noi la 

comisie şi să ne spuneţi foarte senin, privind senin la noi  în ochi, să 

ne spuneţi că vrem să aflăm împreună adevărul. Dumneavoastră, dacă 

aveţi de aflat adevăruri, trebuie să le ştiţi dumneavoastră. 

Dumneavoastră aţi venit aici să ne răspundeţi la întrebări.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Aveţi o întrebare, domnule Negoiţă? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Am întrebări, dar am vrut să fac nişte precizări, că nu mi se 

pare corectă atitudinea dumneavoastră.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

O rog pe doamna preşedinte, dacă se poate… am o 

rugăminte… 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat, o să vă rog, mai concret pe următoarele 

întrebări, pentru că, dacă  doamna ministru  trebuie să plece, sunt 

foarte mulţi deputaţi care mai au de pus întrebări… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu cred că am fost foarte concret, doamna preşedinte, dar aş 

vrea să ne clarificăm foarte clar cine, ce atribuţii avem în această 

comisie şi în toată chestiunea asta. Pentru că eu nu mă simt angajat la 

Ministerul Tineretului şi Sportului, aşa că nu vreau să fac clarificări 

pentru doamna ministru. Eu vreau să fac clarificări pentru concluziile 

pe care le va atrage această comisie. Iar, dacă doamna ministru vrea 

clarificări, să şi le tragă singură. Şi, mai mult decât atât, 

dumneavoastră ne cereţi nouă să audiem acele firme pe care le-aţi 

plătit dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă aveaţi… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule deputat… 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

…semne de întrebare sau întrebări pentru acele firme, trebuia 

să le întrebaţi înainte să le plătiţi banii, în opinia mea… O să mai am 

… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Doamna preşedinte, am rugămintea următoare… Eu am venit 

pentru a clarifica toate lucrurile neclarificate încă. Dumneavoastră îmi 

sunteţi colegi. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

OK! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

N-am spus nicio secundă că sunteţi angajaţi, sau că sunteţi 

obligaţi să-mi răspundeţi mie la întrebări. Nu. Eu am obligaţia să 

răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Doamna ministru, am nişte întrebări şi… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Am doar rugămintea respectuoasă… să nu fiţi ironic… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu sunt deloc ironic.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Să ne comportăm civilizat şi vă ascult cu maximum de interes 

întrebările. Vă mulţumesc foarte mult.  
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

 Doamna ministru, am şi eu o întrebare pentru 

dumneavoastră. Am văzut, conform documentelor care ne-au parvenit 

acum, de dimineaţă, înainte să ajungeţi dumneavoastră, la prânz, 

conform cărora, din studiul de oportunitate, se specifică aici alocarea 

de buget pentru o persoană participantă la  evenimentele… nu ştiu, că 

e vorba de Costineşti, sau de Bucureşti, bănuiesc că este Costineşti, 

aici, suma de 700 de lei. Nu, că sunt separate în studiul de 

oportunitate. 700 de lei pe cap de participant.  

Întrebarea mea este următoarea: dacă nu vi s-a părut că 

salariul pe o lună al unui profesor nu este puţin cam mult alocat pentru 

un participant?  Şi voiam să ştim, că probabil au fost… acei 

participanţi au beneficiat şi de alte servicii, decât că au dansat şi s-au 

simţit bine, ascultând muzică, probabil că a fost inclusă în preţ, pe o 

variantă all, inclusiv, şi … eu ştiu, servicii de masaj, cazare, masă, 

băuturi, bar… Pentru că mie, din punctul meu de vedere, mi se pare că 

suma este foarte mare. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Doamna preşedinte, am rugămintea, în mod respectuos vreau 

să mi se adreseze întrebările…  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu, întrebarea mea este dacă nu cumva… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

…şi să nu deviem discuţia la masaj şi la alte chestiuni de 

acest gen.  
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat, în concret, vă rog să formulaţi întrebarea.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Întrebarea mea era dacă nu i se pare că un salariu de profesor 

este o sumă puţin cam mare, folosită pentru câteva ore de participant, 

într-o seară? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule Negoiţă, regret că dumneavoastră doriţi să faceţi 

circ şi nu doriţi să aflaţi adevărul. Eu am venit aici ca să spun tot ceea 

ce ştiu. De asemenea, rog ca împreună să încercăm să lămurim acele 

lucruri care încă nu sunt lămurit. Regret că dumneavoastră  faceţi 

referiri la masaj şi la alte servicii de acest gen şi nu înţeleg de ce faceţi 

acest lucru. Nu înţeleg de ce facem comparaţie acum între tineri, 

profesori, poate le facem şi între pacienţi şi pensionari. Nu cred că este 

corectă  atitudinea şi abordarea. Eu nu vreau să comentez modul în 

care dumneavoastră adresaţi aceste întrebări, dar nu cred că modul în 

care  îmi adresaţi aceste întrebări ne duce la a clarifica ceea ce avem 

de clarificat. Este păcat că un demers jurnalistic, pe care-l apreciez şi-l 

respect… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Doamna preşedinte… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Şi-i mulţumesc încă o dată domnului Tolontan… Este 

transformat într-un circ politic.  
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Doamna preşedinte, vă rog, fiţi amabilă, am adresat o 

întrebare la care nu mi se răspunde şi se fac comentarii la care mie nu 

mi s-a permis să fac comentarii.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

O să fac un apel general, ca să nu se simtă nmeni lezat. Am 

rugămintea, pentru respectarea timpului atât al nostru, cât şi al 

doamnei ministru, să punem întrebări concise şi doamna ministru să  

răspundă concis.  

Vă mulţumesc.  

Domnule deputat, vă rog, întrebarea… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Da, întrebarea mea a fost destul de clară. Dacă doamnei 

ministru nu i s-a părut această sumă de 7 milioane per persoană 

participantă la o seară de distracţii, o sumă cam mare? Şi dacă nu 

cumva, în această sumă au fost incluse şi alte servicii, ca să justifice 

această sumă mare, mai multe servicii decât ni s-au prezentat nouă? 

Ce-i aşa de complicată întrebare?  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule Negoiţă, eu credeam că dumneavoastră aţi înţeles, 

dar o să vă explic puţin mai pe larg. Pentru că văd că sunt multe 

întrebări la care nu aveţi răspuns.  

În primul rând, nota de oportunitate, deci, prin nota de 

oportunitate, se propune organizarea unui eveniment. Nu este suma 

cheltuită pentru acel eveniment. Am repetat acest lucru la  început şi-l 
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mai repet de câte ori  este cazul.  

În al doilea rând, vreau să vă spun că aceste sume calculate 

per participant, de fapt, nu includ servicii despre care dumneavoastră, 

ci este vorba de absolut toate costurile - care nu sunt detaliate -, 

absolut toate costurile care implică organizarea evenimentelor. De la 

premiile pe care tinerii le-au primit – şi, dacă dumneavoastră îmi 

spuneţi că un  tânăr, sunteţi un tânăr om politic, dacă dumneavoastră 

îmi spuneţi că un tânăr nu merită să se organizeze nimic pentru el, 

dacă dumneavoastră contestaţi ceea ce s-a făcut pentru tineri, eu zic 

să-i  întrebăm şi pe ei. Până la urmă, vă spun că   este normal să ne 

gândim şi la tineri.  Da, şi eu mă gândesc şi la profesori şi la 

pensionari şi la pacienţi, dar cred că trebuie să ne gândim şi la tineri.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

De la nimic, la 7 milioane, e o diferenţă suficient de mare şi 

nu mi-aţi răspuns la întrebare.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu vă spun… eu consider… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Întrebarea mea a fost… doamna ministru… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu consider… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dar, să fim obiectivi… 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

…că este normal să ne gândim puţin mai mult şi la tineri, în 

această ţară.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu ţin foarte mult la tineri, tocmai despre ei este vorba. Ar 

trebui să cheltuim banii mai eficient pentru ei, tocmai.  

Întrebarea mea a fost – şi nu mi-aţi răspuns: nu vi se pare că 

această sumă, de 7 milioane, echivalentul unui salariu de profesor, - ca 

să fie puţin mai pragmatic, să înţelegem mai bine ce înseamnă 7 

milioane -, nu e puţin cam mult să cheltuieşti pentru un participant, 

pentru  câteva ore? O întrebare la care dumneavoastră nu vreţi să-mi 

răspundeţi. Dacă nu doriţi să-mi răspundeţi, eu o să  formulez o altă 

întrebare.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, repet, vă rog să spuneţi public că vi se pare prea mult ce 

se face pentru tineri, în România. Vă rog să spuneţi dumneavoastră. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vă rog să nu faceţi… Doamna preşedinte, face comentarii… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Vă rog foarte mult, deja este 2 şi 5 minute… 

(Domnul deputat Robert Sorin Negoiţă comentează, 

suprapunându-se vocile.) 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat,  doamna ministru are dreptul să nu 

răspundă. Răspunde ce vrea domnia sa.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

E-n regulă, nu răspunde, cinste ei! Deci, e-n regulă, nu 

răspunde la întrebare.  

O altă întrebare este următorul lucru: dat fiind faptul că, 

totuşi, plecăm de la discuţia că sunt nişte sume foarte mari per 

participant.  

Dumneavoastră, doamna ministru, prin normele pe care le-aţi 

aprobat, normele interne pe care le aveţi, sau nu, e normal să veniţi … 

dumneavoastră aţi venit în comisie astăzi şi ne-au spus că  estimările 

au fost undeva la 2.000, alţii au estimat la 10.000, jandarmii au estimat 

la 15.000.  

Întrebarea mea este următoarea: vi se pare normal ca, atunci 

când discutăm de bani publici şi când discutăm de foarte mulţi bani, să 

avem nişte criterii de evaluare foarte volatile, pentru că diferenţa între 

o mie de participanţi şi două mii de participanţi, sau cinci mii şi zece 

mii de participanţi, sunt valori de zeci de miliarde de lei.  

Ori, când discutăm despre bani publici, dumneavoastră vi se 

pare important… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Vă rog să-mi daţi voie să răspund.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

…să aveţi nişte criterii… 



 

 

94

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Am înţeles întrebarea. Nu o reformulaţi, că am înţeles-o. 

(Domnul deputat Robert Sorin Negoiţă şi doamna ministru Monica 

Iacob-Ridzi vorbesc concomitent, suprapunându-se vocile.) 

În primul rând, vreau să vă spun că, cu ocazia evenimentelor 

din data de 2 mai… (Rumoare, discuţii) 

 Mă ascultaţi? Îmi cer  scuze, dar eu chiar vreau să vă 

răspund şi să mă ascultaţi cu toţii, că e important ce vă spun.  

Cu ocazia  evenimentelor din data de 2 mai, s-a organizat şi o 

tombolă. Vreau să vă spun că numărul total de pliante care ne-au fost 

trimise, cu răspunsuri la întrebările adresate – este o informaţie în 

premieră, pe care nu o aveţi, că doriţi să mă întrebaţi de altceva, şi nu 

de lucruri importante – a fost mai mare decât numărul total de 

participanţi, sau numărul minim de participanţi prevăzuţi în contract.  

Concluzia este următoarea: că la aceste evenimente nu avem 

doar evaluări şi interpretări interpretabile, practic. Nu am interpretat 

câţi tineri au fost acolo. Avem un număr total de cupoane care ne-au 

fost trimise, deci  răspunsurile la întrebări pe pliante mai mare decât 

numărul minim de participanţi. 

Evaluarea a fost făcută, practic, să se arate că a fost un număr 

mult mai mare decât minimul. Dar, avem din toată ţara primite, repet, 

pentru tombola care a fost organizată, au fost primite un număr mai 

mare de pliante decât numărul minim de persoane prevăzute în 

contract. Repet, concluzia este un număr mult mai mare de tineri, sunt 

un număr mai mare de tineri implicaţi în acest moment, cu dovezi, în 

eveniment decât ceea ce se speculează. Nu vorbesc de raportările 
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Jandarmeriei. Dacă stau să fac un calcul pe cât ne-a raportat 

Jandarmeria sau inspectorii de tineret de la faţa locului, realizăm că un 

calcul per participant este de 6 euro.  

Acum, vin eu şi întreb pe toţi: este, oare, prea mult 6 euro 

pentru un tânăr? (Rumoare.)  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Doamna ministru… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Eu vă dau suma, eu vă dau suma cheltuită, în total.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu aş vrea să ne răspundeţi la întrebări.  

O voce din sală: 

E prea mult pentru nimic!  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, eu vin şi vă spun… 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu aş vrea să ne răspundeţi la întrebări că, dacă începeţi să 

faceţi comentarii, o să fac şi eu… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu, nu fac comentarii.  

(Domnul deputat Robert Sorin Negoiţă şi doamna ministru 

Monica Iacob-Ridzi vorbesc concomitent, suprapunându-se vocile.) 

Eu vin şi vă spun că suma totală cheltuită pentru un tânăr a 
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fost de 6 euro, împărţind suma totală cheltuită la numărul total de 

participanţi. (Rumoare, comentarii.) 

 Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Deci, trebuie precizat că, în opinia dumneavoastră… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Deci, ascultaţi-mă. Haideţi, să nu facem comentarii de acest   

gen. (Rumoare, comentarii.) 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat, mai aveţi vreo întrebare? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

6 euro este suma medie cheltuită per participant.  

Vă mulţumesc mult.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Negoiţă, mai aveţi întrebări? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu aş vrea să fac precizări. Deci, aş vrea să fac precizări.  

