
STENOGRAMA 
 

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea 
sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub 
semnătura doamnei ministru Monica Iacob - Ridzi pentru 

organizarea „Zilei Tineretului” din ziua de miercuri, 30 iunie 2009 
 
 

               Şedinţa a început la ora 15.10. 
       Lucrările au  fost conduse de doamna deputat Alina Gorghiu 
– preşedinta Comisiei,  asistată de domnii deputaţi: Gelu Vişan şi 
Nicolae Bănicioiu - vicepreşedinţi. 
 
               Au participat membrii comisiei, precum şi reprezentanţi ai 
mass-media din presă şi televiziune. 
              Au fost prezenţi la şedinţa Comisiei următorii deputaţi: 
domnul Cristian Boureanu care la înlocuit pe domnul Petrescu 
Cristian; doamna deputat Aurelia Vasile care a înlocuit-o pe doamna 
deputat Doina Burcău; doamna deputat Oana Mizil care a înlocuit pe 
domnul deputat Anghel Stanciu. 
  
               Doamna Alina Gorghiu:      

 Bună ziua stimaţi colegi. Vă mulţumesc foarte mult pentru 
prezenţă. Îi mulţumesc de asemenea şi doamnei ministru pentru că ne-
a onorat astăzi cu prezenţa la Comisia de anchetă. 

În privinţa condiţiilor în care se desfăşoară această şedinţă o  
să-l rog pe domnul secretar de şedinţă, domnul deputat Lakatos, să ne 
spună care este situaţia. Vă mulţumesc. 

  
Domnul Lakatos Petru: 
Stimaţi colegi, 
Din 15 membri ai comisiei sunt prezenţi 14, domnul Zătreanu 

Dan Radu... 
 
Domnul Zătreanu Dan Radu:  
Sunt aici. 
 
Domnul Lakatos Petru: 
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Atunci suntem prezenţi cu toţii. O să vă rog să semnaţi. (Toţi 

membrii comisiei semnează de prezenţă.) 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Vă mulţumesc. 
Stimaţi colegi, 
Prin amabilitatea Secretariatului Tehnic, avem în faţă nişte 

mape în care avem, printre altele, documentul privitor la ordinea de zi 
pe care v-o propun astăzi. 

Ordinea de zi ar cuprinde 4 puncte. 
Un prim punct pe ordinea de zi, pentru a nu răpi foarte mult 

din timpul doamnei ministru, este audierea ministrului Tineretului şi 
Sportului, doamna Monica Iacob-Ridzi. 

Un al doilea punct pe ordinea de zi pe care l-am convenit încă 
de data trecută a fost completarea listei cu persoane ce urmează a fi 
invitate la comisie pentru audiere în data de 1 iulie 2009, adică mâine. 

Punctul 3 – stabilirea listei cu persoane ce urmează a fi 
invitate la comisie pentru audiere în data de 2 iulie. 

Şi punctul 3 – stabilirea orei de întrunire a comisiei pentru 
data de 2 iulie cu o propunere pe care v-o fac, care bineînţeles suportă 
modificări din partea domniilor dumneavoastră. 

Şi punctul – Diverse -. Dacă nu aveţi observaţii... 
O să vă rog să-mi spuneţi dacă aveţi observaţii de fapt la 

această ordine de zi.  
Atunci o supun la vot. Vă rog domnule Vişan. 
 
Domnul Gelu Vişan:   
O mică observaţie de fond. Nu ştiu cât va dura primul punct. 

Noi am stabilit completarea listei cu persoanele ce urmează a fi 
invitate la comisie pentru audiere în data de 1 iulie 2009 la şedinţa 
precedentă. Cred că dacă avem această listă stabilită, înţeleg că s-au şi 
trimis anumite adrese, în cazul în care după terminarea acestei şedinţe, 
nu ştiu, 17, 18, 19 – invităm pentru mâine de dimineaţă la ora 10.00 
aceste persoane. Cred că din punct de vedere tehnic lucrurile sunt 
îngreunate, pentru că trebuie să trimitem o adresă  din partea comisiei 
persoanei respective, trebuie să o cităm, etc. Adică o invitare 
telefonică nu este o invitare oficială. Noi avem această lipsă de 
persoană, eventual ne orientăm pe data de 2 iulie cu persoanele care 
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reies din discuţia aceasta. Este chestiune tehnică de procedură cu 
această rugăminte. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Doamna deputat Aura Vasile. 
 
Doamna Aurelia Vasile: 
Mulţumesc doamna preşedinte de comisie. Eu cred că lista 

poate fi făcută ca o propunere în urma dezbaterilor de astăzi şi 
prezentării doamnei ministru. Neavând materiale la dispoziţie pentru a 
putea să discutăm, vom prelua din ceea ce domnia sa ne va spune 
astăzi şi putem să facem o listă care o să se completeze şi nu va fi 
nevoie să invităm cu telefon mâine. 

Deci, mi se pare că propunerea este corectă în condiţiile în 
care lista poate fi completată. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Alte observaţii mai aveţi la ordinea de zi ? Bun. Atunci supun 

votului ordinea de zi cu menţiunea făcută de domnul vicepreşedinte şi 
de doamna Aura Vasile şi cu completarea punctului 5 de – Diverse -. 

Cine este pentru ? 
Împotrivă ? 
Se abţine cineva ? Nu. Vă mulţumesc. 
Ordinea de zi este adoptată. 
Am să rog înainte de a intra în ordinea de zi ... Programul a 

fost aprobat în şedinţa trecută. Începe la orele 15.00 până la finalizarea 
audierilor doamnei ministru şi a finalizării ordinii de zi şi îl găsiţi în 
mapă. 

Aş vrea, pentru a fi toată lumea în cunoştinţă de cauză, să rog 
pe unul din membrii Biroului permanent ai Camerei – fie domnul 
Bănicioiu, domnul Voinescu, domnul Olteanu, oricare dintre domniile 
lor care ar dori să ia cuvântul, să ne facă o informare scrisă despre ce 
s-a discutat ieri în Biroul permanent al Camerei pe acest subiect. 
Domnul Bănicioiu. 

 
Domnul Nicolae Bănicioiu:  
Ieri, la Biroul permanent a fost primită o scrisoare din partea 

doamnei ministru legată de o eventuală anchetă a DNA-ului, o 
confirmare pe care noi, Camera Deputaţilor nu am primit-o din partea 
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Direcţiei Naţionale Anticorupţie, deci, în condiţiile respective, din 
punctul Biroului permanent al Camerei s-a decis ca această comisie 
este funcţională, îşi poate desfăşura lucrările aşa cum practic se 
întâmplă în momentul de faţă, iar solicitarea primită din partea 
Grupului Partidului Naţional Liberal, aceea cu cerere de începere a 
urmăririi penale a fost trimisă către Comisia noastră de anchetă şi 
către Comisia juridică. 

Deci, din punctul acesta de vedere se pot începe audierile aşa 
cum a fost stabilit în program. Dacă ceilalţi doi colegi care au fost în 
Biroul permanent, domnul Voinescu şi cu domnul Olteanu mai au 
ceva de completat, dacă am omis eu ceva, vă rog. 

 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  
Înainte de toate, aş dori să spun că, aşa cum se obişnuieşte, 

stenograma discuţiilor din Biroul permanent, cred că se află deja pe 
site. Oricine poate să vadă ce anume s-a discutat şi ce anume s-a decis 
acolo. Într-adevăr, s-a ridicat această chestiune care este o chestiune 
pur regulamentară a imposibilităţii unei concomitenţe între anchetă 
parlamentară şi anchetă judiciară, în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului nostru, art. 74. Au existat documente care au dovedit 
că Direcţia Naţională Anticorupţie a început o atare cercetare, dar au 
fost chestiuni legate de forma acestei înştiinţări.  

Ţin să precizez, pentru că este şi presa de faţă, că la un 
moment dat s-a propus ca preşedinta Camerei să scrie o scrisoare către 
procurorul general, întrebând dacă există sau nu există o asemenea 
procedură declanşată în cadrul Parchetului General şi în mod 
surprinzător, Biroul permanent, prin vot, a oprit-o pe doamna 
preşedinte să facă lucrul acesta, spunându-se că procurorul general 
trebuie să afle din Monitorul Oficial că există comisia şi să ne scrie 
aşa, din proprie iniţiativă. 

Am vrut să fac această subliniere pentru că ea întregeşte 
cumva peisajul discuţiilor de ieri din Biroul permanent şi încă odată 
invit pe toţi cei care sunt curioşi să afle cum au decurs lucrurile, să 
consulte stenograma publică deja. Mulţumesc. 

 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Da, o completare aş mai avea de făcut. Vreau să precizez din 

capul locului că această comisie fiind publicată şi în Monitorul 
Oficial, practic, Parchetul avea cunoştinţă de funcţionarea acestei 
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comisii şi în cazul în care aveau ceva să ne comunice, ei erau obligaţi 
să o facă. Nu era nici o obligativitate din partea doamnei preşedinte 
sau din partea noastră de a le trimite o scrisoare prin a-i solicita dacă 
cineva este urmărit penal. Aşa am putea face mai multe scrisori pentru 
mai mulţi oameni şi nu cred că este cazul. Deci, ne puteau solicita 
dacă aveau de gând să facă acest lucru.  

Nu a oprit-o nimeni pe doamna preşedinte, a fost un vot 
majoritar în favoarea a ceea ce s-a spus. 

 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  
A fost o propunere ca doamna preşedinte să scrie, Biroul 

permanent, prin vot, a decis să nu scrie, pe cale de consecinţă a oprit-o 
să scrie această scrisoare. Mulţumesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul deputat Dumitrescu. Vă rog. 
 
Domnul Cristian Dumitrescu:  
Doamnă preşedinte,  
Domnilor colegi, 
Suntem într-o comisie de anchetă şi s-au invocat aici anumite 

aspecte procedurale, este adevărat, unele prevăzute în Regulament. Eu 
cred că trebuie să plecăm, de la bun început, cu următoarea 
recunoaştere a următoarei teze fundamentale a activităţii. Deci, 
Parlamentul controlează Executivul, Guvernul. Deci, noi, în acest 
moment ne-am investit cu o comisie de anchetă, aşa cum a hotărât 
plenul în baza acestei prerogative fundamentale a Legislativului de a 
controla Executivul. Dacă pe parcursul anchetei pe care noi o vom 
face sau o facem sau o face oricare altă comisie de anchetă, apar 
elemente de asemenea gravitate încât persoana respectivă intră sub 
incidenţa legii penale şi atunci are loc începerea urmăririi penale, sigur 
că atunci, finalitatea anchetei într-un anumit fel poate să fie stopată, 
dar noi nu suntem aici chemaţi să analizăm fapte penale. Dacă 
consideraţi cumva că suntem aici să discutăm despre fapte penale, eu 
mă derobez de această însărcinare şi las pe alţii să judece. Parlamentul 
nu judecă faptele care cad sub incidenţa legii. Parlamentul este cel 
care controlează – nu avem nici capacitatea şi probabil nici calitatea. 
Din această perspectivă, investigaţia pe care noi o facem este în 
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primul şi în primul rând, din punct de vedere al atributului 
fundamental al Parlamentului, de control asupra Executivului. 