Doamna ministru face nişte afirmaţii aici, fără niciun fel de 

acoperire, fără niciun fel de acoperire. Toată lumea a venit şi ne-a spus 

nişte chestiuni foarte aproximative. Ori, din momentul în care 

discutăm de un contract comercial, doamna ministru, dumneavoastră, 

ca administrator la un minister, nu puteţi să veniţi aici şi să spuneţi 

public faptul că  prestatorul a prestat mai mult decât aţi plătit, că daţi 

argumente publice prestatorului să vă dea în judecată. Mai mult decât 

atât… 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Lăsaţi-mă să nu gândesc… (Domnul deputat Robert Sorin 

Negoiţă şi doamna ministru Monica Iacob-Ridzi vorbesc concomitent, 

suprapunându-se vocile.) 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

…eu sunt ferm convins că nu aveţi dreptate deloc şi  

dumneavoastră ştiţi că…   Haideţi, că nu v-am întrerupt.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

N-aţi citit cu atenţie contractul, domnule Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Şi dumneavoastră ştiţi că nu aveţi dreptate. Am citit 

contractul. Mai mult decât atât, mi se pare anormal faptul că să  fac 

referire la materiale publicitare, care sunt fizice, fără să fie specificat 

nicăieri, niciunde, nu este specificat niciun fel de cantităţi, nici nu 

avem recepţie, nu avem câte  tricouri s-au recepţionat, s-au distribuit.  

       Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Mai mult decât atât, mi se pare anormal faptul că se face 

referire la materiale publicitare care sunt fizice, fără să fie specificat 

nicăieri, niciunde nu este specificat niciun fel de cantităţi. Nici nu 

avem recepţie, nu avem câte tricouri s-au recepţionat, s-au distribuit, 

şepci recepţionate, distribuite.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Doamna preşedinte! 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu avem niciun fel de evidenţă... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Îmi daţi voie? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

 ...şi dumneavoastră ar trebui să ne răspundeţi la aceste 

întrebări şi să nu aşteptaţi de la noi să vă clarificăm aceste lucruri.  

Vă mulţumesc. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Domnule deputat, declaraţiile politice cred că se fac la 

tribuna Parlamentului. Am rugămintea, haideţi să clarificăm ce trebuie 

clarificat. Şi, pentru că aţi făcut o afirmaţie incorectă, vreau să vă 

citesc din Contractul de servicii nr.15 din data de 22, şi anume: la 

obiectul contractului, pct.4.3: „achizitorul şi prestatorul – poate citim 

împreună, că aveţi aceste informaţii – vor strânge evidenţe privind 

prezenţa la eveniment, iar, în situaţia în care numărul de participanţi 

va fi mai mic decât nivelul minim agreat prin contract, suma decontată 

va fi micşorată proporţional cu numărul participanţilor. Preţul per 

participant, calculat pentru raţiunile prezentului articol este de 580, 

exclusiv t.v.a. În situaţia ...” (Rumoare, comentarii.)  

Îmi daţi voie, vă rog? Domnule Negoiţă, vă vizează în 

mod direct! Este cel mai important acum ce citesc.  

„În situaţia în care numărul participanţilor va depăşi 

plafonul minim, preţul contractului rămâne cel stabilit la art.5”. Adică, 

în contract este stipulat foarte clar că, deşi au fost prezenţi, sau, dacă 
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se presupunea că sunt mai mulţi prezenţi la eveniment decât numărul 

minim, nu se plăteşte mai mult. Asta, pentru că aţi făcut o informaţie 

că le dau ocazia să mă dea în judecată. Nu. Acest articol... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Am înţeles. Am înţeles, e-n regulă.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

... arată foarte clar că ... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu mai e nevoie de lămuriri.   

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Vă mulţumesc. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Aş avea şi eu o altă întrebare la dumneavoastră, doamna 

ministru, pentru că... e ultima, da, e ultima, da... Ministerul Tineretului 

are mai multe direcţii. În legătură cu acest subiect, voiam să vă 

adresez întrebarea, doamna ministru, dacă dumneavoastră... 

(Rumoare, comentarii.)  Domnule coleg, vă deranjez cumva?  

O voce din sală: 

Nu mă deranjaţi ...  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

...îmi adresaţi întrebarea şi... după...  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat, vă rog! 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vă mulţumesc.  

Întrebarea mea era la dumneavoastră: dacă aveţi cumva 

vreo direcţie, dacă dumneavoastră aveţi vreo direcţie şi, dacă aveţi, 

cam care ar fi direcţia dumneavoastră? 

Vă mulţumesc. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Nu am înţeles întrebarea. Vă rog să reformulaţi. Am spus 

că nu am înţeles întrebarea. Vă rog să reformulaţi.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu vrea să reformuleze. Da. Domnul Chiriţă.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Da, avem 25 de direcţii în minister. Nu înţeleg la ce vă 

referiţi, când mă întrebaţi dacă eu am vreo direcţie. (Rumoare, 

comentarii; voci suprapuse.)   

Nu, toate atribuţiile ... Toate atribuţiile sunt ... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Întrebarea mea era, doamna ministru, dacă 

dumneavoastră... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

... acordate secretarului de stat ... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Întrebarea mea era, doamna ministru, dacă 

dumneavoastră aveţi vreo direcţie şi, dacă aveţi o direcţie, care ar fi 

aceea? 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Domnul Chiriţă. Vă rog.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă mulţumesc, doamna preşedinte.  

Doamna ministru, vă spun de la început că nu vă invidiez 

pentru situaţia în care vă aflaţi, motiv pentru care am să încerc să pun 

întrebări punctuale, în raport de ceea ce s-a întâmplat la nivelul 

Ministerului Tineretului şi Sportului şi aş începe să vă întreb, dacă am 

reţinut bine afirmaţia dumneavoastră, cum că aţi contractat servicii, 

printre care şi de achiziţie de produse promoţionale, tricouri şi aşa mai 

departe, în care servicii intră şi distribuţia acestora către participanţii 

din piaţă, sau din pieţe.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi: 

Numai puţin, să fac o precizare. Nu, nu s-a înţeles foarte 

clar. Noi am contractat servicii, nu am contractat – repet încă o dată, 

pentru că nu s-a înţeles acest lucru – nu am achiziţionat, distribuţia a 

făcut-o firma şi intră în serviciile conexe desfăşurării evenimentului.  

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Asta era ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Eu asta vreau să vă spun, că ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Înseamnă că am înţeles exact.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

...din păcate... Da. Din păcate, capitolele din contract nu 

au fost bine detaliate.  

Domnul Dumitru Chiriţă:    

E-n regulă.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Deci, în capitolele din contract ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Nu, nu, nu. E-n regulă.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

...puteau fi stipulate...  

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Pentru mine este foarte clar, am înţeles corect.  

Aţi văzut toate documentele care ţin de procedura 

aceasta, de achiziţie, inclusiv procesul-verbal de recepţie? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu, am văzut doar documentele pe care le-am semnat. 

Cele pe care nu le-am semnat nu le-am văzut.  

Domnul Dumitru Chiriţă:    

De la apariţia evenimentului... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Le-am văzut între timp. În ultima lună, da, dar nu le-am 

văzut atunci, la momentul respectiv.  
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Domnul Dumitru Chiriţă:    

Bun. Îmi spuneţi că la momentul ăsta le cunoaşteţi. Cel 

puţin, le-aţi citit. Vreau să vă spun că în documentele de recepţie se 

face următoarea afirmaţie: se reţine faptul că materialele promoţionale 

oferite participanţilor au fost distribuite prin reprezentanţii M.T.S. şi, 

în continuare, vizavi de această problemă, există, în fişa postului 

salariaţilor MTS, acest atribut, această obligaţie a lor? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Am spus încă de la început, a fost o colaborare între 

firma, Direcţia generală programe proiecte şi direcţiile judeţene pentru 

tineret. Direcţiile judeţene pentru tineret au obligaţia să facă, fiind în 

subordinea Direcţiei generale, tot ceea ce li se cere. Există prevăzut în 

contract acel ... este acel articol prin care se spune că atât prestatorul, 

cât şi achizitorul, sunt obligaţi să strângă evidenţe. A fost o înţelegere 

în scris între cele două firme, prin care Direcţia generală programe 

proiecte se obliga să strângă evidenţele şi să colaboreze cu direcţiile, 

pentru ducerea la îndeplinire a acestor acţiuni. Într-adevăr, noi suntem 

cei care avem acele procese-verbale de recepţie, prin care putem să 

demonstrăm că fiecare judeţ în parte a primit materiale promoţionale. 

Şi v-am spus de la început că inspectorul de specialitate şi tinerii din 

direcţiile judeţene au participat şi au contribuit şi au organizat o mare 

parte din aceste evenimente. A fost o colaborare între ei. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Din păcate, din documente rezultă explicit că 
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reprezentanţii ministerului, salariaţii ministerului – fie la nivel 

naţional, fie la nivel teritorial – au distribuit participanţilor, în piaţă, 

aceste materiale promoţionale, şi nu în coproducţie, ca să zic aşa.  

A doua problemă la care vreau să mă refer este în 

legătură cu documentele primare care au fost la baza încheierii 

contractului. Şi mă refer cu trimitere directă la evenimentul de la 

Costineşti. Şi citez din caietul de sarcini, care caiet de sarcini reflectă, 

în mare măsură, nota de fundamentare pe care aţi semnat-o 

dumneavoastră: obiectul achiziţiei – servicii de recreere culturale, 

spo... organizarea unui eveniment de divertisment în zilele de ...  

Asta este ceea ce se prevede în caietul de sarcini, după 

care, citez din propunerea societăţii care a câştigat licitaţia. Şi 

propunerea se referă la organizarea unui eveniment de divertisment, 

prin asocierea achizitorului – adică a societăţii respective – în cadrul 

evenimentului de divertisment MTV Days.  

Nu vi se pare că una aţi cerut şi alta vi s-a oferit? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu, şi în caietul de sarcini – nu l-am acum în faţă, să-l 

caut – este trecut ... Ia, daţi-mi ...  

Domnul Victor Socaciu:    

Nu e trecut! Nu e trecut!  

(Doamna ministru Monica Iacob-Ridzi cercetează 

documentele despre care se face vorbire.) 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Am crezut că am văzut şi aici. Nu, nu este, într-adevăr 
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trecut MTV-ul, dar asocierea cu MTV Days nu mi s-a părut şi nu mi 

se pare, dimpotrivă, a nu sprijini sau ajuta ceea ce noi am dorit să 

facem. Chiar mi s-a părut o variantă foarte bună. Eu am avut 

sentimentul că este şi aici trecut. Acum, văd că nu. V-am spus că nu 

le-am văzut de la început. Dar faptul că a fost o asociere între firma 

care ne-a propus un eveniment şi MTV Days nu cred că are vreo 

legătură cu ceea ce noi încercăm să aflăm în acest moment.  

Se ştie că în fiecare an în Costineşti, de 1 şi 2 mai, sunt 

evenimente organizate de MTV Days.  

Pot să vă spun că, dacă noi, ca şi minister, încercam să 

organizăm ceva separat, probabil că nu am fi avut un număr mare de 

participanţi, care a fost, să spun, principalul obiectiv al nostru, ca 

minister, să fie un număr cât mai mare de participanţi. Faptul că     ne-

am asociat cu MTV-ul, nu cred că este o problemă, din punctul meu 

de vedere.  

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Doamna ministru, după părerea mea, potrivit Ordonanţei 

nr.34, acest contract este ilegal, pentru că nu respectă caietul de sarcini 

şi orice contract care nu respectă caietul de sarcini este ilegal.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu, numai puţin! Nu, nu putem să facem astfel de 

afirmaţii... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Am spus: după părerea mea.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vă explic imediat ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Nu trebuie să-mi explicaţi. Am spus: după părerea mea. 

Şi este părerea... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

În contract... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

...mea şi, întâmplător, ţin foarte mult la ea. Şi, din acest 

punct de vedere, modificarea ofertei şi a contractului faţă de caietul de 

sarcini şi a notei de fundamentare duce la această constatare, din 

punctul meu de vedere, că acest contract este ilegal. Eu nu pun în 

discuţie – şi vă rog să reţineţi – nevoia de a vă asocia cu oricine, ca 

evenimentul să fie de calitate şi ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dacă-mi daţi voie, vă explic, pentru că ceea ce 

dumneavoastră faceţi acum sunt nişte comentarii. Eu vreau să vă spun 

că ceea ce eu constat... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Eu nu comentez. Am făcut o afirmaţie... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 ...sau afirmaţii. 



 

 

107

Domnul Dumitru Chiriţă:    

...categorică. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Ceea ce eu constat este că firma a venit cu o propunere 

tehnică şi ne oferă ceva în plus faţă de ce am cerut noi. Şi sunt multe 

lucruri oferite în plus. 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Da... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dar, putem să spunem că este ilegal dacă noi cerem să 

cumpărăm un eveniment şi ni se propune o jumătate de eveniment.  

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Exact lucrul ăsta vi s-a propus.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu. Nu este aşa. Dacă eu... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Păi, de ce jumătate de eveniment?  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Mă ascultaţi puţin? 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Daţi-mi voie ca să înţelegeţi mai exact... 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dar, vă rog să nu mă întrerupeţi... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

... de ce o jumătate de eveniment ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vă rog să nu mă întrerupeţi ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

...pentru că MTV Days era o acţiune a MTV-ului, iar 

M.T.S. dorea, în momentul respectiv, să organizeze o acţiune a 

ministerului. Din acest punct de vedere ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Haideţi, să citim împreună ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

... minister... Am citit, am citit... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

... pentru că dezinformăm din nou.  