Sesizarea, aşa cum aţi observat şi dumneavoastră, am 
observat şi eu, a fost o sesizare publică, făcută prin mass-media, iar 
cum este normal în astfel de situaţii se sesizează toţi care sunt 
implicaţi într-un fel sau altul cu responsabilitate. Noi, Parlamentul am 
făcut acest gest sau plenul a hotărât acest gest de a înfiinţa o comisie 
de anchetă. 

Deci, în opinia mea, discuţia legată de faptul că ...numai în 
situaţia... şi eu nu cred în situaţia aia, dar nu înseamnă că o anchetă de 
tipul celei pe care noi am făcut-o astăzi poate să constate că doamna 
ministru, în exercitarea atribuţiilor funcţiei de ministru, faţă de ce 
crede Parlamentul că trebuie să fie rolul Executivului poate să iasă din 
anumite tipare. Vom vedea, nu pot să mă ante-pronunţ, nu am nici un 
motiv să o fac atâta timp cât nu am argumente mai multe şi mai ales 
cu cât sunt investit. Dar de aici şi până să luăm în discuţie genul acesta 
epistolar. Dacă eu eram, stimate coleg, în Biroul permanent, deşi nu 
am cum să am această mare bucurie şi onoare să fiu – şi eu aş fi fost 
de acord că nu trebuie noi să ne adresăm doamnei procuror general. 
Eu vreau să vă spun, întâmplarea face să am o memorie mai lungă în 
activitatea de parlamentar şi a fost în legătură cu raporturile noastre cu 
doamna procuror general, genul acesta epistolar nu a dat nici un fel de 
rezultat, mai ales când eram în Comisia juridică şi noi am cerut 
lămuriri atunci, când îmi aduc eu aminte, în anumite situaţii.  

Deci, aici sunt raporturi instituţionale, sunt stabilite prin lege, 
prin Constituţie ş.a.m.d. Deci, nu ne întrebăm noi. Ştiţi doamna nu ştiu 
care sau doamna procuror general, aveţi dumneavoastră pe acolo prin 
documente, poate atunci hai să întrebăm dacă mai sunt şi alţi deputaţi, 
dacă mai sunt nu ştiu ce... nici nu cred că avem dreptul şi nici nu este 
normal.  

Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că suntem 
judecaţi. Nu trebuie să-l mai dezbatem aici, pentru că pierdem vremea 
şi el a fost tranşat în măsura în care va interveni el sub un aspect 
specios strict reglementat de Regulament, atunci cădem ca atare, dar 
eu sper să nu ajungem într-o astfel de situaţie sau în sfârşit, sper. 
Deocamdată prezumţia de nevinovăţie funcţionează. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
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Mulţumesc. Era domnul Bogdan Olteanu, după care o să-i 

dau cuvântul domnului Boureanu. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Vă mulţumesc foarte mult doamna preşedinte. 
Vroiam doar să aduc o clarificare la ceea ce s-a spus mai 

devreme de colegii mei referitor la competenţele acestei comisii şi 
discuţiile din Biroul permanent.  

În acest moment, suntem o comisie care are competenţe de 
identificare şi analizare a faptelor. Suntem o comisie înfiinţată potrivit 
art.72 şi următoarele din Regulament, anchetăm modul de cheltuire a 
unor bani. Nu avem competenţe încă, pe baza articolului 154 şi 
următoarele, ele vor veni la momentul potrivit, comisia este sesizată 
cu o cerere de urmărire penală, dar fără îndoială până când faptele nu 
se conturează, această cerere nu poate intra în discuţie. De aceea, nu 
cred că putem vorbi aici deocamdată de fapte penale, ci mai curând 
despre identificarea, asumarea unor situaţii.  

Sigur, de asemenea, Biroul permanent a stabilit şi cred că este 
corect să ne informăm colegii şi pe această temă că în măsura în care 
această comisie îşi va depune un raport sau îşi va înceta activitatea 
fără să depună un raport, există şi această ipoteză, Comisia juridică 
este sesizată deja cu cererea de urmărire penală pentru acea parte de 
investigaţie, de anchetă, potrivit articolelor 154 şi următoarele. Dar, 
fără îndoială că în acest moment nu suntem în această situaţie, acum 
discutăm despre fapte, despre situaţii de fapt, despre evenimente şi pe 
măsură ce aceste informaţii ne parvin în scris sau prin audieri, vom 
decide cum vom proceda mai departe. Vă mulţumesc. 

  
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule Boureanu, vă rog aveţi cuvântul. 
 
Domnul Cristian Boureanu: 
Mulţumesc doamna preşedinte.  
În primul rând, particip astăzi la comisie în calitate de 

înlocuitor al domnului Cristian Petrescu, din partea grupului, are nişte 
probleme personale şi am fost obligat astăzi dimineaţă să studiez şi eu, 
să văd exact toate documentele legate de comise. Din punctul meu de 
vedere, obligaţia respectării Regulamentului cred că revine fiecărui 
parlamentar şi fiecărei structuri parlamentare şi îmi fac datoria fiindcă 
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sunt obligat să aduc la cunoştinţa comisiei orice informaţie la care 
ajung în calitate de participant la aceasta că am o nedumerire şi o să vă 
rog pe dumneavoastră, doamna preşedinte. Eu nu cred că trebuie să 
aşteptăm ca procurorul general al României să citească Monitorul 
Oficial şi să se sesizeze că nişte deputaţi, 15 la număr, lucrează într-o 
comisie care s-ar putea să le încalce propriul Regulament. Eu nu cred 
că intră în competenţele procurorului general al României acest lucru. 
Mai degrabă cred că intră în competenţele fiecăruia dintre cei aşezaţi 
aici la masă, eventual mai mult a dumneavoastră ca preşedinte şi a 
celor doi vicepreşedinţi sau a secretarului şi poate, poate Biroului 
Camerei Deputaţilor.  

Eu am un document pe care vreau să vi-l pun la dispoziţie, şi 
o să vă rog, pentru că dumneavoastră răspundeţi de relaţia cu 
instituţiile din partea comisiei – am citit şi eu un regulament – să 
faceţi tot ceea ce trebuie şi aveţi ca şi obligaţie, că aşa spune: avem 
dreptul şi obligaţia, ca participanţi la comisie, să lămuriţi repede dacă 
nu cumva funcţionăm ilegal, pentru că eu nu vreau să funcţionez într-o 
comisie ilegală şi am un document adresat domnului ministru Monica 
Ridzi, semnat de procurorul şef de secţie şi de procurorul şef de 
serviciu în care se spune aşa: că cercetările penale au fost declanşate la 
data de 23.06.2009. Eu acum nu sunt avocat. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Numai o secundă domnule Boureanu. Citiţi din materialul 

care a fost ieri în mapa Biroului permanent, da? 
 
Domnul Cristian Boureanu: 
Nu ştiu că eu nu sunt membru al Biroului permanent. Eu sunt 

deputat şi permiteţi-mi să termin tot ce am de spus, vă dau şi 
documentul, poftiţi! Puteţi să vă uitaţi la el în timp ce eu citesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Să văd numai dacă este acelaşi sau nu. 
 
Domnul Cristian Boureanu: 
Eu am citit aici articolul care se referă la înfiinţarea 

comisiilor şi printre altele, se spune că o comisie care deja 
funcţionează, în momentul în care există proceduri judiciare, nu sunt 
avocat, dumneavoastră sunteţi, cred că este o procedură judiciară 
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cercetarea penală, comisia îşi încetează activitatea de drept. Din 
punctul meu de vedere, de drept înseamnă că nu trebuie să vină nici 
Biroul permanent, nici altcineva din conducerea Camerei, pur şi 
simplu, ori considerăm că acel document este fals, ori ne luăm o 
perioadă de o oră, 24 de ore în care dumneavoastră ar trebui să faceţi o 
scrisoare pentru că sunteţi preşedintele nostru şi nu vrem să ne ţinem 
în ilegalitate aici. Este rugămintea mea dacă se poate, nu aş vrea să 
încalc legea cumva la această comisie.   

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Vă mulţumesc. Vă asigur că nu veţi încălca legea din două 

motive şi am să le iau pe rând. În primul şi în primul rând, ieri, în 
Biroul permanent al Camerei a existat o amplă discuţie pe acest 
subiect. Ca Parlament, ca autoritate publică... sau Parlamentul a 
investit această comisie de anchetă cu un obiectiv specific. Noi, ca şi 
comisie de anchetă nu am fost sesizaţi cu nici o adresă din partea 
Biroului permanent al Camerei şi din partea Parchetului General, 
Direcţia Naţională Anticorupţie cu nici un fel de adresă prin care să ni 
se aducă la cunoştinţă că a început în cazul doamnei ministru Monica 
Iacob-Ridzi o anchetă judiciară. 

De asemenea, ieri, în şedinţa Biroului permanent al Camerei, 
domnule deputat s-a constatat că doamna ministru ne-a prezentat o 
corespondenţă între domnia sa şi Parchetul General, dar că noi nu am 
fost informaţi despre acest lucru.  

Îi mulţumim doamnei ministru că ne-a prezentat acel material 
şi – nu ştiu dacă neapărat îi mulţumim, că a vrut să ne suspendăm 
activitatea -, dar votul a fost unul foarte clar în favoarea continuării 
mandatului acestei comisii. Nu cred că vreunul din deputaţii de la 
această masă îşi doreşte să încalce o hotărâre a Biroului permanent al 
Camerei şi nici Regulamentul Camerei de asemenea, după care 
funcţionează Biroul permanent al Camerei. Sunt convinsă că această 
hotărâre a fost luată în considerarea tuturor dispoziţiilor regulamentare 
şi legale şi mi-aş dori – ca să nu reţinem din timpul nimănui de la 
această masă şi nici al doamnei ministru – să trecem peste aceste 
aspecte pe care s-a dat deja un vot şi să purcedem la discutarea cauzei 
pe fond. Mulţumesc mult. 

Doamna Aura Vasile.    
  
Doamna Aurelia Vasile:      
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Mulţumesc. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Mi-aţi explicat mie şi mi-aţi pomenit numele. 
Aş vrea totuşi să spun un lucru. 
 
Doamna Aurelia Vasile:      
Domnule Boureanu, îmi dăduse cuvântul. Vă rog. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Îmi cer scuze, dar mi-a pomenit numele şi, conform 

cutumelor, aş avea ceva de lămurit. 
 
Doamna Aurelia Vasile:      
În mod normal, se dă cuvântul. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Eu v-am pus la dispoziţie un document şi sunt membru al 

comisiei de anchetă. Aveţi în momentul de faţă un document pus 
oficial la dispoziţie. 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Respectaţi, vă rog, procedura iniţiată de preşedintele 

comisiei. S-a stabilit un regulament împreună cu colegii 
dumneavoastră la prima şedinţă. 

 
Doamna Aurelia Vasile:      
Stimaţi colegi, eu cred că o supărăm pe doamna ministru. 
Doamna ministru, de la tribuna Parlamentului României, 

Camera Deputaţilor, a solicitat să se adreseze acestei comisii. 
Eu am toată încrederea în doamna ministru, că în discuţia pe 

care o va avea cu noi va lămuri aceste probleme care teoretic s-au 
creat în jurul domniei sale. 

Răspunzând colegului Cristi Boureanu, această mapă a fost în 
mapele de Birou permanent şi la liderii de grup. Toată informarea care 
a fost făcută de colegi în debutul discuţiilor acestei comisii a fost exact 
în jurul acestei mape. 
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Cred că cei care au informat au spus că, comisia funcţionează 

prin votul plenului Camerei, iar la respectarea Regulamentului a 
purces votul din Biroul permanent de ieri. 

Deci, doamna preşedintă, eu cred că doamna ministru trebuie 
să se adreseze nouă pentru a veni în întâmpinarea dorinţei domniei 
sale, în condiţiile în care cred că vorbim de două probleme distincte. 

Deci noi nu facem anchetă penală, ci teoretic noi verificăm 
administrativ o activitate a unui membru al Guvernului, care este 
membru al Guvernului şi prin votul Camerei Deputaţilor. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Vişan, după care domnul Rizea, apoi domnul 

Dumitrescu, şi vă voi ruga să închidem discuţiile pe procedură pentru 
a intra pe fondul discuţiilor şi a începe audierea doamnei ministru. Vă 
mulţumesc. 

Domnul Vişan. 
 
Domnul Gelu Vişan: 
Eu, nefiind membru al Biroului permanent, am participat 

foarte puţin la această şedinţă, pe final. 
Vreau să vă spun, din punctul de vedere al unui membru al 

comisiei, că de asemenea dorim să discutăm cu doamna ministru cât 
mai repede, dar asta nu înseamnă că nu putem să ne spunem părerile, 
şi eu, inclusiv pentru stenogramă, aş vrea să spun lucrul acesta – mi se 
pare că în acest moment, după toate aparenţele, avem trei comisii sau 
trei organe care se ocupă de aceeaşi speţă. De asemenea, mi se pare că 
în acest moment se încalcă în cel puţin trei puncte Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. De asemenea, vreau să spun că ancheta poate fi 
realizată de o comisie permanentă, în condiţiile articolului 71, sau de o 
comisie de anchetă parlamentară înfiinţată în acest sens. Deci din acest 
motiv este încălcat un articol, şi anume 73 alineatul 2. Mai mult decât 
atât, pe 155 alineatul 2, dacă ministrul are şi calitatea de deputat, 
cererea se trimite spre examinare Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. Este al doilea articol care nu lasă cele două comisii să 
funcţioneze, iar ceea ce mi se pare totalmente în afara regulamentului 
este că nu există nici un termen în regulament care să prevadă că 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor către această comisie are 
vreo prerogativă de a anunţa că ancheta încetează de drept. Nu scrie 
niciunde în Regulamentul Camerei Deputaţilor că procurorul general 
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ar trebui să facă, noi să nu ştiu ce. Este o chestiune a comisiei, iar din 
punct de vedere al unui membru al comisiei, vreau să vă spun fără a 
intra în dezbateri în acest sens, pentru că voi participa la lucrările 
acestei comisii, că mie mi se pare că această comisie - funcţionarea ei 
în acest moment – încalcă grav regulamentul. Dar, pentru a nu fi 
acuzat nimeni că tergiversează, că nu vrea, că Doamne fereşte! nu ştiu 
ce se mai discută, noi vom participa; eu personal voi participa la 
lucrările acestei comisii, dar voi face la rândul meu demersurile 
necesare către Comisia de regulament a Camerei Deputaţilor pentru că 
este un caz fără precedent în istoria funcţionării Camerei Deputaţilor. 

 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Şi aş ruga să se supună la vot, conform Regulamentului, 

propunerea pe care am făcut-o, pentru ca preşedintele nostru care 
răspunde de relaţiile instituţionale ale comisiei să facă demersurile în 
baza documentului pe care i l-am pus la dispoziţie şi să adreseze o 
hârtie prin care să primim un răspuns oficial. 

Eu deja v-am pus o hârtie la dispoziţie. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnule Boureanu, mi-aţi spus deja ce aţi avut de spus. 

Dacă nu aveţi completări, voi da cuvântul în continuare. Voi supune la 
vot şi propunerea dumneavoastră, dar vreau să vă spun un singur 
lucru: că nu am de gând, în calitate de deputat, să sfidez Biroul 
permanent al Camerei şi nici Regulamentul Camerei, şi voi ţine cont 
de hotărârea Biroului permanent luată ieri, anunţată public de domnul 
Pardău şi care sunt singură că se află la ora aceasta pe site, aşa cum 
spunea domnul Voinescu. Vă mulţumesc. 

Domnule Dumitrescu, aveţi cuvântul. 
 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
Sigur, este o controversă care deja cred că a fost tranşată în 

Biroul permanent, că noi suntem obligaţi să respectăm hotărârile care 
se iau în Biroul permanent. 

Biroul permanent este un organ deliberativ. Acolo s-a luat 
hotărârea prin vot. Asta este situaţia. 

Este adevărat, m-am uitat şi eu pe Regulament. Lucrurile sunt 
puţin neclare. Există păreri – jumătatea plină, jumătate goală a 
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paharului. De unde vorbim despre ancheta judiciară? Vorbim de la 
începerea cercetării sau a urmăririi? 

 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Este vorba de proceduri judiciare. 
 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
Domnule coleg, mă lăsaţi oleacă? Vă rog. 
Vreţi să vă spun un lucru? că m-aţi provocat. Dumneavoastră, 

cu documentul acesta, luaţi-l, ţineţi-l în buzunarul dumneavoastră, că 
Parlamentul nu discută instituţional decât printr-un sistem care 
funcţionează, adică: informaţia către Biroul permanent, Ministerul 
Public o face prin procurorul general; ministrul o face direct şi prin 
intermediul secretarului general al Camerei. Avem aici un fost 
preşedinte al Camerei Deputaţilor şi putem să îl întrebăm dacă 
vreodată a acceptat cu caracter personal corespondenţă. 

 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Suntem într-o comisie de anchetă şi aici nu-mi reglementează 

nimeni activitatea. În momentul în care am document... 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Domnul Boureanu, lăsaţi-o pe doamna preşedintă să dea 

cuvântul. 
 
Doamna Aurelia Vasile:      
Domnul Boureanu, vă rog să aşteptaţi să vi se dea cuvântul şi 

să nu interveniţi peste unul care vorbeşte. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Îl rog pe domnul Boureanu, care nu a fost prezent la şedinţa 

de data trecută, să respecte Regulamentul comisiei. Cuvântul se dă 
numai de preşedinte, şi vă voi ruga respectuos să luaţi cuvântul numai 
în aceste condiţii. Vă mulţumesc foarte mult. 

 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
Cred că ar fi bine să facem aşa, că, altfel, aici, stăm şi nas în 

nas, mă scuzaţi de expresia aceasta. Nu ştiu cine a ales sala aceasta, 
dar este cu totul improprie. 
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Eu apreciez că doamna ministru ne-a pus la dispoziţie un 

document care ne aduce o informaţie în plus. Este clar. Deci noi 
putem să ne aşteptăm la un moment dat, pe parcursul activităţii 
noastre, ca procurorul general să ne aducă oficial printr-o formă 
normală de informare a unei astfel de instituţii de această situaţie. Iar 
doamna ministru a făcut acest gest prin care ne-a pus la dispoziţie un 
document şi ne-a spus: măi băieţi, fiţi atenţi, că s-ar putea să vă 
încetaţi activitatea. Dar acum şi în acest moment, domnilor colegi, 
suntem investiţi oficial şi legal, şi, fiind atâta presă aici, ar fi cazul să 
ne desfăşurăm activitatea, să o ascultăm, dacă este cazul, pe doamna 
Ridzi, şi apoi, dacă în situaţia aceasta va veni, şi doamna ministru 
chiar ne-a încunoştinţat prin acest demers că s-ar putea să vină, dar 
aşteptaţi să se pronunţe ca atare. Vedeţi că este semnată de procurorul 
şef de secţie cu bară, deci mai este mult până departe. Deocamdată, 
din punct de vedere procedural, nu suntem sesizaţi cu o astfel de 
situaţie. Eu sunt primul în momentul în care justiţia spune: noi vrem 
să ne facem treaba, să mă dau la o parte. Ce, sunt eu priceput la treburi 
din acestea? N-am fost nici procuror, nici judecător. Sunt un simplu 
jurist ca şi foarte mulţi dintre dumneavoastră, cu activitate 
parlamentară şi fără specializare. 

Deci, din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt clare. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul deputat Lakatos, vă rog. 
 
Domnul Petru Lakatos: 
Domnişoară preşedinte, stimaţi colegi, tare rău îmi pare că 

trebuie să vă rog pe toţi ca să respectăm Regulamentul aşa cum a spus 
domnişoara preşedinte. Şi tot aşa de rău îmi pare că doamna ministru, 
în loc de documentele solicitate de comisie, a trimis acea scrisoare. 

Eu consider că cele două lucruri nu pot fi înlocuite. 
Deci s-a cerut de către comisie o serie de documente pe baza 

cărora să putem discuta astăzi în cunoştinţă de cauză. Sper că acest 
lucru se va rezolva şi în curând vom primi şi documentele solicitate, şi 
v-aş ruga, în calitate de secretar, ca fiecare să vorbească atunci când 
preşedintele îi dă cuvântul. Aşa este şi în plen, aşa este şi în comisie. 

Vă mulţumesc. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
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Mulţumesc. 
Înainte de a pune problema documentelor solicitate care nu 

au ajuns la noi, îl voi ruga pe domnul Rizea să aibă cuvântul. Se 
înscrisese de ceva vreme. 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Mulţumesc, doamna preşedinte. 
Îi mulţumesc încă odată şi colegului Lakatos pentru apelul 

făcut la respectarea acestui regulament pe care noi l-am votat în prima 
şedinţă când s-a întrunit comisia de anchetă, şi cred că este în interesul 
în primul rând al doamnei ministru, din respect faţă de presa care este 
prezentă aici, din respect faţă de opinia publică care aşteaptă nişte 
rezultate concrete ale acestei comisii, să fim transparenţi şi să intrăm 
de fapt în problematica de fond a acestei comisii de anchetă, pentru că 
până la urmă dacă încercăm să ne ascundem, să găsim diverse 
subterfugii, să citim printre rânduri Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, nu ajungem nicăieri. Eu mă uit spre uşă şi mă tot gândesc 
că poate, din minut în minut, vine o cerere de la procurorul general ca 
să ne încetăm activitatea. Pe cuvânt, parcă văd aşa ceva. Nu ştiu de ce. 
Este un scenariu poate premeditat. Sper să nu fie aşa. 