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Nu, nu, am citit ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Servicii de divertisment. Uitaţi ce am cerut noi prin 

caietul de sarcini. Deci, vreau să lămurim... 
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Domnul Dumitru Chiriţă:    

Nu, aţi cerut în caietul de sarcini servicii de divertisment 

... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Nu... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

... şi vi s-a oferit organizarea unui eveniment prin 

asociere. Atât am constatat, nici mai mult, nici mai puţin.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Deci, vreau să clarificăm aceste lucruri şi vreau să ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:    

Eu numai atât am avut ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Îmi permiteţi să răspund la întrebare. O dată: noi am cerut 

realizarea unui eveniment de divertisment pe plaja Staţiunii Costineşti, 

în zilele de 1 şi 2 mai, între orele... Nu citesc toate detaliile. Vreau să 

fac o simplă afirmaţie şi nu vreau să faceţi interpretări care nu au 

legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Unu. Dacă o firmă vine şi propune 

ceva în plus, asta nu înseamnă că noi nu putem să acceptăm sau că 

suntem obligaţi să refuzăm, pentru că nu se respectă caietul de sarcini. 

Dar, dacă se oferea mai puţin, într-adevăr, atunci era o altă problemă.  

Deci, propunerea tehnică, constat că a depăşit ceea ce noi 

am cerut prin caietul de sarcini.  
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Domnul Dumitru Chiriţă:    

Eu nu mai am alte întrebări. Doar să punctez încă o dată 

că în oferta tehnică se face referire la o asociere între achizitor – adică 

societatea Mark – şi firma care... şi MTV Days, care a organizat MTV 

Days, adică Media Pro Pictures.  

Asta este chestiunea pe care am remarcat-o, şi din punctul 

meu de vedere, subliniez încă o dată, contractul este ilegal.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Vă mulţumim, domnule deputat Chiriţă. 

Domnul Vişan. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vreau să repet. Acest contract a fost verificat de către o 

instituţie a statului care a declarat că este legal. Vom avea şi raportul 

auditului şi vom avea şi raportul Curţii de Conturi şi vom vedea dacă 

este sau nu ... Este o afirmaţie foarte gravă aceea că spuneţi că este 

ilegal. Eu vă spun că nu este ilegal.  

Doamna Aurelia Vasile:    

Doamna preşedinte, nu putem să incriminăm pe doamna 

preşedinte a Autorităţii care a venit şi ne-a prezentat acel raport. 

Dânsa, de mai multe ori, ne-a specificat că nu a verificat decât 

procedura, nu corelat cu caietul de sarcini nimic. Deci, nu pot să nu-i 

iau apărarea doamnei, pentru că a fost întrebată de mai multe ori la 

această masă şi a spus că ea nu a verificat decât procedura, Ordonanţa 

nr.34 2.B şi atât.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vă asigur că raportul de audit verifică şi aceste contracte 

şi vom vedea cel târziu, sper, mâine,  dacă este sau nu ceva în 

neregulă.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Mulţumim.  

Domnul deputat Vişan. Se pregăteşte domnul deputat 

Sever Voinescu să ia cuvântul.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Gelu Vişan:    

Doamna ministru, prima întrebare, la care aş solicita să-

mi răspundeţi foarte scurt. Cum e? Mai puteţi? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

V-am dat sentimentul, o secundă, că nu mai pot? Sau de 

ce mă întrebaţi?  

Domnul Gelu Vişan:    

Nu, dar este o atmosferă atât de încărcată... Încerc să 

schimb puţin tonul, să încercăm să ne aflăm toţi în aceeaşi zonă de 

aflare a adevărului şi am vrut să pun această întrebare, pentru că aţi 

avut numai din tonul celălalt.  

Al doilea lucru. Vreau să fac o clarificare foarte scurtă 

asupra mea – şi este publică.  

Doamna ministru, vreau să vă spun că am ajuns la câteva 

concluzii de-a lungul acestor zile de anchetă şi aşa mai departe. Sunt 
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concluziile mele, nu trebuie neapărat să şi le însuşească comisia. Şi o 

să vă spun una dintre ele şi o să vă cer al doilea răspuns.  

Doamna ministru, sentimentul meu este că, în acest 

moment, după ce am studiat toate aceste documente, că între Artisan – 

asta este a doua întrebare – între Artisan şi derularea evenimentului 

respectiv, au fost o serie de subcontractori cărora, la un moment dat, 

noi le pierdem urma. Unii dintre ei, în ceea ce priveşte cele două 

firme, - şi eu spun public lucrul acesta – ne-au tratat, pe întreaga 

comisie, şi Parlamentul ca atare, cu total dezinteres şi a fost o atitudine 

de sfidare a acestor două firme la adresa Parlamentului. Nedorind să 

vorbească cu noi deloc, o foarte mare dintre problemele pe care le-am 

descoperit noi după aceea şi le descoperim, încă, se pare, ar fi putut fi 

elucidate.  

Dacă dumneavoastră, până la începutul acestei anchete 

parlamentare, aţi sesizat, în derularea evenimentului de la Costineşti, 

pe procesul-verbal, respectiv documentele care v-au fost înaintate, o 

anumită neregulă? Şi, ca să fiu mai clar, o să vă spun câteva lucruri 

extrem de interesante.  

Artisan Consulting SRL, ca şi Mark..., cum ar fi, asta este 

ideea, la un moment dat, ne propune nişte evenimente – şi vă propune 

dumneavoastră, nu nouă, comisiei – propune ministerului nişte 

evenimente, în care sunt prinse 10 formaţii care au cântat la 

Costineşti. Dumneavoastră, conform acestei propuneri tehnice, 

acceptaţi propunerea tehnică şi, de aici, reiese după aceea un proces-

verbal. A doua afirmaţie a lui Artisan Consulting scrisă, un proces- 

verbal, în care susţine că au participat, din partea lor, ca şi contractori 



 

 

113

cu dumneavoastră, 10 formaţii şi, mai mult decât atât, ne propune – vă 

propune dumneavoastră – o scenă capabilă să atragă mulţi oameni, 

sonorizare şi luminile care vor fi dimensionate pentru magnitudinea 

evenimentului, scenă care, după aceea o pune şi în procesul ... 

(Comentarii.) ... da, şi ajunge şi în procesul verbal. 

Acum, dintre membrii comisiei, prima dată, noi am 

chemat un subcontractor, fără să ştim de fapt la ce o să ajungem, care 

ne-a spus că el a plătit două – Artisanul a plătit două formaţii, restul 

le-a plătit subcontractorul... nu, organizatorul evenimentului, îmi cer 

scuze. Deci, contractorul Artisanul-Mark au plătit două formaţii, iar 

scena şi celelalte 8 formaţii au fost plătite de Media Pro - Pictures, în 

cazul ăsta, probabil.  

În această situaţie – şi de asta vreau să ştiţi că această 

comisie parlamentară, indiferent cât ar fi de politică, este o comisie 

care a constatat ceva. Şi prima constatare de aici este că, dacă Media 

Pro Pictures are dreptate, eu nu ştiu în momentul ăsta, că nu am auzit 

punctul de vedere al Artisan. Dar, dacă Media Pro Pictures are 

dreptate, o parte dintre banii pe care dumneavoastră i-aţi plătit către 

Artisan nu au ajuns la destinaţia finală, în cazul acesta, scena, 9 

formaţii şi aşa mai departe.  

Bineînţeles că întrebarea mea pe acest punct – şi urmează 

o a treia, şi ultima – întrebarea mea pe acest punct este următoarea: 

după câte ştiu eu ... scurtă ... După câte ştiu eu, a plouat în ziua aceea, 

nu? Sau nu a plouat? Nu a plouat. Bun.  

Nu. Întrebarea mea este următoarea: aţi fost la Costineşti, 

aţi participat la toate evenimentele, inclusiv la acela cu scena. Aţi 
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avut, vreun moment, sentimentul că participaţi, ca ministru, la un 

eveniment organizat într-o mare, mare proporţie, de altcineva? Sau în 

relaţia cu contractorul Artisan, Mark, care dintre ei, dumneavoastră aţi 

participat la evenimentul pentru care aţi plătit banii? Este o întrebare. 

Şi, după aceea mai am una ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

În primul rând, ştiam că există un parteneriat cu MTV-ul. 

Nu am avut, în schimb, cunoştinţă despre cine a plătit fiecare cost de 

acolo, despre firmele care au plătit.  

Eu am ştiut că noi am achiziţionat un eveniment şi că 

acea firmă s-a obligat să organizeze acel eveniment.  

Noi, ca minister, nu am avut şi nu avem nicio legătură cu 

niciun subcontractant. Şi eu vreau să ştiu dacă acel subcontractor, pe 

care înţeleg că întâmplător l-aţi identificat şi l-aţi chemat, este 

singurul, sau sunt mai mulţi? Sau, de fapt sunt doi... De fapt, nu a fost 

... a fost vorba de Media Pro Pictures. 

Şi eu vreau să ştiu dacă aceia sunt singurii doi 

subcontractori care au fost folosiţi pentru Costineşti? Mă îndoiesc. 

Pentru că acolo am văzut mult mai multe evenimente organizate, care 

nu au avut nicio legătură cu MTV-ul. Noi am fost parteneri doar 

pentru cele două spectacole care au avut loc seara. Dar, pe tot 

parcursul zilei, – şi vă pot pune la dispoziţie –, au avut loc o serie de 

alte evenimente şi chiar concerte mai mici. A cântat Ducu Bertzi, au 

cântat şi alţi artişti. Au fost şi alte evenimente ... Vă aduc programul 

complet al evenimentelor, al acţiunilor – 30 sau 40, ca număr – care 

au fost organizate.  
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Evenimentul de la Costineşti nu a constat doar în cele 

două spectacole organizate în parteneriat cu MTV.  

Răspunsul îmi este foarte clar şi ferm: nu am avut 

cunoştinţă despre plăţile care s-au făcut şi nu am avut de unde să am 

aceste informaţii, pentru că ceea ce noi ştiam în acel moment este că 

firma care a luat banii de la minister, sau care urma să-i ia, pentru nu-i 

luase în acel moment, este firma care organizează în parteneriat cu 

MTV-ul. Nu am ştiut în acel moment de Media Pro Pictures sau de 

alte firme care au plătit.  

În plus, a mai fost o întrebare adresată, la care nu am 

răspuns: de ce am externalizat aceste servicii? Vreau să vă spun ... 

Mulţi au întrebat de ce nu am făcut noi. Nu a fost acum întrebarea, îmi 

cer scuze, dar vreau să fac precizarea.  

O instituţie publică nu are voie să plătească avans. 

Nimeni nu urcă pe scenă fără să primească banii în avans.  

Domnul Victor Socaciu:    

Nu e adevărat, nu e adevărat! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Cel puţin asta se ştie, în general.  

Domnul Victor Socaciu:    

Nu e adevărat! 

(Rumoare, comentarii.)  Nu e adevărat! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Asta n-am... Eu vă spun că, în general, nimeni nu-ţi 
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montează o scenă, sau nimeni nu-ţi furnizează... de la alte evenimente 

care au fost..., aparatura tehnică de la karaoke sau mingile cu care se 

joacă volei. Am dat câteva exemple, poate nelalocul lor, dar trebuie să 

fac această precizare, pentru că mulţi au întrebat: de ce aţi 

externalizat? Nu aveam capacitatea să organizăm noi evenimente de o 

asemenea anvergură.  

Dar trebuie să fac o precizare, ca să fie lucrurile foarte 

clare. Noi, ca minister, am ştiut că achiziţionăm servicii pe care le 

organizează acele firme. Firmele, prin contract, au avut posibilitatea să 

subcontracteze, fiind obligaţi să subcontracteze în aceleaşi condiţii. 

Noi nu avem de unde să avem cunoştinţă despre câte servicii au fost 

subcontractate şi la ce preţ. Noi nu am negociat cu niciun impresat, cu 

niciun artist. Nu am avut direct o relaţie cu niciun furnizor sau 

subcontracnaţi ai celor două firme, prin care s-au organizat 

evenimentele.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Gelu Vişan:    

Ultima întrebare este formată din două afirmaţii. Una este 

către colegii mei. Eu o să-i rog, în măsura în care - şi fără să 

interpreteze că nu ştiu ce vreau să fac -, în măsura în care este posibil, 

acum, după o săptămână, de la începerea audierilor, eu cred că este 

nevoie să-l chemăm din nou pe domnul Toia, acesta, la audieri. Asta 

este o poveste.  

Iar al doilea lucru este următorul. Având în vedere, sau 

putând şi în momentul acesta, având două afirmaţii diferite, este clar 

că există această suspiciune, putând interpreta că banii pe care i-a 
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primit Artisanul nu au fost folosiţi conform procesului-verbal şi al 

fişei respective, adică să fie plătite trupele, să fie plătită scena şi aşa 

mai departe, există clar o altă întrebare: ce s-a întâmplat cu aceşti 

bani? Pentru că discutăm despre un circuit al banilor, oficial. Nu cred 

că ... nu mai ştiu ... 

Bun. În întâlnirea noastră de ieri, pe cererea mea de 

audiere a domnului Tolontan, la o reaudiere a domnului Tolontan la 

comisie, am fost informaţi în plenul comisiei că există o firmă care a 

contractat, subcontractat, contractat, subcontractat la alţi 

subcontractori – ca să ne înţelegem, probabil, că eu deja ... acestor 

subcontractori ..., a subcontractat, după afirmaţiile domnului Tolontan, 

că ar fi trebuit să primească această firmă pentru servicii care sunt 

cuprinse la dumneavoastră aici privind Media, promovarea 

evenimentului şi aşa mai departe, că ar fi trebuit, nu ştiu de unde a 

scos cifra asta, că este cifra domniei sale, 250 de mii de euro.  

În cazul în care afirmaţia Media Pro Pictures este reală, 

putem avea de-a face, cred eu, cu o situaţie de genul în care banii pe 

care Artisanul a spus că i-a cheltuit întru-un fel – pentru plata 

formaţiilor, de exemplu, de la Costineşti -, să se fi dus în altă zonă, 

aceasta fiind a doua mare suspiciune a acestei comisii. Una este legată 

– sunt trei – legată de legalitatea contractului, vă spun, a doua este 

legată de Artisan şi Mark, iar a treia este legată de contractele de ... cu 

subcontractele cu televiziunile. Noi o să audiem mâine. 

Întrebarea este: dumneavoastră aţi ... în primul rând, dacă 

aveţi cunoştinţă, într-un fel sau altul, de această firmă, Locco, care a 

reieşit din afirmaţiile domnului Tolontan, iar al doilea, dacă ... a doua 
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întrebare, şi cu asta am încheiat, este ultima, dacă, atunci când aţi 

făcut acele clipuri, când aţi văzut materialele, cine sunt cei care, până 

la urmă, au avut relaţia cu dumneavoastră? Televiziunile, direct, 

agenţiile de la publicitate de la televiziuni şi aşa mai departe? Pentru 

că eu îmi menţin comentariul de astăzi, pentru că acolo, între firmele 

respective, de showbiz, respectiv de publicitate publicitate, s-a 

înâmplat o fuziune extrem de delicată, şi anume, transferarea de bani.  

Vă mulţumesc.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Deci, unu: nu am cunoştinţă despre Firma Locco, nu am 

cunoştinţă despre niciun subcontractor al acestor două firme, cum nu 

am cunoştinţă nici despre cele două firme care au primit banii de la 

minister, pentru a organiza evenimentele.  

Nu am cunoscut aceste firme până în momentul în care – 

şi nu am auzit niciodată de ele – până în momentul în care aceste 

firme au semnat contractul cu MTS-ul. Şi am spus încă din 30 iunie, 

când am venit la audieri, că de aceea analizez varianta să cer un audit 

internaţional, care ştiu că are posibilitatea de a demonstra că nu există 

nicio relaţie între mine, personal, şi rudele mele, până la gradul III şi 

aceste două firme.  

Tocmai de aceea am spus, de la început, că vreau şi eu să 

am o listă completă cu toţi subcontractorii şi vreau să ştiu exact ce s-a 

întâmplat. Ceea ce spuneţi dumneavoastră, însă, este foarte interesant 

şi este posibil să aflăm că banii s-au dus acolo. Şi eu am suspiciuni, 

pentru că este posibil ca firmele să fi cerut sume mai mari pentru trupe 

şi pentru scenă şi, de fapt, aceşti bani să fie în acest contract de 
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publicitate. Nu am cunoştinţă despre acest lucru.  

În schimb, am aflat şi eu tot ieri, din audierile din comisii, 

declaraţia pe care a făcut-o avocatul de la Antena 3 şi Antena 1 că au 

contract de publicitate cu o firmă care a primit un subcontract de la 

firma ... şi a a luat banii de la noi.  

Prin urmare, este foarte interesant să ne spună şi nouă 

cineva, pentru că noi nu am plătit pentru aşa ceva. Şi este foarte 

important să ştim. Este posibil ca acolo să fie banii.  

Domnul Gelu Voinescu:    

Auziţi, noi i-am chemat pe aceşti Artisan şi Mark. 

Dumneavoastră i-aţi chemat? La noi nu au vrut să vină. Nu au niciun 

fel ... La dumneavoastră au vrut să vină să vorbească? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Din păcate, nu. Refuză orice dialog cu ministerul. Le-am 

făcut adresă în scris să vină la minister, nu au venit. Le-am făcut 

adresă scris să ne trimită toţi subcontractorii, încă îi aştept. Şi mă 

surprinde foarte tare atitudinea lor, dar, din păcate, nu avem nicio 

pârghie. Singurii care pot să aibă pârghii sunt cei de la Garda 

Financiară, DNA. Bănuiesc că sunt singurii care pot să ceară explicaţii 

suplimentare şi, bineînţeles, dumneavoastră, în comisie. Şi este şi o 

rugăminte a mea, personal, în acest sens.  

Legat de videoclipuri şi de cine a ţinut legătura. Am ţinut 

legătura doar cu angajaţii din minister. Eu, personal, am ţinut legătura 

doar cu angajaţii din minister care s-au ocupat de aceste evenimente. 

Prezenţa mea în acel clip a fost o sugestie tot a celor care au vrut să 
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găsească un reprezentant al tinerei generaţii, care să promoveze 

evenimentul. Au identificat că cea mai potrivită persoană care ar 

trebui să apară pentru a chema tinerii de 2 mai aş fi chiar eu, ca 

ministru al tineretului şi sportului. Nimeni – şi bineînţeles că am 

rugat-o pe Maria Dinulescu şi pe Dan Bittman, ceilalţi doi care au 

apărut, celelalte două persoane care au apărut în videoclip – nimeni nu 

ne-a spus, în acel moment şi am constatat că nici televiziunile nu au 

refuzat, televiziunile nu au refuzat difuzarea acelui clip. În  mod 

normal, ar fi trebuit să refuze televiziunile să-l difuzeze, dacă se 

încălca Legea audivizualului.  

Legea audiovizualului nu poate fi încălcate decât de 

radiodifuzori, nu de către minister. Şi aici au fost speculaţii ... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Am înţeles, doamna ministru. Pot să pun şi eu întrebări? 

Pentru că aş putea să vin în ajutorul doamnei ministru.  

Doamna ministru, în Contractul nr.15 din 22.04., la 

poziţia 20-21, spune aşa, semnat de dumneavoastră: prestatorul are 

obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate 

prin contract, fără să obţină în prealabil acordul în scris al 

achizitorului.  

Deci, prin contractul semnat de dumneavoastră, ei erau 

obligaţi să vină şi să vă ceară permisiunea pentru subcontractări.  

Întrebarea, legat de ce aţi spus dumneavoastră mai 

devreme: în acest moment, când aţi constatat deja că au însuşit bani 

care nu sunt cuveniţi, aţi deschis acţiune în instanţă, pentru 

recuperarea sumelor? Le-aţi făcut hârtii, prin care să solicitaţi banii 
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înapoi? Nu aţi făcut şi vă spun şi de ce. Pentru că în procesul-verbal – 

şi ei se apără –, pentru că în procesul-verbal de recepţie, comisia pe 

care dumneavoastră aţi împuternicit-o printr-un ordin de ministru, 

declară că şi-au îndeplinit toate atribuţiile.  

Deci, sunt câteva lucruri şi încă o dată vreau să spun că 

este un lanţ al slăbiciunilor care v-au adus pe dumneavoastră în 

situaţia asta şi pe noi, în situaţia neplăcută de a vă adresa întrebări. 

Deci, ar fi punctul 20.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Păi, voi întreba juriştii din minister, să văd dacă putem să 

deschidem o acţiune în instanţă. Aşa este, nu am făcut-o încă. Am 

cerut firmelor să-şi aducă clarificări. Le-am cerut în scris detalii. Le-

am cerut să vină, nu au venit. Încă mai aştept. Într-adevăr, sunt aspecte 

pe care eu, personal, nu am de unde să le cunosc şi, probabil, în 

momentul în care s-a făcut procesul-verbal, dacă firmele au declarat că 

nu au subcontractat, în acest fel, aceste obligaţii nu le aveau. 

Doamna Aurelia Vasile:    

Doamna ministru, nu era obligaţia prestatorului, ci era 

obligaţia comisiei dumneavoastră să stea cu acest contract în mână şi 

să urmărească fiecare punct.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu, nu, nu, iertaţi-mă. Punctul 20, vedeţi că scrie: 

prestatorul are obligaţia - deci era obligat – are obligaţia de a nu 

transfera ... 
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Doamna Aurelia Vasile:    

Şi comisia trebuie să verifice.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

...total sau parţial obligaţiile sale... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Doamna ministru, am spus tinerilor care ieri au venit la 

audieri că, pe fiecare proces-verbal de recepţie au semnat că au avut la 

dispoziţie contractul de serviciu, au avut fişa tehnică, caietul de sarcini 

şi alte documente. Dacă ei ar fi studiat acest lucru, vedeau că la pct.10 

alineatul 1, spune: achizitorul se obligă să urmărească derularea 

contractului în conformitate cu propunerea tehnică depusă şi anexa nr. 

..., costurile şi să recepţioneze parţial şi la final serviciile prestate..., 

întocmiţi în acest sens ... 

Toată lumea a declarat că au stat într-o sală foarte bine 

dotată, la Serviciul comunicare din cadrul Ministerului Tineretului şi 

Sportului, şi au urmărit un DVD pus la dispoziţie de către firme şi 

3.000 de poze făcute tot de firme. Deci, nu cred că este o manieră 

corectă de a recepţiona... Totuşi, sunt nişte bani şi, dacă stau să mă 

gândesc, pe un capitol al dumneavoastră, este tot bugetul pe un an 

pentru programe de tineret.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Pe tot bugetul pe un an este un este un procent mai mic. O 

treime, probabil, dar nu ... nu despre asta este vorba.  

Vreau să vă spun că auditul intern, cu siguranţă, ne va 

arăta dacă aici au fost sau nu probleme. Într-adevăr, este foarte clar că 
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prestatorul avea obligaţia să ne ceară acordul dacă subcontractau.  

O voce din sală:    

Corect! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dacă ne-ar fi cerut acordul, am fi ştiut cui au 

subcontractat. Păcat că n-au făcut-o. 

Doamna Aurelia Vasile:    

Deci, nu este vina decât a ministerului, trag concluzia.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Păi, nu, nu, nu. Ascultaţi-mă, puţin. Cine a prestat au fost 

firmele. Ei aveau obligaţia ... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Am înţeles foarte bine... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dacă firmele ... dacă firmele ... 

Doamna Aurelia Vasile:    

...pentru că eu v-am pus întrebarea şi v-am specificat 

punctul din contract. Întrebare: ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dacă firmele nu ne-au cerut acordul, noi nu avem de unde 

să ştim dacă ei au subcontractat sau nu.  
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Doamna Aurelia Vasile: 

    Doamna ministru, i-aţi dat în judecată? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Încă nu. Mi-aţi dat o idee foarte bună şi vă mulţumesc. 

Nu i-am dat în judecată.  

Doamna Aurelia Vasile:    

Aţi făcut deja, prin evidenţele dumneavoastră  contabile, 

retur de sume? Să le tăiaţi factură pentru sume pe care le-au încasat 

ilegal? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Doamna Aura Vasile, ascultaţi-mă puţin! 

Doamna Aurelia Vasile:    

Vă rog.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Eu am aflat de la dumneavoastră, de aici, din comisie, că 

există şi subcontractori. Noi, ca minister, noi nu avem de unde să ştim 

dacă firma care se obligă să ne presteze un serviciu lucrează sau nu 

prin subcontractori. Adică, nu aş vrea să dezinformăm, cumva. 

Doamna Aurelia Vasile:    

Noi am înţeles foarte bine. Dar, în acelaşi timp, am vrut 

să vedeţi că aveaţi pârghii prin care să-i puteţi controla. În condiţiile în 

care comisia dumneavoastră de recepţie, dacă aplica 10.1, putea foarte 

bine să constate şi aceste lucruri, chiar dacă ei au încălcat acest lucru. 

Mai am o întrebare.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Iertaţi-mă, nu este o pârghie. Este – din ce constat eu – o 

obligaţie a lor, pe care, probabil, nu şi-au îndeplinit-o. Adică, mai mult 

ca sigur.  

Doamna Aurelia Vasile:    

Este o pârghie a dumneavoastră, pentru a-i da în judecată, 

pentru a le cere returul banilor pe care i-a încasat ilegal. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Ceea ce voi face, vă asigur. Ceea ce voi face, vă asigur, şi 

voi fi foarte fermă, pentru că, dacă s-a ajuns în această situaţie, este 

clar că s-a ajuns pentru că sunt lucruri neclare, ca acesta. Dacă au fost 

subcontractori, erau obligaţi să ne ceară acordul pentru ei. 

Doamna Aurelia Vasile:    

Corect! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dacă n-au făcut-o, trebuie să răspundă.  

Doamna Aurelia Vasile:    

Corect! Iar, acest lucru a fost trecut în acest contract, 

pentru că nu subzista această libertate nici în caietul de sarcini.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vă dau dreptate, că au fost bune intenţii în momentul în 

care s-a făcut atât de ... 
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Doamna Aurelia Vasile:    

A fost neglijenţă. Eu nu am spus... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu, au fost bune intenţii ... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Doamna ministru! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Când se face un contract în care se stipulează nişte lucruri 

de acest gen, e clar că ... (Voci suprapuse.) 

Doamna Aurelia Vasile:    

Doamna ministru, de când aţi venit prima oară, am fost 

lângă dumneavoastră şi, de atunci, dacă vă aduceţi aminte, am spus că 

nu este nicio intenţie şi nu suntem organism care să ne substituim altor 

instituţii, ci, pur şi simplu, vrem să vă ajutăm şi să facem lumină. Vă 

aduceţi aminte, da? 