De aceea, fac un apel la dumneavoastră: haideţi să intrăm în 
problematica de fond, şi să nu ne mai pierdem timpul. 

Vă mulţumesc. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumesc. 
Domnul deputat Olteanu. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Îmi însuşesc propunerea care s-a făcut aici, dar sunt nevoit să 

fac totuşi nişte precizări pentru că s-au ridicat câteva excepţii, chiar 
multe excepţii referitoare la activitatea acestei comisii, şi cred că este 
bine totuşi să rămână consemnat şi un alt punct de vedere. 

S-au ridicat aici excepţii referitoare la subordonarea acestei 
comisii faţă de Biroul permanent. Stimaţi colegi, căutaţi în 
Regulament – este foarte clar: comisiile permanente sau de anchetă 
funcţionează potrivit unui program de lucru, unei ordine de zi şi unor 
regulamente aprobate de Biroul permanent. De asemenea, Biroul 
permanent prin preşedinte realizează întreaga corespondenţă cu 
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instituţiile din afara Camerei Deputaţilor. Da aceea, de fiecare dată şi 
întotdeauna, conform Regulamentului, comisiile de lucru ale Camerei 
Deputaţilor lucrează în subordinea Biroului permanent, ca toate 
celelalte comisii din care, stimaţi colegi, cu toţii facem sau am făcut 
parte din legislaturile în care am fost în Parlament. Nu cred că 
descoperim acum reguli noi. 

Bineînţeles că este o comisie permanentă sau o comisie de 
anchetă care investighează într-o asemenea situaţie. Nu pot fi ambele 
în acelaşi timp. Deci, nici nu se pune problema. Acolo scrie: „sau”, şi 
nu „şi”. 

Am sesizat, tocmai pentru a fi în conformitate cu actualul 
Regulament, şi Comisia juridică, şi mie mi se pare interesant că nu 
scrie foarte clar în Regulament în ce ordine - dacă este simultan sau 
separat, şi tocmai de aceea, ca să nu fie probleme, Biroul permanent a 
decis, în înţelepciunea sa, şi dacă nu mă înşel chiar în unanimitate, că 
vom sesiza şi Comisia juridică pentru a ne încadra atât în teza 1, cât şi 
în teza 2 a articolului 155 din Regulament, şi am hotărât de asemenea 
de lege ferenda că vom face un regulament mai înţelept pentru ocazii 
viitoare. 

În sfârşit, înţeleg că se invocă sala, se invocă masa, în curând 
vom invoca tablourile şi argintăria ca fiind piedici în calea acestei 
audieri. Eu vă rog, totuşi, să constatăm faptul că au trecut deja trei 
sferturi de oră. Nu ştiu dacă cineva se uită spre uşă şi aşteptă vreo 
hârtie sau nu. Nu vreau să ne întoarcem la aceleaşi discuţii despre 
blocarea lucrărilor. Avem aici şi pe doamna ministru, şi rugămintea 
este totuşi să renunţăm la aceste excepţii. Avem un mandat clar din 
partea Biroului permanent. Avem un mandat clar prin decizia comisiei 
de a face această audiere şi audierile pe care le-am programat pentru 
mâine. Cred că este suficient, şi cred că regulamentul poate să fie citit 
şi de bună-credinţă. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumesc mult. 
Aş vrea să pun în discuţia dumneavoastră şi să vă aduc 

aminte ce s-a stabilit data trecută în şedinţa comisiei la care am 
participat cu toţii: unul dintre punctele pe care le-am votat în 
unanimitate a fost următorul: ca această comisie, prin semnătura mea, 
să transmită Ministerului Tineretului şi Sportului, condus de doamna 
ministru Iacob Ridzi, o adresă prin care o rugăm să ne comunice 
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documentaţia pe care am stabilit-o în şedinţa de data trecută, şi 
vorbeam de fişa bugetară, de planul de investiţii pe anul acesta, de 
dosarul pe Ordonanţa 34 cu contractele de consultanţă care au generat 
toată această poveste, şi am şi completat: cu documentele pe care 
domnia sa consideră că este necesar să le aducă pentru rezolvarea 
acestei probleme sau pentru lămurirea unor aspecte ridicate în faţa 
acestei comisii. 

Termenul stabilit în comisie a fost ora 10,00, 29 iunie, adică 
ziua de ieri. Eu ştiu că în adresa, şi vă spun asta pentru că ne-am fi 
aşteptat cu toţii, sunt convinsă, să se facă o comunicare către Comisia 
de anchetă prin care doamna ministru să ne informeze de ce nu depune 
aceste documente – dacă nu le depune, sau dacă nu are suficient timp 
să le depună. 

În plenul comisiei s-a stabilit că sunt necesare aceste 
documente din timp pentru a fi xero-copiate, pentru a fi puse la 
dispoziţia membrilor comisiei, pentru ca noi să putem să le studiem şi, 
în momentul în care doamna ministru va fi prezentă la audieri, să 
putem să îi punem întrebări întemeiate pe materiale, şi nu pe anchetele 
din presă sau pe articole de presă. 

Eu am o întrebare la dumneavoastră şi ridic un aspect 
important, şi fac o propunere în acelaşi timp: pentru că doamna 
ministru a avut amabilitatea să fie totuşi prezentă astăzi aici, alături de 
noi, chiar dacă nu a adus aceste documente, să îi dăm posibilitatea să 
prezinte situaţia, să punem întrebări în măsura în care avem întrebări, 
iar rugămintea către domnia sa, şi pentru care voi vrea un vot al 
comisiei, va fi să ne prezinte aceste documente care oricum sunt 
publice până mâine, la data comisiei, ca să avem timp ca şi membri ai 
acestei comisii să le studiem, rezervându-ne dreptul la o audiere 
ulterioară a doamnei ministru, în măsura în care din materiale şi din 
audieri reies informaţii care trebuie clarificate de domnia sa. 

Domnul Sever Voinescu, vă rog. 
 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Doamna preşedintă, doar două remarci rapide şi o rugăminte. 
Prima: trebuie să supunem la vot propunerea domnului 

Boureanu. 
A doua: aş dori să spun tocmai pentru că este presă de faţă că 

afirmaţia domnului Bogdan Olteanu, şi citez „Comisia îşi desfăşoară 



 18
activitatea în subordinea Biroului permanent”, este falsă din punct de 
vedere regulamentar. 

Şi, în fine, pe al treilea îl reţin şi îmi permit să vă fac o 
recomandare în particular. 

Mulţumesc. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
N-am înţeles al treilea punct, dar nu îl voi lua în considerare. 
Mulţumesc. 
Atunci, voi supune la vot cele două propuneri pe care le-am 

avut, cu rugămintea ca, după ce se votează cele două propuneri sau 
pică la vot, să o rugăm pe doamna ministru înainte de a începe 
audierea să ne lămurească ce este cu acele documente şi de ce nu sunt 
acum aici, deci nu avem posibilitatea să discutăm cu ele în faţă. 

Domnul Boureanu, formulaţi-vă propunerea. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
În conformitate cu punctul 2 de la articolul 4 din 

Regulamentul comisiei noastre de funcţionare, preşedintele asigură 
reprezentarea comisiei în raport cu instituţiile şi autorităţile publice, 
celelalte comisii... şi este o lungă înşiruire. 

Rugămintea mea este: având în vedere că în calitate de 
membru al comisiei pun la dispoziţie un document oficial al unei 
instituţii publice din România prin care se constată că au început 
cercetările penale, vă rog ca dumneavoastră să trimiteţi o hârtie 
oficială, aşa cum cere Regulamentul comisiei, prin care să vă asiguraţi 
că în momentul de faţă nu funcţionăm în ilegalitate. 

Menţionez că indiferent de în subordinea cui lucrăm, este 
obligaţia noastră să ne asigurăm că funcţionăm în legalitate şi în nici 
un caz nu trebuie să se sesizeze vreun procuror din România că 
undeva, într-o altă instituţie, există nişte domni asociaţi într-o comisie. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumim mult pentru propunere. 
Stimaţi colegi, până trecem la vot, permiteţi-mi să am eu un 

punct de vedere în calitate de preşedinte de comisie, şi voi face apel la 
calitatea domniilor dumneavoastră de deputaţi. Eu nu iau în 
considerare acest punct de vedere al domnului Boureanu care, aşa cum 
a spus la începutul dezbaterilor, nu este avocat, dar respectăm acest 
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punct de vedere, dar vă voi ruga să nu ajungem la situaţia în care o 
hotărâre a Camerei Deputaţilor luată în plenul Camerei Deputaţilor, 
hotărârea Biroului permanent al Camerei luată ieri să fie nerespectate 
la propunerea oricui, nu contează a cui. 

Propun să trecem la vot. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Vreau să îmi fie pusă la dispoziţie decizia Biroului. Dacă 

Biroul a luat vreo hotărâre ca nu cumva dumneavoastră să aflaţi dacă 
se desfăşoară sau nu vreo cercetare, vreo anchetă judiciară, vreun act, 
vreo procedură judiciară cum se spune în Regulament, spuneţi-mi, că 
eu nu ştiu. Deci eu v-am rugat pe dumneavoastră, în calitate de 
preşedinte al comisiei, să vă faceţi datoria. Dacă Biroul permanent vă 
interzice, spuneţi-mi, pentru că voi adresa cererea Biroului permanent. 

Deci eu n-am un document la dispoziţie care să spună aşa 
ceva. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Bănicioiu. 
 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
La începutul lucrărilor acestei comisii astăzi, chiar am făcut 

această precizare şi am spus că în Biroul permanent, şi a completat şi 
domnul Voinescu, a fost o discuţie de genul acesta şi s-a lămurit şi s-a 
şi tranşat prin vot acolo această problemă. 

Vă mai repet, că probabil nu eraţi atent atunci: deci hotărârea 
de înfiinţare a acestei comisii este publicată în Monitorul Oficial, deci 
procurorul trebuia să ştie dacă avea ceva să ne comunice. 

Deci faptul că cineva nu cunoaşte o lege care este în vigoare 
nu scuză că nu a respectat acea lege. Cam în situaţia aceasta suntem, 
ca să vă dau un exemplu. 