Acum, pe o afirmaţie a dumneavoastră. Aţi răspuns mai 

devreme colegilor mei, legat de această sumă de 7 milioane care, din 

ce am citit, este, dacă vreţi, singurul criteriu, sau pe lângă celelalte, 

unul dintre criteriile prin care s-a făcut recepţia şi s-a semnat ordinul 

de plată către firma respectivă.  

S-a discutat aici şi s-a spus că în caietul de sarcini nu 

apărea posibilitatea subcontractării, aşa cum este prins şi în contract. 

Pe propunerea tehnică ... 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

În contract, există posibilitatea subcontractării.  

Doamna Aurelia Vasile:    

Deci, încă o dată. În momentul în care aţi fost întrebată de 

faptul că propunerea tehnică, vine Firma Mark şi spune că va face 

asociere... contractare cu achizitorul în cadrul evenimentului cu MTV, 

dumneavoastră aţi spus aşa: că este foarte bine, pentru că este un 

eveniment şi că acest MTV, prin publicitatea pe care o face, ar fi adus 

foarte mulţi oameni.  

În condiţiile în care, atunci când am întrebat pe cei de la 

Pro TV cine s-a ocupat de publicitare şi cine s-a ocupat de aducerea 

acelor tineri acolo, au spus că au avut propria publicitate şi că aşa şi-

au popularizat concertul. Ori, în condiţiile în care ei fac publicitatea, ei 

aduc tineri, dumneavoastră recunoaşteţi că acest eveniment a adus 

tinerii, iar eu îi plătesc pe un criteriu care nu are nicio legătură cu 

acordul lor, mi se pare...   (Voci suprapuse.) 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Daţi-mi voie să fac o precizare.  

Doamna Aurelia Vasile:    

Vă rog! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

În a cea perioadă, o săptămână înainte de eveniment, au 

fost difuzate două spoturi pe MTV şi Pro TV. Un spot al MTV-ului, în 

care se promova acest eveniment, fără să aibă vreo legătură cu noi, şi 
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un alt spot, pe care-l puteţi să-l vizionaţi, vi-l pot trimite, în care se 

vorbea de evenimentele de pe 1 şi 2 mai şi finalul spotului era: 

evenimente organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi MTV. 

Prin urmare, nu am avut nici cea mai mică îndoială că 

evenimentele de acolo au fost organizate de altcineva, decât de noi, ca 

minister, prin firmele care au fost contractate şi MTV. Dar, o să vă 

transmit acest spot publicitar, spot care a fost difuzat la... Practic, era o 

dovadă pentru mine că acolo suntem parteneri. Nu vă spun de 

bannerele care au fost puse peste tot, inclusiv pe scenă, că au fost 

speculaţii că noi am plătit de fapt trei scânduri. Adică, lucrurile nu 

sunt aşa cum au fost prezentate. De aceea sunt aici şi vreau să 

clarificăm împreună despre ce este vorba.  

Doamna Aurelia Vasile:    

Doamna ministru, deja, după atâtea zile, şi, cum să spun, 

cu eforturile fiecărui parlamentar din această comisie, am făcut rost de 

o serie de materiale pe care nu le-am avut, că probabil, dacă primeam 

toată mapa, vă garantez că în trei zile lămuream toate problemele, cred 

că fiecare dintre noi este edificat.  

Din punctul meu de vedere, legat de minister şi, de fapt, 

mă întorc la ce aţi spus: că, datorită acestui eveniment, au venit aşa de 

mulţi tineri. Firma care spun eu că nu a respectat contractul şi a însuşit 

o altă activitate, a fost plătită în funcţie de aceşti tineri. Ei au venit. În 

caietul de...  în fişa tehnică şi s-a solicitat pe tot evenimentul 

1.160.651 RON, iar factura, li s-a plătit 1.381.174,69 RON. 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Daţi-mi voie să mai fac o precizare... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Vă rog! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 ...pentru că se impune. Noi vorbim de un număr total de 

participanţi la toate evenimentele de pe 1 şi 2 mai, nu doar la concerte. 

Noi am avut, pe data de 1, toată ziua, şi pe data de 2, toată ziua, în 

Staţiunea Costineşti, organizate o serie de evenimente culturale, 

artistice, ... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Doamna ministru... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

...sportive... Nu, nu, nu, daţi-mi voie, că este foarte 

important. Au fost mai mult de 2.000 de participanţi în acele zile, care 

ne-au trimis acele pliante completate pentru tombolă. Aceea este 

dovada clară că au fost 2.000 de participanţi. Acele evenimente 

desfăşurate în timpul zilei n-au fost organizate în parteneriat, sau 

împreună cu MTV-ul. Noi am fost asociaţi cu MTV-ul doar pentru 

evenimentele de seara. Dar, pe tot parcursul zilei – şi o să vă rog să 

aveţi amabilitatea să acceptaţi să vă transmit, dacă doriţi, vă trimitem 

şi cele 3.000 de fotografii, dacă ... cel puţin să aveţi amabilitatea să vă 

trimitem programul complet. Pentru că s-a tot vorbit că aceşti bani s-

au dus pe un spectacol.  
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Deci, am rugămintea să acceptaţi să vă trimit... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Doamna ministru, nicio secundă... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

... absolut toate evenimentele, sau toate acţiunile. 

Doamna Aurelia Vasile:    

Exprimarea mea a fost... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu, nu, nu dumneavoastră... 

Doamna Aurelia Vasile:    

...toată activitatea ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

În general, prezentarea, în ultima perioadă, a fost şi nu 

dumneavoastră aţi făcut-o şi nu vreau să acuz pe nimeni.  

Dar, vreau să clarificăm lucrurile. La Costineşti au fost 

2.000 de participanţi, doar ziua prezenţi la evenimentele culturale, 

artistice, sportive. Nu vorbim de evenimente, de participanţii de seara, 

care, potrivit Jandarmeriei, au fost 15.000. Dar, noi nu pentru aceia am 

plătit. Era vorba de evenimente... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Dar, Jandarmeria v-a informat oficial, sau, aşa, cum 

procedează ei? 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

O să întreb ...o să întreb... Oricum, au fost solicitările pe 

care le-am primit atunci, în ziua respectivă... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Păi, doamna ministru, dacă data trecută... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dar, se văd... se văd... se vede numărul de participanţi. 

Deci, nu ... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Vreau să spun că m-am simţit într-un fel, aşa, neplăcut 

faţă de tinerii care ieri a trebuit să răspundă, pentru că, prin ordinul 

dumneavoastră, au făcut parte din diverse comisii.  

Faptul că ei, care sunt funcţionari de stat, sunt angajaţi 

într-un minister care face parte din Executiv, au răspuns în proporţie 

de 90%, nu ştiu, n-am participat, nu cunosc, este posibil, nu a fost 

plecată în teritoriu, cel care a răspuns de activitatea celor 39 de judeţe 

a spus că el nu a fost în niciun judeţ şi că, teoretic, a stat la Bucureşti. 

Că n-au avut niciun fel de atribuţii. Nu se poate să fii în comisie de 

recepţie şi să vii aici şi să spui: n-am avut atribuţii. Şi, atunci... bine, 

măi, dar voi aţi citit materialele pentru care aţi semnat că le-aţi avut la 

dispoziţie? 

Doamna ministru, data trecută v-am spus că poate ar fi 

fost bine să-i urecheaţi, măcar. Iar, acum vă sfătuiesc să daţi în 

judecată firmele. 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Deci, când aţi fost ieşită, chiar spuneam că voi avea 

auditul în cel mai scurt timp şi că nu i-am urecheat pe toţi, între 

ghilimele, pentru că nu mi se pare corect să sufere toţi, dacă nu sunt 

toţi vinovaţi. Asta voi vedea din auditul intern.  

Doamna Aurelia Vasile:    

Şi, legat de audit, am înţeles că joi a fost semnat procesul-

verbal şi că v-a parvenit... auditul? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu, este o informaţie falsă. Raportul nu este finalizat. Ar 

fi trebuit... 

Doamna Aurelia Vasile:    

Avem promisiunea dumneavoastră că, în aceeaşi zi, în 

care vi se prezintă dumneavoastră... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vă promit că în ziua în care mie îmi parvine va ajunge şi 

la dumneavoastră. În aceeaşi zi, voi organiza conferinţă de presă şi va 

fi pus pe site.  

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:    

Doamna preşedinte, procedură! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

S-a cerut procedură. 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:    

Doamna ministru, multe lucruri erau astăzi mai puţin sub 

semnul întrebării şi mi-aş permite să fac o recomandare, de aceea am 

cerut procedură.  

Dacă, în această metodologie de lucru, pe care şi 

dumneavoastră aţi aprobat-o, alături de colegii dumneavoastră care au 

avizat-o şi au întocmit-o - metodologie privind achiziţionarea, eu o am 

aici.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vedeţi că a fost trimisă. Înseamnă că nu au fost toate 

copiile ... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:    

Acum, acum mi-a pus-o, puţin mai devreme. Cred că nu a 

fost total distribuită.  

Dar, la punctul nr.2 – invitaţie de participare ... nu ştiu, 

cred că-i aici... sunt mai multe hârtii ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Probabil că a trimisă şi nu s-au făcut copiile, pentru că ... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:    

Doamna ministru, haideţi ca să ne elucidăm şi ajungem şi 

lal subcontractanţi, pentru că eu, data trecută, v-am întrebat şi pe 

dumneavoastră dacă au existat subcontractanţi. Au venit, da? Bun. Şi 

aţi spus că nu ştiţi. Pe domnul director Toia l-am întrebat în mod 

special: sunt subcontractanţi? Şi mi-au spus: nu, pentru că noi nu am 
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cerut.  

Eu, nevăzând această metodologie, bineînţeles că nu 

aveam nici măcar ce să-i spun şi nici măcar ce să-l mai întreb.    M-am 

lămurit în momentul acela.  

Acum, în schimb, vin şi spun aşa: la punctul nr.2, la 

invitaţia de participare la selecţia internă, că dumneavoastră aţi făcut 

două oferte, aveaţi posibilitatea să puneţi un paragraf prin care să 

spuneţi: subcontractanţi – da, sau nu. Dacă ei veneau şi spuneau da, îi 

obligaţi tot prin această normă internă, prin care spuneaţi: şi pentru 

subcontractanţi, nume, eligibilitate, registrul comerţului, certificate şi 

aşa mai departe.  

Şi, atunci, prin suprapunere, se vedea şi mai bine că firma 

Mark nu avea cum să fie subcontractorul câştigătorul, respectiv 

Artisan, pentru că erau complet în incompatibilitate, având acelaşi 

administrator şi aceiaşi asociaţi unici. Şi, de atunci, clar aveaţi 

posibilitate să controlaţi orice lucru din licitaţie. Mai mult decât atât, 

nu mai existam astăzi noi să întrebăm, ca şi minister, şi noi, ca şi 

comisie, de fapt, să spunem: domnule, dar cine sunt subcontractanţii 

ăştia? Stăm să-i căutăm, poate de aici până la Ploieşti, îi mai găsim, 

sau nu-i mai găsim. Aveam toată calea legală s-o facem.  

Deci, dacă subalternii dumneavoastră, când aduceau la 

această normă internă, întocmită aşa cum trebuie, vă... cum să spun 

eu, eraţi absolviţi de multe. În acelaşi timp, spuneţi că pe această 

metodologie veţi continua licitaţiile. Eu, cu părere de rău vă fac o 

indicaţie. Nu mai lucraţi pe aceasta. Aveţi trecut şi în planul anual de 

achiziţii şi publicitate şi recreere culturală şi sportivă. Haideţi, să le 
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departajăm, să-i puneţi pe domnii respectivi chiar să-şi intre în 

atribuţiile fişei postului, pentru că, cu părere de rău cred că au fost 

angajaţi pe competenţă, nu au fost angajaţi nici pe criterii politice, nici 

de prietenie, nici de absolut nimic. Iar, dacă, într-adevăr, nu este aşa şi 

nu sunt în stare şi se va demonstra că n-au fost în stare, cu părere de 

rău, dar cred că aveţi suficiente metode să puteţi să acţionaţi ca atare, 

pentru că, totuşi, sunteţi acolo ordonatorul principal de credite, sunteţi 

şeful lor şi, bineînţeles, că prin fişa postului, avizată şi de 

dumneavoastră, persoanele respective ştiu, întru totul, ce au de făcut.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Domnul Sever Voinescu. Urmează domnul deputat 

Zătreanu.  

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:    

Doamna ministru, am, în esenţă, o singură întrebare 

legată de evenimentul de la Costineşti şi legată de această situaţie care 

a apărut în legătură cu faptul că există în contracte, în contractele cu 

Artisan, de fapt în contractul cu Mark, că şi ei au câştigat evenimentul 

de la Costineşti, o anumită sumă alocată, cum aţi spus, servicii 

conexe, sau foarte ambiguu, tot ceea ce este detaliat ca servicii conexe 

pare a fi plătit de o altă companie care a organizat de fapt 

evenimentul.  

Primul lucru, aş vrea să ştiu dacă consideraţi că era în 

atribuţia dumneavoastră să monitorizaţi felul în care Mark şi Artisan – 

dar Mark, în special, în situaţia asta – îşi derulează mai departe 

contractele, sau subcontractele prin are, până la urmă, îndeplinesc 
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contractul pe care l-au avut cu Ministerul Tineretului şi Sportului? E 

prima întrebare.  

Şi a doua întrebare pe care vreau să v-o pun este legată de 

posibila relaţie contractuală. Am văzut că a venit astăzi o precizare din 

partea dumneavoastră că nu a existat o relaţie contractuală între 

Ministerul Tineretului şi Sportului şi Media Pro. Totuşi, la un moment 

dat, pe acest şir de documente care începe cu caietul de sarcini, oferta, 

răspunsul la oferta Firmei Artisan şi, în final, contractul, la un moment 

dat, apare momentul MTV Days.  

Noi ştim astăzi că MTV Days nu este organizat de 

Artisan, ci de Media Pro..., cu oarecare tradiţii.  

De la bun început, dumneavoastră, în caietul de sarcini, 

din câte am văzut, aţi prevăzut că vreţi un eveniment pe 1- 2 mai pe 

plajă, lângă... Obelisc... Mi-a şoptit domnul...  

O voce din sală:    

I-a şoptit corect! (Râsete.) 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:    

Tocmai, tocmai de-aia. Mi-a şoptit domnul Bănicioiu şi 

am preluat-o... (Râsete.)  E în partea farmecului domnului Bănicioiu. 

X-urile sunt un pic... un pic incerte. Bun.  

O voce din sală:    

Ca toate lucrurile incerte! 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:    

Ei, bine, când aţi spus la acea dată, în acel loc, 
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dumneavoastră, ministerul, când a avut caietul de sarcini, avea în 

vedere, de la bun început, o relaţie, să spun, cu fenomenul, cu 

evenimente MTV Days. Şi cum s-a ajuns, până la urmă, la acest cuplaj 

– ministerul, care dorea să facă un eveniment pentru tineri, şi MTV 

Days? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Legat de această întrebare, să încep cu ea.  

Nu am cunoştinţă, dacă, din câte ştiu eu, prima... în 

primul moment, când am dorit pe 1 şi 2 mai, nu ştiam de evenimentele 

de la MTV Days. Imediat după aceea am aflat, în perioada imediat 

următoare. Şi, atunci, s-a considerat că trebuie să existe un parteneriat, 

o asociere cu acele evenimente. Pentru că dorinţa noastră iniţială, de a 

implica un număr cât mai mare de tineri la evenimente, putea să fie 

afectată de evenimentele deja organizate de către MTV Days, 

evenimente care se ştie că sunt de anvergură şi cu foarte mare 

notorietate, fiind, practic, mediatizate foarte mult pe MTV şi Pro TV.  

Tocmai de aceea, ideea de a organiza în paralel alte 

spectacole, alte evenimente, în paralel cu evenimente deja organizate, 

mi s-a părut oarecum deplasată, pentru că nu ajungeam la ţinta finală, 

ştiind că în aceeaşi zi, în aceleaşi zile, mai aveau loc concerte şi în alte 

localităţi şi în alte staţiuni de pe litoral.  

Prin urmare, era greu de crezut că, cel puţin în Costineşti, 

o staţiune nu foarte mare, putem noi să organizăm un eveniment de 

mai mare anvergură singuri, decât ce era deja prevăzut să se 

organizeze.  

Legat de atribuţia pe care am avut-o sau nu am avut-o eu, 
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de a monitoriza cum îşi derulează firmele contractele. În minister, da, 

era obligaţia celor care trebuia să monitorizeze cum s-au derulat 

contractele, să vadă dacă totul este în regulă. Nu este niciodată 

obligaţia ministrului. Normal că ministrul răspunde solidar cu toţi 

ceilalţi. Dar, nu era obligaţia personală a mea. De aceea am desemnat, 

prin ordin, persoane să se ocupe de acest lucru. De aceea i-am rugat pe 

demnitari să fie prezenţi în diverse locaţii, pentru a vedea exact dacă 

în Craiova, în Iaşi, în Bucureşti, în Costineşti am fost personal să văd 

cum se întâmplă lucrurile. De aceea am rugat Direcţia generală 

programe proiecte să ţină permanent legătura cu toţi din direcţiile 

judeţene, în special cu inspectorul de tineret. Există un astfel de 

inspector în fiecare direcţie judeţeană de tineret.  

De aceea am rugat şi zona de sport din minister să se 

alăture acestui eveniment şi să supervizăm şi prin direcţiile judeţene 

de sport, pur şi simplu să participe şi să supervizeze, să ia legătura cu 

şcolile, să aducă tinerii la evenimente pentru şcoli. Dacă vor să 

participe la acele competiţii.  

Deci, au fost pur şi simplu... au fost evenimente 

organizate în echipă, aş putea să spun, de toţi, având fiecare obligaţii 

pentru a monitoriza şi a se vedea dacă lucrurile au fost sau nu 

desfăşurate, dacă s-au întâmplat, sau nu. Cum a fost obligaţia Direcţiei 

generale programe proiecte, să strângă toate evidenţele şi toate 

procesele-verbale cu privire la materialele care au fost transmise în 

fiecare direcţie judeţeană în parte.  

Nu am avut, în acel moment, suspiciuni că lucrurile ar fi 

în neregulă, nu am avut cunoştinţă despre subcontractori sau despre 
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faptul că aceste firme au subcontractat sau nu. Vedeţi că există în 

contract o clauză că sunt obligate, firmele, să ceară avizul nostru, dacă 

subcontractează un serviciu.  

Mai există, tot în contract, o clauză, unde este stipulat 

foarte clar că sunt obligate firmele, dacă subcontractează, să 

subcontracteze în aceleaşi condiţii. Dacă ei au subcontractat sau nu, 

asta nu aveam de unde să ştiu. Era obligaţia lor să ne prezinte aceste 

informaţii. Dacă nu au făcut-o, de aceea am cerut Gărzii Financiare, 

pentru că este singura în măsură, sau poate sunt şi alte instituţii, să 

elucideze acest caz. Şi, dacă ele – firmele – au greşit cu ceva, să 

plătească.  

Mi se pare foarte corect ca cei care au greşit cu ceva în 

executarea acestui contract să suporte consecinţele. Şi vă spun că, 

indiferent de ce se va întâmpla aici, în continuare, în această comisie 

de anchetă, eu, personal, voi continua ancheta în acest caz. Pentru că 

vreau, doresc foarte mult să aflu exact ce s-a întâmplat cu toate 

evenimentele care au fost organizate. Şi mâine, după ce voi vedea – 

sper ca mâine, cel târziu, vine auditul, aşa mi s-a promis că-l voi avea, 

voi evalua şi posibilitatea de a comanda un alt audit, pentru că acolo 

au fost nişte probleme chiar de către dumneavoastră, în comisie, 

sesizate, dacă am sau nu această posibilitate, în mod legal. Voi vedea 

după ce voi avea auditul intern. Dacă voi fi sau nu voi fi mulţumită, 

voi solicita un altul. Dar nu mă voi lăsa până nu văd tot ce s-a 

întâmplat. Pentru că, dacă s-a ajuns în această situaţie, s-a ajuns 

tocmai pentru că se pare că cele două firme nu au făcut ce trebuia să 

facă, nu au respectat clauzele. Şi acest lucru, normal că este deranjant. 



 

 

140

Dar nu este ... Noi nu aveam cum să ştim, ca minister, aceste lucruri, 

dacă ele nu ni le-au declarat, dacă ei nu ne-au prezentat aceste aspecte. 

(Rumoare, comentarii.)  De aceea... 

Sper că, totuşi, vom afla, poate cu ajutorul altor instituţii, 

numărul total de subcontractori şi vom putea să aflăm mai multe 

lucruri de la ei.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:    

Da. O mică  precizare, apropo de MTV Days, în 

eveniment.  

În momentul în care aţi discutat cu Mark-ul încheierea 

acestui contract... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Numai puţin! N-am discutat personal cu nicio firmă. Vă 

rog foarte mult! Deci, nu am discutat personal. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:    

Doamnă, ministerul, ministerul... Doamnă... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu m-am ocupat eu.  

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:    

Ministerul... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Asta e altceva.  
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi:    

Şi, sigur, după câte ştiţi, în momentul în care ministerul a 

discutat cu Mark, dacă aveţi cunoştinţă, în legătură cu evenimentele 

MTV Days, în vreun fel, sau altul, Mark a spus ministerului, sau a 

lăsat să se înţeleagă, în cadrul acestor negocieri, că ar fi organizator, 

sau că ar avea un cuvânt de spus în organizarea lui MTV Days? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Nu am avut cunoştinţă despre astfel de detalii.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Vă mulţumesc, domnule deputat.  

Domnul deputat Zătreanu. Urmează domnul deputat 

Socaciu şi domnul Lakatos.  

Domnul Dan-Radu Zătreanu:    

Doamna ministru, vreau să vă pun o întrebare şi să vă rog, 

după aceea, în final, să faceţi un comentariu. Şi o să vă spun despre ce 

este vorba.  

Din documentele pe care le-am primit astăzi, am constatat că 

invitaţia de participare a fost semnată de domnul Toia, care nu mai 

este. Caietul de sarcini şi nota de fundamentare au fost întocmite de 

doamna Preoteasa. Dânsa mai lucrează? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Da.  

Domnul Dan-Radu Zătreanu:    

Mai lucrează. Ca un sfat, aşa, prietenesc, cred că nu e bine că 
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mai lucrează. Da.  

Şi, atunci, văzând aceste documente, care au dat naştere la 

suspiciuni şi la discuţii, vreau să vă întreb: dumneavoastră, personal, 

aveţi vreo legătură de rudenie sau de afaceri cu asociaţii şi cu 

administratorii din aceste firme, sau subordonaţii dumneavoastră, cei 

care au plecat, sau cei care au mai rămas, ştiţi, cumva, dacă au legături 

cu asociaţii şi administratorii firmei? Asta este întrebarea mea.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Personal, nu am absolut nicio legătură cu niciuna dintre cele 

două firme. Personal, - şi nu numai eu, dar nici rudele mele, absolut 

nimeni nu are nicio legătură, nu am cunoscut acele firme până la 

momentul în care au încheiat contractele. Şi nici nu am avut niciun 

dialog cu ei, nici până atunci, nici după, cu excepţia a două întâlniri 

care au avut loc în minister cu 10 persoane de faţă, când au venit să ne 

prezinte conceptul evenimentului. Au venit reprezentanţii firmelor, nu 

administratorii.  

În al doilea rând, nu am cunoştinţă ca vreun angajat al 

ministerului să aibă vreo legătură cu firmele. Nu am cunoştinţă. Dar, 

dacă aveţi suspiciuni, vă rog să mi le spuneţi. De aceea am vrut acel 

audit internaţional, sperând că pot să aflu mai multe lucruri. Dar nu 

am avut nicio cunoştinţă, nu am nicio suspiciune cu privire la vreo 

legătură între angajaţi şi firme.  

Domnul Dan-Radu Zătreanu:    

Cred că ar fi fost indicat să o chemăm şi pe doamna Preoteasa 

la audieri şi poate... Da, acum am aflat. Dar, pe viitor, poate mâine, o 
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invităm şi pe dânsa, mai ales că eu aş ruga-o pe doamna preşedinte să 

încercăm din nou să trimitem o adresă către trei firme care sunt foarte 

importante în această acţiune, în această anchetă. Zic eu că sunt 

hotărâtoare - Artisanul, Mark-ul şi Locco. Deci, cele trei...  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Să vedem care vine ... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:    

Dar să încercăm cu Locco, măcar, dacă ceilalţi nu vin.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Domnule Zătreanu, ştiţi că am încercat. Ştiţi că am trimis 

adrese ... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:    

Să mai facem şi altele. Sunt foarte importante. Deci, o parte 

din istoricul acestui eveniment, nouă nu este foarte clar, pentru că nu 

avem depoziţia celor trei.  

Şi, acum, aş ruga-o pe doamna ministru, având în vedere că 

noi, de când am început audierile şi până astăzi, ne-am făcut o părere 

despre ce s-a întâmplat, mai mult sau mai puţin, sigur, fără aceste trei 

firme care erau, zic eu, foarte importante. Aş vrea să o întreb pe 

doamna ministru, dânsa, de când s-a încheiat evenimentul, de când a 

început acţiunea pe care a început-o domnul Tolontan, acţiunea 

comisiei noastre, a revizuit un pic tot istoricul şi ce consideră, cine 

este vinovat de tot ce s-a întâmplat şi de toate problemele care au 

apărut? Cine a contribuit la situaţia asta neplăcută, în care ne aflăm la 
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ora actuală? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Vă daţi seama că răspunsul este dificil şi eu încerc încă să-l 

aflu, pentru că am încercat să revizuiesc tot ce s-a întâmplat în acea 

perioadă... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:    

Doamna ministru... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

...de la prima clipă... 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:    

...ce ştiţi la ora actuală? Că şi noi, şi pentru noi este acelaşi 

lucru şi ne-am cam făcut o părere. Şi probabil că şi dumneavoastră 

aveţi o părere.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vreau să vă spun că cei din minister, care acum efectuează 

auditul, au avut şi au şi dreptul să o facă, din ordin al meu, să audieze 

fiecare om în parte, că nu pot eu să fac, ca ministru, să-i audiez eu. 

Dar le-au cerut declaraţii tuturor celor care s-au ocupat de acest 

eveniment. 

Eu ştiu un singur lucru: că am avut două întâlniri cu absolut 

toţi oamenii care s-au ocupat de evenimente. Asta amintesc ... să fi 
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fost ... A fost o perioadă, oricum, agitată. S-au întâmplat multe lucruri, 

într-un timp scurt.  