Deci conform votului Biroului permanent, chiar dacă nu aţi 
aflat dumneavoastră de el, dar puteţi să îl întrebaţi pe colegul 
dumneavoastră, domnul Voinescu, sau pe domnul Olteanu, care au 
fost acolo, oricum hotărârile Biroului permanent al Camerei sunt 
publice şi obligatorii. Deci, aveţi datoria să vă informaţi atunci când 
veniţi la o astfel de comisie. 

 
Domnul Cristian Boureanu: 
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Doamna preşedinte, îmi menţin propunerea, pentru că ... 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule Boureanu, noi am înţeles. O supunem la vot. 
 
Domnul Cristian Boureanu: 
Nu. Dar vreau să fac şi o precizare foarte clară, dacă cumva 

procurorul general al României nu citeşte Monitorul Oficial sau nu are 
cine să-l informeze, eu sunt obligat să mă ocup, să nu cumva să lucrez 
în ilegalitate. 

 
Domnul Cristian Rizea:  
Să-l informaţi dumneavoastră, domnule Boureanu. Haideţi să 

vă dea cuvântul doamna preşedinte, aşa ar fi corect. Am stabilit un 
regulament, tocmai de aceea am intervenit peste dumneavoastră. 

 
Domnul Cristian Boureanu: 
Este valabil şi pentru dumneavoastră. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumesc frumos. 
Trecem la vot.  
Cine este pentru propunerea domnului deputat Cristian 

Boureanu? 5 voturi pentru. 
Cine este împotrivă? 10 împotrivă. 
Se abţine cineva? O abţinere. 
Vă mulţumesc frumos. 
Domnule Boureanu, cred că a picat amendamentul sau 

propunerea dumneavoastră. 
 
Domnul Cristian Boureanu: 
Vă informez că în calitate de deputat al Parlamentului 

României voi face, în nume personal, această scrisoare şi nu cred că 
poate cineva să-mi limiteze dreptul de a informa comisia dacă suntem 
sau nu în legalitate. Deci, eu îmi asuma această scrisoare. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Desigur. Vă mulţumesc. 
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Aş vrea să supun la vot următoarea propunere pe care v-am 

făcut-o şi anume, să trecem la audierile doamnei ministru Monica 
Iacob-Ridzi, cu rezerva că în urma studierii documentelor pe care 
domina sa va explica de ce nu sunt astăzi aici, o vom convoca, o vom 
invita la audieri pentru explicaţii suplimentare. 

Cine este pentru această propunere ? În unanimitate de acord. 
Mulţumesc frumos. 
Doamna ministru, vă mulţumesc pentru prezenţa 

dumneavoastră astăzi aici.  
Ca procedură  am convenit cu colegii mei că dumneavoastră 

ne veţi prezenta situaţia aşa cum credeţi dumneavoastră de cuviinţă, o 
să vă rog să începeţi pentru că art.76 la alin.3 spune că : „la cererea 
Comisiei de anchetă parlamentară, orice persoană care cunoaşte fapte 
sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetărilor care deţin un mijloc 
de probă este obligată să le aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze la 
termenele stabilite”. De asemenea, ţinând cont de acest alineat, o să vă 
rog să ne explicaţi imposibilitatea în care aţi fost de a depune aceste 
documente la comisie şi aş vrea - pentru că este obligaţia mea în 
calitate de preşedinte – să vă spun că art. 76, alin.6 din Regulamentul 
Camerei prevede că şi citez: „preşedintele comisiei care efectuează 
ancheta atrage atenţia persoanei audiate că are obligaţia de a spune 
adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştie şi că nerespectarea 
acestei obligaţii atrage răspunderea penală”. Sunt absolut convinsă că 
dumneavoastră veţi respecta aceste dispoziţii regulamentare, aşa că am 
să vă rog să începeţi relatările. Vă rog. 

 
Domnul Cristian Dumitrescu: 
Stimată doamnă preşedinte, şi 
Stimată doamnă ministru, 
Eu am participat la multe anchete şi comisii de anchetă şi am 

avut în toate parlamentele un principiu foarte clar, acela că dacă era 
vorba despre colegi de ai noştri; îmi aduc aminte de Comisia 
apartamentul, prin 93... hă, hă... , totdeauna aveam un respect deosebit 
faţă de colegii noştri. Pentru că doamna Ridzi este şi membră a 
Parlamentului şi astăzi este şi ziua ei, eu îi spun, în numele Comisiei: 
La mulţi ani! Şi sper să treceţi peste acest moment, din solidaritate de 
deputat şi de parlamentar cu bine, pentru că noi suntem aici.., nu 
suntem o comisie inchizitorială, suntem o comisie de control – dacă 
aţi greşit la guvernare, asta-i viaţa! Dacă nu aţi greşit, mergem înainte, 
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dar nu suntem o inchiziţie şi cu atât mai puţin un organ care să... dar 
ca să introducem aşa un climat mai corect. Mulţumesc. 

  
Doamna Monica Iacob-Ridzi: 
Încep acum prin a-i mulţumi domnului Dumitrescu, pentru că 

este ultimul care a luat cuvântul pentru ceea ce mi-a spus. 
Într-adevăr, sunt hotărâtă să trec atât eu cât şi familia mea 

peste toate acestea, pentru că sunt nevinovată şi tocmai de aceea mă 
aflu astăzi în faţa Comisiei parlamentare de anchetă, pentru că nu am 
nici o intenţie să blochez într-un fel aflarea adevărului despre 
evenimentele organizate în zilele de 1 şi 2 Mai. Dimpotrivă, am în 
intenţie să mă prezint de câte ori voi fi chemată în faţa tuturor 
organelor abilitate ale statului, pentru că îmi doresc să clarificăm toate 
lucrurile care nu sunt clarificate, tocmai pentru acest lucru am făcut şi 
eu demersuri deja şi le voi face în continuare şi sper că şi 
dumneavoastră mă veţi sprijini în acest demers pe care şi eu l-am 
iniţiat de a putea afla toate elementele care încă nu sunt clarificate. 

Poate că nu am comunicat până în acest moment în cel mai 
fericit mod atât cu mass-media cât şi cu opinia publică şi tocmai de 
aceea consider că s-a ajuns în acest moment, dar cred că împreună 
putem să clarificăm toate aspectele care au rămas neclarificate sau 
care au fost prezentate uneori în mod tendenţios. Dar, de aceea, ne 
aflăm aici, de aceea există instituţii abilitate, de aceea există în acest 
moment o cercetare în curs. Sunt convinsă că toate acestea ne vor duce 
la a clarifica lucrurile în cel mai scurt timp posibil. 

Să încep prin a răspunde la prima întrebare, legat de 
trimiterea documentelor către comisie. Pot să vă spun că eu, cu bună 
credinţă, am înaintat acel răspuns primit de la procurorul de caz, 
crezând că este modul în care îndeplinesc procedura Camerei 
Deputaţilor. Aşa am interpretat Regulamentul, ştiind că este o 
cercetare penală în acest moment în curs, efectuată de către DNA. Am 
considerat că această Comisie de anchetă îşi încetează de drept 
activitatea. Am considerat că înaintarea tuturor documentelor către 
DNA este suficient, probabil că am greşit, tocmai de aceea vă rog 
astăzi să-mi daţi un răgaz să vă trimit toate documentele solicitate. Pot 
să vă spun că nu voi putea până mâine dimineaţă, îmi va fi foarte greu, 
pentru că nu mai am cum. La ora aceasta nu mai este nimeni în 
minister, iar la prima oră înţeleg că i-aţi chemat pentru audieri pe cei 
care ar putea să vă pună la dispoziţie documentele, este timpul foarte 
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scurt. De aceea, o să vă rog să-mi permiteţi să pregătesc eventual până 
vineri o parte din documente şi până luni restul, pentru că între timp, 
vă spun că în fiecare zi îmi sunt solicitate de către DNA, zilnic, 
documente. Au început deja audierile în acest caz, au venit de mai 
multe ori la minister şi cred că este o obligaţie din partea mea să le 
pun la dispoziţie toate documentele. De fapt, chiar este, cum este 
obligaţie din partea mea să vă pun şi dumneavoastră la dispoziţie toate 
documentele şi o voi face. Nu.. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Permiteţi numai o secundă, să mă lămuresc, să nu lăsăm 

problemele nelămurite. Actele originale pe care vi le-am solicitat, nu 
le-aţi trimis DNA-ului, sunt la dumneavoastră în minister în 
continuare. 

 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:   
Cu siguranţă, voi dispune să vi se transmită, nu eu personal 

fac acest lucru, avem oameni de legătură din minister care colaborează 
cu... 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Nu, dar întrebarea mea este dacă originalele...? pentru că ... 
Ştiţi de ce întreb domnule Sever Voinescu, pentru că ieri, de 

când a aflat doamna ministru că Hotărârea Biroului permanent a fost 
în sensul în care mandatul Comisiei de anchetă continuă, putea măcar 
să ne informeze că aceste documente ne vor parveni în timp util, dar 
vreau să mă lămuresc care este situaţia şi cred că toată lumea doreşte. 

 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  
Doamna preşedinte, tocmai am votat, la propunerea 

dumneavoastră, o anume desfăşurare de a lucrurilor, în care doamna 
ministru trebuie să ne spună nişte lucruri, noi reţinem şi o întrebăm. 

Spuneţi-mi dacă ne-am schimbat scenariul. Bun. Mulţumesc. 
 
Domnul Lakatos Petru: 
Doamna preşedinte, spuneţi-mi vă rog încă o dată, aţi dat 

cuvântul la domnul Sever Voinescu sau nu? Că eu parcă nu am auzit. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
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Doamna Ridzi, continuaţi vă rog şi o să păstrez întrebările ca 

şi colegii mei pentru sfârşit, deşi cred că este un punct esenţial de 
lămurit înainte de a începe dumneavoastră pe fond. 

 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:  
Vă mulţumesc mult. Prin urmare, precum vă spuneam, mi-am 

dorit încă din primul moment în care au existat primele suspiciuni 
legate de modul în care au fost atribuite contractele şi modul în care s-
au derulat aceste contracte legate de organizarea evenimentelor din 
data de 2 Mai, am dorit clarificarea în cel mai scurt timp a acestei 
situaţii. Pot să vă spun că am cerut personal un raport de control către 
Autoritatea Naţională pentru Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
raport pe care l-am şi primit deja şi dacă doriţi, pot să vi-l pun la 
dispoziţie. 