Efectiv, nu îmi dau seama unde au existat problemele. În 

acest moment nu am, nu pot să spun cine este sau nu vinovat. De 

aceea, vreau să mă consult şi cu cei de la audit. Vreau să mă consult şi 

cu cei de la audit şi vreau să iau deciziile după ce am toate 

informaţiile, pentru că eu ştiu cum s-au întâmplat lucrurile în acea 

perioadă, dar simt că sunt lucruri pe care le aflu acum şi care-mi 

scapă, legat de anumite aspecte, de care nu am avut cunoştinţă.  

Tocmai de aceea, vreau să am o evaluare foarte clară asupra a 

ceea ce s-a întâmplat.  

Domnul Dan-Radu Zătreanu:    

Bine, vă mulţumesc.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumim. Domnul deputat Socaciu.  

Domnul Victor Socaciu:    

Vă mulţumesc, doamna preşedinte.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Numai puţin, ca să fie lucrurile foarte clare.  

Vreau să vă spun că nu doresc să fie interpretat ceea ce am 

spus. Deci, din momentul în care mie mi s-a prezentat nota de 

oportunitate şi de fundamentare şi am fost de acord, şi am spus: da, 

daţi-i drumu’, organizaţi, ocupaţi-vă de tot. Mai departe, modul cum s-
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au ocupat ei şi cum au procedat, a fost pur şi simplu o muncă de 

echipă, fiecare şi-a făcut partea lui. Eu nu am stat să supervizez fiecare 

etapă din tot ce s-a întâmplat atunci. Am fost de acord, ei s-au ocupat. 

Deci, nu am avut eu o contribuţie personală în absolut nimic din ceea 

ce s-a întâmplat. Mi s-a prezentat conceptul evenimentului, l-am 

agreat, dar au fost chestiuni de decizie şi atât, de acest gen – conceptul 

evenimentului şi chestiuni nu în detaliu.  

Domnul Victor Socaciu:    

Stimată doamnă ministru,  

Aş dori să vă pun o întrebare, iar dumneavoastră să vă 

derobaţi de haina demnitarului. Să fiţi, pur şi simplu, un contribuabil, 

aşa cum suntem toţi.  

Chestiunea cea mai fragilă a acestei situaţii în care ne aflăm 

cu toţii este legată de atribuirea celor trei contracte, celor două firme 

care, de fapt, sunt una şi aceeaşi firmă, în realitate.  

Vă amintesc că au fost invitate trei firme. Dintre cele trei 

firme, una s-a retras, n-a trimis ofertă, au rămas cele două care, de 

fapt, au acelaşi acţionariat, acelaşi administrator, aceeaşi adresă – 

există documente, de altfel. Şi aceste două firme, ciudat, suspect, 

depun nişte oferte foarte apropiate de sumele pe care le oferea 

ministerul pentru diferitele acţiuni – de la Costineşti, de la Bucureşti şi 

din cealaltă parte. De unde trag concluzia că, deşi nu se ştia cantitativ, 

calitativ, câte tricouri vor fi şi alte promoţionale, totuşi, ei vin cu o 

ofertă de bani extrem de apropiată de cea pe care o puneau la 

dispoziţie ministerul.  

Cum vi se pare dumneavoastră, ca contribuabil, o asemenea 
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atribuire, ca să nu cumva, ea este, într-un fel, frauduloasă? 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Domnule deputat, vreau să mai fac o precizare sau s-o 

subliniez, pentru că am mai făcut-o.  

Faptul că aceste firme au sediul în acelaşi bloc, cum am aflat 

din mass-media, faptul că aceste firme au acţionariat aproape comun, 

l-am aflat din mass-media. Vă repet: toate aceste lucruri s-au 

desfăşurat prin intermediul Direcţiei de achiziţii. În momentul în care 

directorul direcţiei a plecat din minister, eu am fost aceea care am 

cerut un control, ca să văd în ce măsură toate contractele care s-au 

atribuit până în momentul ... 

Domnul Victor Socaciu:    

Îmi răspundeţi ca un ministru!  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Da.  

Domnul Victor Socaciu:    

Voiam să-mi răspundeţi ca un contribuabil. Deci, în primul 

rând... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Sunt obligată să răspund în primul rând ca ministru şi ulterior 

vă răspund şi ca... 

Domnul Victor Socaciu:    

Da. Eu vreau să vă spun că aveaţi toate documentele firmelor. 

Sau nu mai spun că aveaţi un aparat în spate, care poate să vă pună la 
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dispoziţie absolut toate informaţiile legate de firme.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Am spus şi repet: nu mi s-a adus la cunoştinţă, nu mi s-au 

adus aceste detalii şi niciodată un ministru – sau că alţii procedează, 

de acum încolo, aşa voi proceda, vă asigur. Dar, ştiu că în general, 

miniştrii, când semnează un contract, nu cer toate dosarele, toate 

actele începând de la actul de constituire al firmei şi toate hârtiile care 

au fost transmise şi documentele care au circulat între instituţie şi 

firma respectivă. Nu aste este procedura, nu aşa se întâmplă. Vă asigur 

că, de acum înainte, aşa voi proceda. Dar nu asta a fost practica şi nu 

am avut cunoştinţă despre aceste lucruri. Dacă le-aş fi cunoscut...  

Este normal să fie suspiciuni.  

Domnul Victor Socaciu:    

De asta vă spun... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vă daţi seama că, dacă... Este normal să fie... 

Domnul Victor Socaciu:    

Cu atât mai mult, doamna ministru, cu atât mai mult cu 

cât o scenă nu poate să valoreze nici la Hollyood, şi nici la ceremonia 

morţii lui Michel Jackson 75 de mii de euro.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Deci, vă repet: acolo, în acel..., din ce constat eu din ceea 

ce s-a întâmplat în ultimele zile aici, s-a întâmplat foarte bine. Eu am 

mari îndoieli cu privire la suma respectivă, şi anume, cred că acea 
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sumă, aşa cum bine spunea domnul Gelu Vişan, a fost mai degrabă o 

parte plătită, cum dumneavoastră aţi descoperit, o parte pe scenă, 

restul cred că a fost de fapt plata altor servicii. Acest lucru vreau să-l 

aflăm împreună. Deci, nu vreau să mai dezinformăm, spunând că am 

plătit pe o scenă 70 de mii de euro. Eu vă spun că acele servicii 

conexe au fost mult mai multe. Din păcate, nu au fost bine detaliate în 

... Adică, prin servicii conexe sunt inclusiv vorbim şi de transportul 

scenei, vorbim şi de alte lucruri care nu au fost stipulate... Dar, la 

momentul în care noi am încheiat contractul, noi ştiam că de fapt 

firmele care au luat banii de la noi. Asta e de fapt problema. Eu aflu 

acum că, de fapt, firmele care au luat banii de la noi să ne furnizeze un 

eveniment... 

Domnul Victor Socaciu:    

Stimată doamna ministru... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

...au folosit mai puţin decât nouă ne-au declarat că au 

plătit.  

Domnul Victor Socaciu:    

În această lumină, în  această nouă lumină, stimată 

doamnă, în această nouă lumină, dumneavoastră sunteţi obligată să 

daţi în judecată aceste firme şi să recuperaţi banii. Pentru că aici este 

vorba de bani publici. Nu sunt nici ai mei şi nici ai dumneavoastră ... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Asta voi face.  
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Domnul Victor Socaciu:    

Da. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Asta voi face, domnule deputat. Am spus că indiferent – 

şi aici vreau să facem foarte clar distincţia între vina unui ministru şi 

vina ministerului şi vina unor firme care au contract cu ministerul. 

Cred că ar trebui, până la urmă, să facem foarte clar această diferenţă.  

Dacă o firmă care are contract cu ministerul nu-şi 

îndeplineşte toate obligaţiile contractuale, cred că trebuie să răspundă 

pentru acel lucru. Avea obligaţia să ne spună dacă au subcontractat, 

sau nu.  

Domnul Victor Socaciu:    

Da, dar avem o problemă mare. Nişte comisii pe care le-

aţi decis dumneavoastră au făcut procese-verbale favorabile acestor 

firme. Şi asta-i foarte grav.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vă asigur că, dacă au greşit, şi ei vor avea sancţiuni. Vă 

asigur de acest lucru.  

Domnul Lakatos Petru: 

Doamna ministru, am primit metodologia, vă mulţumesc. 

Rămâne numai nota de oportunitate să ajungă la  noi.  

Din păcate, această metodologie subliniază încă o dată 

următorul lucru: că nu aţi fost suficient de atentă, pentru că în 

metodologia la care v-aţi referit se stipulează doar servicii din  
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Anexa 2.B a Ordonanţei de urgenţă nr.34.  

Având în vedere că aţi solicitat şi servicii din 2.A plus de 

la 1.A, intraţi sub incidenţa articolului 16, alineatul 3. Şi poate o să vă 

spună juriştii – şi fac o mică comparaţie – n-o să puteţi să cereţi banii  

înapoi de la firme mai mult ca sigur, pentru că aţi semnat 

dumneavoastră, reprezentanţii dumneavoastră, de bună execuţie. O să 

fie o problemă cu Curtea de Conturi care va stabili vinovăţii de jos 

până sus, sau de sus până jos, şi va recupera prejudiciul, pentru că este 

vorba de bani publici. Dar, eu vă... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu este aşa, daţi-mi voie, că am înţeles întrebarea. Să vă 

răspund.  

Domnul Lakatos Petru: 

Nu, nu, nu. N-am întrebat. N-am întrebat nimic până 

acum. Până acum, am făcut numai comentariul. Întrebarea vine acum. 

Întrebarea este: de ce n-aţi respectat – că şi mai înainte 

am întrebat, dar tot n-aţi răspuns – Hotărârea Guvernului care prevede 

că, începând cu 1 ianuarie 2007, trebuie să publicaţi invitaţia de 

participare pe site. Dacă aţi ales dumneavoastră prin metoda internă 

cererea de ofertă.  

Şi a doua întrebare, pe care nu v-am mai pus-o până 

acum, poate că au pus-o colegii, foarte puţin am lipsit, vă întreb: cum 

a reuşit ministerul să găsească aceste trei firme, dintre care două s-au 

prezentat şi una, nu? Pentru că pe cei pe care i-am întrebat au spus: am 

găsit pe masă un prospect. Am găsit pe masă celălalt prospect şi atâta 
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a fost toată explicaţia.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Domnule deputat, le luăm pe rând.  

Unu: legat de servicii de pe Anexa 2.B, vreau să vă spun 

că, dacă mai mult de jumătate din tipul de servicii sunt contractate de 

pe Anexa 2.B, chiar dacă în interiorul caietului de sarcini se regăsesc 

şi servicii care, în mod normal, ar trebui trecute pe Anexa 2.A, ele 

sunt încadrate pe Anexa 2.B. Este o prevedere legală, este chestiune 

tehnică de achiziţii, pe care mi-au explicat-o şi mie cei de la achiziţii – 

şi o să vă rog să-i chemaţi din nou, eventual... 

Domnul Lakatos Petru: 

Doamna ministru, nu mi-aţi explicat, vă citesc punctual, 

pentru că totdeauna şi colegii dumneavoastră au evitat articolul 3. Şi, 

ca să audă Presa, vă citesc: autoritatea contractantă nu are dreptul de a 

combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii impuse atât în Anexa 

2.B, cât şi în Anexa 2.A, cu scopul de a beneficia de aplicarea 

prevederilor alineatului 1, atunci când atribuie respectivul contract de 

achiziţie publică.  

Dumneavoastră – nu dumneavoastră, mă refer, ca 

persoană -, ministerul, ca să scape de o serie de prevederi ale 

ordonanţei de urgenţă, care sunt efective, a comasat totul, a depăşit 

400 de mii de euro şi aţi făcut aceste contracte.  

Punctul 2, la care v-aţi referit dumneavoastră, nu 

precizează nimic de 1.A. Deci, este numai 2.B şi 2.A, dar 1.A nu 

prevede şi aveţi acolo şi 1.A.  Asta e ... 
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Domnule Lakatos, eu am declarat şi vă repet... 

Domnul Lakatos Petru: 

De asta am spus, că nu deschid discuţia pentru aceasta, 

pentru că o să spună Curtea de Conturi şi restul... Aţi ales varianta 

internă, mă rog. Am încheiat comentariul. Dar varianta internă aleasă 

de dumneavoastră a fost cererea de ofertă. Iar la cererea de oferă, 

hotărârea Guvernului, nu Ordonanţa nr.34.  Ba, e adevărat, vă dau, 

este aici, vă obligă ca, de la 1 ianuarie, să cereţi: normele 

metodologice ale Guvernului... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Domnule deputat, îmi daţi voie să răspund? Numai puţin!  

Domnul Lakatos Petru: 

Vă rog! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Deci, v-am spus că modul de atribuire a contractelor, 

această variantă mi-a fost propusă de Direcţia de achiziţii. Ca 

ministru, vă spun că nu am de unde să ştiu şi nu are cum să ştie un 

ministru ce tip de achiziţii să..., pentru ce tip de achiziţii sau de 

variante să opteze. Deci, am rugămintea să fie foarte clare aceste 

lucruri. A fost varianta pe care cei din direcţie, directorul direcţiei mi-

a propus-o, mi-a spus: asta e varianta legală pentru aceste evenimente 

pe care ministerul doreşte să le organizeze. Nu aveam eu de unde să 

ştiu ce tip de eveniment, ce tip de achiziţii sau de variantă să alegem.  
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În al doilea rând, aceasta a fost explicaţia pe care am 

primit-o. Că, dacă mai mult de jumătate din ceea ce vrem să facem se 

încadrează pe Anexa 2.B, atunci trebuie să mergem pe această 

variantă şi pe Anexa 2.B.  