În plus, am solicitat una audit intern, am emis deja un ordin 
în acest sens şi sper să am deja rezultatele acestui audit intern 
săptămâna aceasta, intenţionez să comand şi o expertiză efectuată de o 
companie internaţională de prestigiu care să facă un raport cu privire 
la derularea acestor contracte. Şi vă spun şi ce intenţionez să solicit 
acestei companii internaţionale de prestigiu. În primul rând, vreau să 
se clarifice foarte clar şi voi cere să se facă o analiză, dacă între mine 
şi rudele mele până la gradul III, că înţeleg că aceasta este procedura 
internaţională, repet, voi solicita companiei să spună dacă există vreo 
legătură între asociaţii celor două companii şi mine personal sau 
rudele mele şi bineînţeles, vreau să ştiu dacă există vreo legătură între 
acele companii şi vreun angajat al ministerului, pentru că şi eu îmi 
doresc să clarific această situaţie.  

2. Le voi cere de asemenea, în auditul respectiv să-mi spună 
destinaţia finală a sumelor care au fost alocate companiilor care au 
derulat contractele cu ocazia zilei de 2 Mai, respectiv 1 şi 2 Mai, în 
cazul Costineşti. 

De asemenea, voi cere un studiu comparativ de piaţă al altor 
oferte similare cu cele ofertate de cele două companii şi bineînţeles, 
inclusiv costul serviciilor conexe din cadrul evenimentelor de la 
Costineşti, dar nu numai, atât al evenimentelor din Bucureşti, cât şi al 
evenimentelor din ţară. 

Pot să vă spun că intenţionez de asemenea, să sesizez 
organele abilitate să verifice modul cum cele două companii au încasat 
banii şi modul cum au fost cheltuiţi banii, pentru că mă interesează 
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foarte mult acest lucru şi în plus, nu intenţionez să-mi asum vina 
niciunui salariat la ministerului pe această temă. Aştept să am în cel 
mai scurt timp aceste rapoarte de audit pe care le-am comandat deja 
sau le voi comanda, pentru că şi eu personal, îmi doresc să nu planeze 
nici o suspiciune asupra ministerului pe care îl conduc şi nici asupra 
mea.  

În plus, pot să vă spun că vreau să vă mulţumesc 
dumneavoastră tuturor pentru că mi-aţi dat ocazia prin această discuţie 
şi prin demersurile pe care le iniţiaţi să-mi îmbunătăţesc performanţa 
ca ministru, ca politician, poate să organizez puţin mai bine lucrurile 
şi cu siguranţă, o voi face. Ceea ce pot să vă spun este că nu am nici 
un fel de legătură cu firmele care au derulat contractele în data de 1 şi 
2 Mai şi tocmai de aceea îmi doresc aceste clarificări şi, cu siguranţă, 
acestea vor fi făcute de cei în măsură să le clarifice.  

Legat de organizarea evenimentelor din data de 2 Mai, am 
văzut multe semne de întrebare şi foarte mulţi se întrebau de ce trebuie 
să organizeze Ministerul Tineretului şi Sportului în data de 2 Mai 
evenimente. Aş vrea doar să spun câteva aspecte şi anume: să aducem 
la cunoştinţa opiniei publice faptul că ziua de 2 Mai este instituită prin 
lege ca zi naţională a tineretului, este vorba de Legea nr.425 din 2004, 
lege care spune şi o să cer permisiunea că 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.” Am 
încheiat citatul. Aici este vorba de dispoziţiile art.2 din lege, iar 
potrivit art.3 din acelaşi act normativ, citez acum: „Autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv unităţile şi serviciile 
publice din subordinea acestora, care au atribuţii în domeniul 
tineretului, educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, 
protecţiei mediului, sănătăţii şi finanţelor, precum şi structurile de şi 
pentru tineret acordă sprijin material, financiar şi organizatoric 
sărbătoririi Zilei naţionale a tineretului.” Am încheiat citatul.  

Mulţi se întrebau de ce Ministerul Tineretului şi Sportului a 
organizat aceste evenimente. Este obligaţie prin lege a noastră să 
organizăm şi vă spun că au fost în fiecare an organizate evenimente 
sportive, culturale, artistice cu ocazia Zilei tineretului. Tocmai de 
aceea am făcut-o şi noi anul acesta şi consider că trebuie respectată 
legea şi organizate aceste evenimente în fiecare an.  
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Legat de documente, v-am spus că vi le voi pune la dispoziţie 

în cel mai scurt timp posibil şi vă rog să-mi daţi un răgaz în acest sens 
să pot să vă pun la dispoziţie toate documentele de care aveţi nevoie şi 
să pot, în acelaşi timp, să transmit şi procurorului de caz documente pe 
care, vă repet, ni le solicită aproape zilnic, iar pentru o corectă 
lămurire a acestei situaţii, cred că este normal şi firesc, aşa cum bine 
aţi spus doamna preşedinte, să lămurim aceste chestiuni după ce avem 
documentele, după ce le studiaţi şi să le putem clarifica toate lucrurile 
care au rămas neclarificate atunci când veţi avea la dispoziţie toate 
elementele pentru a putea face o evaluare a acestei situaţii şi vă 
mărturisesc că aceste lucruri mă ajută şi pe mine, pentru că prin 
demersurile pe care le-am solicitat şi le voi solicita în continuare, îmi 
doresc ca să putem clarifica aspectele care nu sunt clarificate în cel 
mai scurt timp posibil.  

Vă mulţumesc mult. 
  
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumesc mult, doamna ministru, pentru intervenţie. 
Îi voi ruga pe colegii mei din comisie, pe domnii deputaţi, să 

pună întrebări. 
Domnul Olteanu, vă rog. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Dacă îmi îngăduiţi o chestiune însă procedurală legată de 

intervenţia doamnei ministru şi de unele dintre lucrurile pe care le-a 
solicitat şi dânsa pe procedură şi de asemenea de ceea ce aţi referit 
dumneavoastră la început. 

Doamna ministru a făcut o prezentare destul de restrânsă. 
Înţeleg că ne sugerează ideea ca audierile să le facem după ce vom 
avea documentele. Punctul meu de vedere este că putem să facem 
audieri şi să obţinem informaţiile necesare pe baza documentelor în 
virtutea diligenţei pe care ministerul a depus-o până acum pentru a ni 
le pune la dispoziţie. Este interesul ministerului în mare măsură să ne 
pună la dispoziţie documente care consideră că sunt în explicarea 
acestei cauze. Noi suntem nevoiţi să ne ducem înainte activitatea în 
cele două săptămâni de activitate aprobate de Biroul permanent pe 
baza materialelor pe care le avem. Cred, însă, în aceeaşi măsură, că ne 
putem însuşi propunerea doamnei ministru de a continua şi aprofunda 
discuţia pe care o avem cu domnia sa în momentul în care avem aceste 
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documente şi în momentul în care poate multe alte lucruri se clarifică 
din celelalte audieri, şi aş propune, atunci, să luăm în considerare, 
poate nu luăm acum o decizie, dar măcar să medităm la o decizie ca 
săptămâna viitoare, la un moment dat, doamna ministru să fie din nou 
invitată pentru a putea eventual să completăm această discuţie cu 
elemente care ar rezulta din documente sau din celelalte audieri, aşa 
cum şi dânsa ne-a sugerat. 

Şi, sigur, mă voi înscrie şi la întrebări atunci când ne veţi da 
cuvântul. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Doamna Aura Vasile, vă rog. 
 
Doamna Aurelia Vasile:      
Într-un fel, domnul Bogdan Olteanu a răspuns şi la dorinţele 

mele, în ideea în care, aşa cum am spus atunci când am luat cuvântul 
în deschidere, astăzi doamna ministru va face numai o prezentare în 
ideea evenimentelor care s-au întâmplat. Eu nu pot să înţeleg foarte 
multe. Nu am cunoştinţă decât din ceea ce a fost pe presă. Iar legat din 
prezentarea generală pe care a făcut-o doamna ministru, am o 
întrebare, urmând ca lămuririle şi toate celelalte să le am în momentul 
în care dânsa va depune materialele, pentru a putea să discutăm. 

Încă odată: nu acuz pe nimeni. Plec de la buna-credinţă a 
doamnei ministru. Este o campanie şi anumite prezentări care au fost 
făcute, inclusiv sancţionarea care a fost dată de CNA. De aceea dorim 
ca după ce avem toate materialele să ne lămurim. 

Vreau totuşi să adresez întrebarea: din dezbaterea generală pe 
care dânsa a făcut-o în faţa noastră... 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Până la întrebări, doamna Aura Vasile, numai o secundă: pe 

procedură, domnul Rizea mai vroia să ia cuvântul, mai spun eu două 
vorbe şi trecem la capitolul de întrebări. Vă mulţumesc. 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Mulţumesc, doamna preşedinte. 
Îmi cer scuze, dar eu n-am înţeles. Adică eu am înţeles, dar 

înseamnă că aşa este. Până ieri, la ora 10,00 ştiu că trebuiau aduse 
aceste documente la sediul comisiei. Eu privesc cu stupoare faptul că 
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doamna ministru nu a vrut sau nu ştiu din ce motive ne-a trimis doar 
această scrisoare, dar, în schimb, doreşte să ne pună la dispoziţie un 
raport al ANRMAP-ului. 

Ştiţi, eu reprezint un colegiu rural din Brăila, iar la mine, la 
ţară, acolo, la Brăila, este o vorbă: haideţi să nu mai punem căruţa 
înaintea cailor. Adică văd acum că deja comandaţi nişte audituri, nişte 
studii. Hai să mai dăm nişte bani. 

Vroiam să fac doar o precizare: eu cred acum că doamna 
ministru, dacă ar fi ieşit acum şi ar fi anulat discuţiile colegilor de la 
PD-L, ar fi câştigat enorm în imagine, dat fiind reprezentarea din 
punct de vedere mediatic care există aici. 

De aceea, eu cred că ar fi bine în interesul românilor de a 
vedea exact care sunt şi unde s-au dus aceşti bani cheltuiţi. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumesc. 
Domnul Rizea, la capitolul întrebări vă voi ruga să puneţi 

această întrebare. 
Stimaţi colegi, haideţi să nu ne dăm în spectacol. Haideţi să 

punctăm pe procedură aspectele pe care le dorim punctate şi pe urmă 
să trecem la capitolul de întrebări. 

Vă rog din suflet, dacă aveţi întrebări, după ce terminăm 
procedura le punem. Mulţumesc mult. 

Nu vreau să ne certăm. 
Vă rog, domnul Lakatos. 
 
Domnul Petru Lakatos: 
Pe procedură, aş dori să o rog pe doamna ministru ca să ne 

prezinte cum a luat decizia. Este pe procedură pentru că nu avem 
documente. Dânsa până acum ne-a prezentat ce doreşte să facă de 
acum încolo. Eu am rugat acum să ne povestească, dacă poate, cum a 
avut loc decizia aceasta nominal, deci procedura ca ministru - cum a 
procedat dânsa până să fie în presă scandalul. 

Deci încă odată: ce decizie a luat dânsa vizavi de această 
activitate, acţiune. 