În al doilea rând, eu ştiu că acel H.G. este modificat. O să 

verific şi vă spun. Ştiu că avem obligaţia să publicăm pe... contractul 

de atribuire, ceea ce s-a şi făcut. Ceea ce s-a şi făcut, acest lucru este 

respectat.  

Legat de cum au fost găsite firmele, v-am declarat şi o 

repet. Nu eu m-am ocupat de identificarea firmelor. Nu am avut nicio 

legătură cu aceste firme sau cu modul în care aceste cereri au fost 

trimise către firme. Nu am avut cunoştinţă nici la câte firme s-au 

trimis sau se vor trimite. Nu m-am implicat absolut deloc în acea 

procedură.  

Vă rog să mă credeţi, dacă aş... Gândiţi-vă, dacă aş fi 

vrut, sau aş fi dorit să am eu vreo contribuţie, dacă m-aş fi gândit, vă 

asigur că aş fi ales alte firme. Pentru că şi eu cunosc foarte multe alte 

firme şi chiar mi s-au făcut reproşuri după organizarea acestor 

evenimente de către prieteni că nu le-am transmis şi lor. Şi le-am spus: 

n-am avut nicio legătură. Vă spun că nu am vrut să mă amestec, dintr-

o raţiune foarte simplă: nu vreau să am, şi nu mi-am dorit niciodată, să 

planeze suspiciuni asupra mea, ca ministru, că mă amestec şi mă 

interesează de unde se cumpără produsele sau evenimentele pentru 

minister. Nu ştiu de unde cumpărăm diverse lucruri, pentru a 

funcţiona acest minister. Nu am considerat că... 
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Domnul Lakatos Petru: 

Doamna ministru... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu am considerat că este obligaţia mea, ca ministru, să 

mă amestec... 

Domnul Lakatos Petru: 

Doamna ministru, aveţi dreptate, dar... doamna ministru,  

era cel mai simplu... ca să mergeţi cu Ordonanţa nr.34, fără excepţii. 

Deci, aţi apelat la o excepţie, fiind ordonanţa de urgenţă. Vă 

înţelegem....  (Voci suprapuse.) 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Domnule deputat, aşa voi face de acum încolo. Credeţi-

mă, nu am avut cunoştinţă despre modul în care aceste lucruri pot fi 

sau nu pot fi folosite.  

Dacă aş fi ştiut, vă asigur că nu discutam acum, la această 

masă. Vă mulţumesc.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Numai puţin. Foarte scurt.  

Doamna ministru, puţin, în acelaşi ton şi în aceeaşi linie. 

Aţi spus că nu vreţi să vă amestecaţi, că nu vreţi „să”... Şi vă cred. Şi 

vă cred.  

Atunci, reiterez întrebarea: de ce, mergând pe 1.A, 2.B, şi 

articolele care sunt în continuare, pe Ordonanţa nr.34, în momentul în 

care au venit şi v-au oferit această soluţie, nu aţi spus: măi copii, 
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facem nişte... deci, găsim o altă formulă. Deci, vreau să mă înţelegeţi.  

În momentul în care l-am întrebat pe directorul Toia, nu? 

parcă era, şi am spus: bun, din câte firme există, firme... cum le-aţi 

ales pe acestea? Şi a spus că la minister, sunt foarte multe scrisori, în 

care se prezintă diverse firme, nu numai pe proiecte program, pe 

management, ci pe foarte multe, şi că... astea le-a văzut pe masă.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Eu pot să vă confirm că foarte mulţi au venit şi mi-au 

lăsat şi mie oferte pentru diverse servicii. Niciodată, în timp, nu le-am 

cerut celor de la achiziţii să trimită cumva vreo ofertă pentru astfel de 

servicii. Eu pot să vă confirm, pentru că şi eu primesc oferte. Dar, 

niciodată nu le-am cerut şi n-o să le cer să trimită, cumva, invitaţii 

către astfel de firme.  

Doamna Aurelia Vasile: 

De acord. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Dar, daţi-mi voie să vă explic... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă rog! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

...ce le-am spus, legat de licitaţii. Ni s-a explicat în acel 

moment că astfel de servicii de divertisment nu pot fi scoase la 

licitaţie. Este ceea ce eu am înţeles şi mi s-a explicat. Pentru că este 

vorba de artişti, de trupe. Că nu poţi să scoţi la licitaţie să-ţi cânte ... 
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nu vreau să dau un nume de artist. Asta mi s-a spus, că sunt servicii ... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Da, doamna ministru, vă cred şi aşa este. Dar, vedeţi 

dumneavoastră, în momentul în care am început să ne ocupăm din 

aproape în aproape, am constatat aşa: că rectificarea şi aşezarea pe 

fiecare capitol în parte, la dumneavoastră s-a făcut pe 7 aprilie; că, pe 

data de 16 s-au făcut deciziile de comisii; că pe data de 22 aprilie s-a 

semnat contractul între minister şi firmă şi între minister şi Firma 

Mobil şi pe 22 a semnat contractul cu dumneavoastră şi pe 24 cu Pro 

TV-ul.  

Deci, faptul că... e adevărat, există Legea tineretului, care 

stabileşte ziua de 2. Dar, în acelaşi timp, dar, în acelaşi timp, pe 

Hotărârea nr.1.721, dar din 2008, dacă-mi aduc bine aminte, o avem 

aici, la pct. g) sau la articolul 3, nu era foarte bine încadrată noţiunea 

sau termenii care asumă organizarea de acţiuni de recreere pentru 

tineret şi acţiuni sportive. Şi a trebuit să fie dată Hotărârea de Guvern 

şase sute... şi cât a mai fost, pe 2009, care a fost publicată pe 7 mai.  

Şi, atunci, eu mă gândesc aşa: dacă aş fi de rea-intenţie, 

că toate hotărârile şi toate deciziile care au fost luate cu întârziere de 

date, au fost pentru a acoperi această înregistrare şi a putea să ai 

posibilitatea să te încadrezi în 2.B, pentru că, dacă nu elibera hotărârea 

de Guvern publicată în 7 mai, doamna ministru, nu putea domnul 

director Stoia, Toja, sau cum în cheamă, să vă propună această 

variantă. Pentru că nu era acoperit de lege.  
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Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Vă repet. Am avut în hotărârea de Guvern iniţială, 

Hotărârea de Guvern nr.1.721, două articole care ne permiteau să 

organizăm aceste lucruri. Este vorba de... Eu vă spun ce explicaţie mi-

a dat Departamentul juridic, pentru acea hotărâre de Guvern care a 

fost promovată după data evenimentelor. Explicaţia a fost foarte clară. 

Această hotărâre de Guvern ne este necesară pentru viitoare 

evenimente pe care le organizăm pe tot parcursul verii... (Rumoare, 

comentarii.)   

Ascultaţi-mă, puţin! Haideţi, să citim împreună din 

Monitorul Oficial... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna ministru, am citit şi ştiu foarte bine, aproape pot 

să vă reproduc, pentru că m-a interesat.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Articolul 3... Nu, daţi-mi voie, vă rog... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna ministru, vreau altceva să subliniez. Vă daţi 

seama că... eu am pus următoarea întrebare – dacă vreţi, şi pentru noi, 

şi pentru Presă, şi pentru orice cetăţean – faptul că apar nişte acte în 

Monitorul Oficial, după derularea termenului, după realizarea 

încredinţării directe, deci, din punctul meu de vedere, orice v-a spus 

oficiul dumneavoastră juridic că pe articolul este acoperitor, uitaţi-vă, 

vă rog peste hotărârea din 7 mai şi uitaţi-vă şi pe 1.721! 



 

 

159

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 Haidem, să ne uităm împreună, o dată! 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă rog! 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Nu, aici pot să vă spun că pentru organizarea 

evenimentelor din 2 mai, există cadrul legal şi cadrul legal, în primul 

rând, este Legea nr. 425... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna ministru, n-am spus că nu este cadrul legal la 

forma de alegere a modului de încredinţare directă.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

 O secundă! 

Doamna Aurelia Vasile: 

Şi a găsit soluţia de a se acoperi, pentru Anexa 2.B. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Deci, o secundă! Articolul  2...  alineatul (2)... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Ar trebui să-i întrebaţi pe colegii şi subordonaţii 

dumneavoastră... 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Asta şi fac de câteva săptămâni. În alineatul (2) din 

articolul 2 din Capitolul II de la Hotărârea de Guvern nr.1.721 se 
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spune: Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte orice alte 

atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind 

politicile în domeniul tineretului şi sportului.  

Era obligaţie prin 425, era stipulată în articolul 3, litera 

g), „Ministerul Tineretului şi Sportului organizează activităţi de profil 

cu caracter naţional”. Este un alt articol care ne permite – v-am spus 

explicaţia... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna ministru, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, 

vă spun încă o dată că hotărârea de Guvern din 7 mai a fost dată 

pentru a încadra evenimentul din punctul de vedere al Ordonanţei 

nr.34, în 2.B, iar faptul că au venit colegii dumneavoastră, 

subordonaţii dumneavoastră şi v-au spus că este acoperitor pe 2.B, n-o 

mai iau de la capăt. Vorbiţi la Ministerul de Finanţe. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Vă rog, domnule Vişan, scurt, ca să o lăsăm pe doamna 

ministru. 

Domnul Gelu Vişan: 

Scurt. Numai o secundă! 

Pentru stenogramă, este şi un alineat (2), despre care s-a 

făcut vorbire. Pentru stenogramă, articolul 16 alineatul (2), pentru 

stenogramă voiam să-l citesc, dar nu-l mai citesc.  

Vreau să fac însă o precizare. Colegii, oricum...  

Domnule, aţi zis de artizanii ăştia, care... deveniţi 

specialişti, că sunt... nu ştiu ce... cum aţi zis de ei... Domnule, constat 
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că tipii ăştia, chiar profesionişti, şi cu asta chiar am constatat că sunt 

prea profesionişti prin ceea ce fac, dacă se... într-adevăr, se adeveresc 

ceea ce noi credem despre această chestiune. 233.860 de euro pe 2006, 

266.157 euro în 2007, 97... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Domnule Vişan, avem cu toţii actele.  

Domnul Gelu Vişan: 

Da? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Le ştim.  

Domnul Gelu Vişan: 

Aia înseamnă că nu citiţi deloc… 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Le ştim. Ziceţi şi la Mark, care nu are nimic în 2008.  

Domnul Gelu Vişan: 

Eu vorbeam… despre ce e vorba… 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Despre cealaltă echipă de consultanţi.  

Domnul Gelu Vişan: 

Eu vă vorbeam acuma de… 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Haideţi, s-o lăsăm pe doamna ministru să plece şi le 
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spunem pe urmă noi, la deliberări… (Voci suprapuse.) 

Stimaţi colegi,  

Haideţi, să o lăsăm pe doamna ministru, să-i mulţumim 

foarte mult pentru prezenţă şi vă… 

O voce din sală: 

Salutări Guvernului! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Da, dacă mai ajungeţi la şedinţă… 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

De obicei, şedinţele durează mai mult.  

Eu o să vă mulţumesc mult încă o dată şi vă repet, am 

rugămintea, dacă doriţi să mai vin, nu am nicio problemă, să-mi 

spuneţi şi nu am nicio rezervă. Important este să ştiu din timp, ca să 

pot să vin, să nu mai am ceva în program şi am rugămintea să mă 

sprijiniţi în continuare, cum aţi făcut-o şi până acum, pentru că vreau 

şi insist şi repet: dacă voi primi lista cu subcontractorii de la firme, o 

să v-o pun imediat la dispoziţie. Am cerut-o în scris. Şi voi reveni cu 

adresă, dacă în cursul zilei de astăzi n-o s-o primesc şi, de asemenea, o 

să vreau să vedem ce spune Garda Financiară legat de aceste firme şi 

reiterez şi eu invitaţia… Vă transmit auditul, când este gata, cu 

rugămintea de a chema din nou aceste, ca să reuşim să aflăm împreună 

ce s-a întâmplat.  

Aş vrea să fac încă o remarcă. Este foarte important să 

ştiţi şi repet: noi, ca minister, şi eu, ca ministru, în momentul în care... 

– noi, ca minister, a atribuit aceste contracte... întotdeauna, ele se 
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atribuie cu bună-credinţă, crezând că acele firme sunt de bună-

credinţă. Pe ideea asta am plecat. Pe această idee am plecat. V-am 

spus că am aflat anumite lucruri de la dumneavoastră. Cu siguranţă, 

voi verifica de acum înainte inclusiv actele constitutive ale firmelor, 

sunt lucruri de care nu am avut cunoştinţă... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna ministru, nu era atribuţia dumneavoastră. 

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Ştiu, ştiu că nu era… De aceea, voi lua măsuri, doamna 

deputat. Am spus, din păcate, eu răspund şi e normal ca să răspund eu. 

Este clar că s-a întâmplat ceva. Nu vreau să-i acuz şi nu vreau să acuz, 

până nu vreau să văd… 

Doamna Aurelia Vasile: 

Ştiu.  

Doamna Monica Iacob-Ridzi:    

Eu vă mulţumesc că-mi faceţi aceste precizări. Aşa este şi mă 

bucur că o faceţi dumneavoastră, că nu poate ministrul să le facă pe 

toate. Aşa este.  

Vă mulţumesc mult.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:    

Vă mulţumim mult pentru prezenţă.  

Haideţi să luăm o pauză, până iese doamna ministru, să dea 

declaraţii şi continuăm lucrările.  

Audierea s-a încheiat la ora 16,50.  