Deci să ne prezinte, şi de aceea este pe procedură, nu este 
întrebare, pentru că eu am crezut că doamna ministru ne va povesti 
filmul cum a luat decizia. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Gondor Marius era înscris la cuvânt. 
Domnul deputat, aveţi cuvântul, vă rog. 
 
Domnul Marius-Sorin Gondor: 
Vă mulţumesc. 
Iertaţi-mă, domnule Lakatos, chiar asta nu este intervenţie pe 

procedură. Aţi pus chiar o întrebare. Că se referă la procedura din 
minister, este cu totul altceva. 

Eu chiar pe procedură vreau să fac o propunere aici, pentru că 
eu cunosc sensul cuvântului procedură. Va urma să punem întrebări. 

Eu vă propun ca să strângem un set de întrebări. Nu pe rând 
să îi punem întrebări doamnei ministru. Să strângem un set de 5-6 
întrebări şi după aceea să îi dăm doamnei ministru cuvântul pentru a 
răspunde la ele. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Doamna Gavrilescu, vă rog. 
 
Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 
Doamnă ministru, dacă îmi permiteţi, am două întrebări 

pentru dumneavoastră. Spuneţi că veţi face un audit intern. 
 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
Pe procedură. 
 
Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 
Da, păi aţi spus că aţi trecut la întrebări. 
 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
Pe procedură. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Daţi-mi voie, atunci, să întreb dacă mai are cineva aspecte 

procedurale de invocat. 
Domnul Dumitrescu imediat, şi pe urmă vom trece la 

întrebări. 
Vă rog, domnule Dumitrescu, şi apoi voi face eu o propunere 

de lucru mai departe. 
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Vă rog. 
 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
Am început să discutăm sau ne propunem să discutăm după 

ce am auzit ce ne spune doamna ministru în expunerea de introducere 
sau de prezentare. Fiecare îşi construieşte cum doreşte intervenţia. 

Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră: ce este aceea de a 
pune numai întrebări? Eu vreau să comentez. Mă opriţi 
dumneavoastră? 

Suntem într-o comisie de anchetă. Că de aceea v-am întrebat 
eu la început: care este programul? Şi dumneavoastră aţi spus că 
programul este până se termină, şi, atunci, înseamnă că nu avem cum 
să limităm în vreun fel intervenţiile, lucru pentru care fiecare poate să 
pună întrebări, fiecare poată să facă comentarii şi, după câte înţeleg eu 
de la dumneavoastră, fiecare poate să revină după aceea, să mai pună 
încă o întrebare de lămurire. Deci aşa se va desfăşura pentru că aşa aţi 
prevăzut dumneavoastră. Dacă ne puneaţi alte condiţii, în sensul că ne 
dădeaţi un program şi în baza programului respectiv trebuia să ne 
încadrăm într-un anumit timp, era o altă problemă. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnule Dumitrescu, aşa am stabilit cu toţii data trecută la 

şedinţă. Nu este decizie luată individual. 
 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
Eu vreau numai să comentez. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Vom pune şi întrebări, se vor face şi comentarii, vor fi şi 

răspunsurile doamnei ministru, până se vor lămuri toate aspectele 
ridicate în discuţie şi ulterioarele în următoarea şedinţă de audieri. 

Doamna deputat Aura Vasile. 
 
Doamna Aurelia Vasile:      
Mulţumesc, doamna preşedintă. 
Pentru că nu am materiale, pentru că nu am să pun întrebări 

pe deasupra, voi pune o întrebare legată de expunerea doamnei 
ministru pe care a făcut-o în faţa noastră. 
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Dânsa a spus că a ordonat un audit intern unei companii 

importante internaţionale şi ne-a spus şi care sunt temele şi teoretic 
ceea ce a indicat acestei companii. 

Vreau să întreb: cum a fost contactată? Prin licitaţie? Prin 
încredinţarea directă? în condiţiile în care vrem să ştim cum. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumim de întrebare. 
Haideţi înainte de a răspunde doamna ministru la întrebările 

noastre, daţi-mi voie să fac eu o propunere, că trebuie să votăm o 
procedură de lucru. 

Propunerea pe care v-o fac este următoarea: ca fiecare 
deputat prezent în această comisie să adreseze una sau două întrebări 
doamnei ministru şi doamnei ministru îi dăm posibilitatea să aleagă. 
Aş zice eu că ar trebui să îi dăm posibilitatea doamnei ministru să 
aleagă dacă vrea să primească un calup de 5-6 întrebări sau doreşte să 
fie pusă întrebarea şi să ne dea răspunsul. 

 
Doamna Aurelia Vasile:      
Procedură, la propunerea dumneavoastră. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Vă rog, doamna Aura Vasile. 
 
Doamna Aurelia Vasile:      
Mulţumesc. 
Poate avem o întrebare, poate avem două, iar poate din 

dezbaterile sau întrebările puse de colegi sau din răspunsurile doamnei 
ministru este posibil să mai avem întrebări. Deci teoretic putem 
interveni. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Da, absolut de câte ori doreşte fiecare. 
Doamna ministru, sunteţi de acord cu această procedură? ca 

să putem supune la vot. 
Acum, eu cred că nu se va opune nici unul din colegi dacă 

dumneavoastră optaţi pentru răspunsuri la fiecare întrebare sau pentru 
a primi mai multe întrebări. 
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Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Mai multe întrebări. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Bun. 
Atunci, stimaţi colegi, vă voi ruga să epuizăm aspectele pe 

procedură. Domnul Rizea are încă un aspect de procedură. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Era o procedură foarte scurtă – o intervenţie: văd că nu avem 

materiale după care să punem majoritatea dintre noi întrebări, dar este 
un moment emoţionant totuşi – este ziua doamnei ministru. Propun să 
aduc şi un tort aici. Dacă ştiam, veneam şi cu cadou, că văd că apă, 
cafea avem. Atât. Mulţumesc. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumim pentru intervenţie. 
Trecem la vot pentru această procedură de lucru în comisie. 
Stimaţi colegi, vă voi ruga ca fiecare dintre dumneavoastră să 

îi adresaţi doamnei ministru întrebările pe care doriţi să i le adresaţi, şi 
daţi-mi voie să încep cu o întrebare care cred că trebuie pusă încă de la 
începutul discuţiei, pentru a lămuri aspectul cu actele, pentru că eu nu 
sunt lămurită. 

Care ar fi răgazul potrivit, doamna ministru, pentru domnia  
dumneavoastră să ne remiteţi aceste documente? Şi repet: probabil că 
aţi interpretat greşit. Chiar dacă aţi transmis aceste documente şi la 
alte instituţii care v-au solicitat aceste documente, vă informez că 
obligaţia dumneavoastră conform Regulamentului era să ne remiteţi şi 
nouă aceste documente, iar, dacă vă aflaţi în imposibilitatea de a le 
transmite, trebuia să ne informaţi. 

Cine mai are întrebări? 
 
Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 
Doamna ministru, ca să nu mă consider a fi eu într-o eroare. 
Sper să fi înţeles bine. 
Dumneavoastră aţi spus că aţi emis un ordin al ministrului 

pentru a efectua un audit intern pentru ceea ce înseamnă evenimentul 
de Ziua tineretului, da? După care aţi venit şi aţi spus că vă gândiţi 



 33
bine să luaţi o companie internaţională de prestigiu care să facă şi ea 
un audit tot a putea să elucidăm nişte cazuri. 

Întrebarea ar fi: dacă luaţi o astfel de companie, pe ce bani - 
dacă îi faceţi bineînţeles pe banii dumneavoastră personali sau pe bani 
publici. 

Ultima întrebare: aţi mai spus ceva, şi de aceasta vreau să văd 
dacă nu cumva sunt confuză. 

Aţi spus că sunteţi foarte interesată de destinaţia finală a 
acelor bani şi v-aţi exprimat la maniera respectivă: companiile care au 
încasat banii, ce au făcut mai departe cu ei. Aşa am înţeles eu că v-aţi 
exprimat dumneavoastră. 

În acelaşi timp, fac o precizare: nu poate nici o firmă 
internaţională de prestigiu, nu puteţi nici dumneavoastră să controlaţi 
nişte firme private. Nu pot decât autorităţile de control financiar sau 
bineînţeles DNA-ul, care a început o astfel de cercetare. 

 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Vă rog să se consemneze în stenogramă. 
 
Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 
Bineînţeles, dacă a început. 
Am spus: dacă a început. 
Deci: dacă a început. 
Precizez: „dacă”, ca să nu fie nici un fel de dubiu. 
Eu vreau să vă mai întreb ceva - vă rog încă odată: precizaţi 

ce se întâmplă, ce diferenţă este între acea companie internaţională de 
prestigiu, ce vrea ea să facă şi ce se întâmplă cu ordinul ministrului de 
care vorbeaţi pentru prima dată. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Dumitrescu. 
 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
Mulţumesc. 
Doamna ministru, eu nu vă voi întreba de bani. Nu am 

documente. 
Această anchetă a pornit, în opinia mea, de la o sesizare 

documentată, trebuie să recunoaştem, din partea presei, care pleacă de 
la anumite aspecte, pe care le vom cerceta şi pe care le vom discuta 
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noi astăzi, dar pentru ca eu să mă lămuresc şi să văd documentele 
acelea dintr-o anumită perspectivă, pentru că eu n-am intenţia sub nici 
o formă să plec cu o idee preconcepută, eu nu vă voi căuta prin 
documente să vă găsesc nu ştiu ce pentru că nici nu mă pricep şi nici 
nu mă interesează, dar totuşi nimeni nu s-ar fi sesizat să facă un astfel 
de dosar de presă dacă nu ar fi constatat nişte lucruri, şi aceste lucruri 
sunt legate nu de oportunitatea de a marca Ziua tineretului, pentru că 
am reînfiinţat un minister şi era normal să dăm o dimensiune, ci de 
dimensiunea care aţi dat-o acestei manifestări. 

Sigur că, cu cât dimensiunea este mai amplă, evenimentul 
capătă conotaţii mai importante. Dar această dimensiune amplă pe 
care dumneavoastră aţi evaluat-o la acest nivel şi într-un anumit 
context, nu vă fac nici un proces de intenţie, a însemnat degajarea 
unor importante resurse financiare, că eu cred că doamnele acestea şi 
domnii aceştia care sunt de la presă de aici au pornit – mulţi bani. 
Mulţi bani, în condiţiile în care avem un guvern care ne spune că este 
perioadă de austeritate, că avem o criză şi aşa mai departe. Eu n-am 
nimic împotrivă dacă ne demonstraţi. Pentru mine, acesta este primul 
aspect, pentru că eu sunt politician înainte de a face tot felul de 
anchete, şi eu văd: funcţie de rezultat. Că aici nu veţi putea face nici 
un audit asupra impactului în public a unei asemenea manifestări. 
Acolo trebuia să faceţi o strategie înainte - domnule, ce obţin eu dacă 
bag aşa de mulţi bani? Eu ştiu că dacă bag foarte mulţi bani pe 
domeniul dumneavoastră într-un sportiv şi acela se întoarce cu o 
medalie, banii i-am dat corect. 

Deci mă interesează cum aţi dimensionat evenimentul la 
asemenea nivel. Şi, dacă nu vi se pare puţin într-o perioadă... mai ales 
că dumneavoastră ştiţi că eu sunt şi în Comisia de învăţământ, tineret 
şi sport, şi noi ştim că ministerul dumneavoastră, prin politica 
Guvernului, pe care eu o cred corectă, a investit în ministerul acesta, 
fiind un minister nou, sume importante. 

Este unul din ministerele care nu a fost foarte urgisit atunci 
când a fost investit cu bugetul tocmai pentru ca să se poată face nişte 
lucruri. 

Şi, atunci, vă întreb pe dumneavoastră, şi eu asta vreau eu în 
deschidere. De fapt, la aceasta mă aşteptam eu de la dumneavoastră să 
ne spuneţi în intervenţia pe care aţi făcut-o: nu cumva credeţi că este 
supradimensionat? Sau nu aţi avut atunci impresia că ar putea să fie 
supradimensionat evenimentul şi mai ales banii cheltuiţi şi contextul 
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în care era, perioada aceea de 2 mai, o perioadă mai efervescentă pe 
scena politică? 

Şi, atunci, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că, dacă vă 
puneaţi dumneavoastră întrebarea aceasta atunci, eu vă garantez că 
dânşii nu se sesizau şi nu aveam comisie de anchetă acum dacă 
dimensionaţi evenimentul şi cheltuiala de bani în concordanţă cu toate 
aceste aspecte. Deşi, eu, unul, vă spun încă odată: cred în politica unui 
minister nou înfiinţat şi cred că nu se poate face politică decât cu bani. 

Dar vedeţi dumneavoastră, se pare, deci se pare din moment 
ce este un dosar de presă atâta şi ne-am adunat şi noi aici aproape în 
vacanţa parlamentară nişte domni şi doamne deputaţi, că ceva nu a 
fost în regulă. 

Eu vă spun: cu asta ar fi trebuit să începeţi, pentru că după 
aceea, alte aspecte cu documente – dă acela, ia acela... 

Eu încă odată vă mai spun: faptul că ne-aţi pus în gardă, şi vă 
spun şi dumneavoastră, domnilor colegi, că s-ar putea întâmpla să 
primim de la procuratură o cerere în care suntem anunţaţi că s-a 
început urmărirea penală şi să ne încetăm activitatea conform 
articolului respectiv. Deocamdată nu suntem sesizaţi. Doamna ne-a 
prezentat un document în care a spus: eu sunt cercetată. Sigur că el, 
dacă nu este prezentat în forma în care putem să îl identificăm ca fiind 
o formulă reconoscibilă din punct de vedere instituţional, nu putem să 
îl luăm în seamă. Dar el există. S-ar putea, peste câteva zile, să 
mergem în vacanţă. 

Deci, doamna ministru, aceasta este întrebarea mea, şi cred că 
este o întrebare destul de pertinentă vizavi de tot ce vi se întâmplă 
dumneavoastră. 

 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Doamna preşedinte, procedural, dacă îmi permiteţi. Înţeleg că 

doamna ministru doreşte să răspundă la mai multe întrebări odată, dar 
i-aş propune nu chiar la foarte mult, că deja bulversează temele, pentru 
că întrebările sunt extrem de diferite.  

Dacă sunteţi de acord, poate ne oprim acum şi mai reluăm 
după aceea cu întrebările. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumesc frumos. Domnul Sever Voinescu are o întrebare, 

în completare la întrebarea domnului Dumitrescu. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  
Mulţumesc. Asta era şi întrebarea mea şi mi se pare foarte 

important că doamna ministru să ne spună că până la urmă, discuţia 
începe de aici. Nu cumva sunt prea mulţi bani cheltuiţi pentru acest 
eveniment? Asta este întrebarea. În esenţă a formulat-o şi domnul 
Dumitrescu, este şi întrebarea mea. Mulţumesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Următoarele întrebări vor veni după ce doamna ministru ne 

va răspunde. Doamna ministru, aveţi cuvântul. Vă mulţumim. 
 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:  
Vă mulţumesc mult. 
Să încep întâi cu întrebarea domnului Rizea, legat de raportul 

ANRMAP-ului. Am spus doar că îl pot pune la dispoziţie, dacă doriţi, 
nu că îl pun la dispoziţie, dar că nu pun alte documente la dispoziţie, 
ca să fie lucrurile foarte clar înţelese. Tocmai vă spuneam că există un 
raport de control primit în acest sens. Dacă doriţi să îl consultaţi, pot 
să vi-l pun la dispoziţie odată cu documentele fără nici o problemă. 

Legat de întrebarea privitoare la procedură şi cum a fost luată 
această decizie. În cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului există 
mai multe direcţii. Direcţia generală programe, proiecte şi centre 
teritoriale pentru tineret este aceea care a şi întocmit nota de 
oportunitate privind organizarea acestor evenimente şi este şi 
procedura normală care se derulează într-un minister, direcţiile 
implicate şi acelea care gestionează capitolele respective bugetare, 
fiecare direcţie are un buget pentru programe, proiecte sau pentru 
evenimentele pe care le desfăşoară pe tot parcursul anului. Eu am 
primit o astfel de notă de oportunitate din partea direcţiei şi am fost de 
acord cu organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei tineretului. 

Legat de auditul intern pe care l-am ordonat, cum spunea 
doamna Aura Vasile, de fapt sunt două chestiuni diferite, da, legat de 
audit, pentru că, pe de o parte, este auditul intern – am emis acest 
ordin, tocmai pentru că am dorit să văd dacă au fost toate procedurile 
respectate, proceduri privind încredinţarea acestor contracte. Ştiţi 
foarte bine că practic, contractele într-un minister sunt atribuite de 
către o comisie de atribuire a contractelor, nu ministrul personal se 
ocupă de aceste chestiuni tehnice, există o procedură. Vreau să văd 
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dacă intern aceste lucruri au fost respectate, de aceea am emis acest 
ordin pentru a avea un audit intern şi aştept rezultatul acestui audit în 
cel mai scurt timp.  

Legat în schimb de ceea ce am spus cu expertiza efectuată de 
o companie internaţională, nu este ceva ce s-a făcut deja, am spus clar: 
voi comanda. Nu o voi face pe bani publici, răspund şi la întrebarea 
legat de cum se va încredinţa – încredinţare directă, licitaţie – nu mi se 
pare corect să folosesc bani publici pentru o expertiză pe care eu mi-o 
doresc pentru a clarifica lucrurile. Probabil că un audit intern este 
suficient. În mod normal, raportul de control al ANRMAP-ului ar 
trebui să fie suficient, dar eu îmi doresc să fie clarificate toate 
aspectele pe care numai o companie internaţională de prestigiu, 
probabil că le poate clarifica, având şi credibilitatea necesară în rândul 
opiniei publice, în rândul mass-media. Îmi doresc foarte mult să 
clarificăm toate aspectele care încă trezesc suspiciuni în rândul unora. 
Prin urmare, nu se vor folosi bani publici pentru acea expertiză. În 
plus, nu s-a pus problema nici o secundă ca acea companie 
internaţională să verifice firmele, pentru că  nu se poate, nu m-am 
exprimat aşa, dimpotrivă, exprimarea mea a fost – voi sesiza organele 
abilitate să verifice modul cum cele două companii au gestionat banii. 
Organe abilitate nu înseamnă companie internaţională, dar este bine să 
clarificăm toate aceste lucruri. 

Întrebarea legată de dimensiunea organizării evenimentelor. 
De fapt au fost chiar două întrebări pe această temă. Le iau pe rând.  

Legat de dimensiunea organizării evenimentelor cu ocazia 
Zilei tineretului, vreau să vă spun că ceea ce noi în minister am gândit 
anul acesta a fost să marcăm Ziua de 2 Mai altfel decât se marca în 
mod obişnuit în anii precedenţi şi anume.  

Până în anul acesta, bugetul dedicat organizării de 
evenimente în acest sens era destinat organizării unui număr de 
evenimente în mai multe săptămâni, erau săptămâni în care se 
organizau evenimente în mai multe zone din ţară sau diferite 
evenimente. Noi ne-am dorit să marcăm aceste evenimente în aceeaşi 
zi, practic să avem o dimensiune la nivelul întregii ţări. Am fost de 
acord cu propunerea colegilor în acest sens de a organiza simultan în 
data de 2 Mai în toate judeţele din România evenimente culturale, 
sportive, recreative, de divertisment, considerând că este oportun că 
marcăm Ziua tineretului, Ziua de 2 Mai altfel decât s-a marcat până în 
acest moment pentru a da şi un semnal tinerilor că există o instituţie 
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abilitată care se ocupă de ei, ne-am dorit să fie cât mai mulţi tineri 
implicaţi în toate evenimentele organizate de către Ministerul 
Tineretului şi Sportului. 

Întrebarea legată de documente. Consider că absolut toate 
documentele solicitate le vom putea pune la dispoziţie până săptămâna 
viitoare, cu amendamentul că până vineri putem să vă trimitem o parte 
din documente, urmând ca restul să le trimitem săptămâna viitoare, 
ziua de mâine fiind insuficientă pentru a pregăti absolut toate 
documentele solicitate, pentru că repet, în fiecare zi aproape sunt o 
parte din cei implicaţi în derularea acestor contracte, în atribuirea 
acestor contracte sunt anchetaţi deja de către DNA, sunt prezenţi în 
minister cei veniţi din partea DNA să ridice documente sau să discute 
cu cei care au fost implicaţi şi pot să vă spun că au durat audierile şi 4-
5 ore pentru o persoană. Prin urmare, voi încerca precum am spus şi 
vă voi pune la dispoziţie absolut tot ceea ce doriţi în cel mai scurt timp 
posibil.  

Cred că acestea au fost primele întrebări. Vă mulţumesc mult. 
 
Domnul Cristian Dumitrescu: 
Doamna ministru, e bine totuşi să vă luaţi un avocat, să vă 

consultaţi cu el, vă recomand, pentru că dumneavoastră aţi făcut aici o 
afirmaţie care nu se poate...  Dumneavoastră nu puteţi să cereţi un 
audit pentru cheltuirea banilor publici decât din bani publici, de 
instituţiile abilitate. Deci, dumneavoastră puteţi, ca minister, să cereţi 
la un moment dat, dacă consideraţi, pe baza unei licitaţii, să facă un 
audit extern, dacă consideraţi că cel intern... Să nu cumva să mai 
cădeţi într-o chestie din asta cu bani sponsorizaţi sau bani din buzunar, 
că nu se poate. Vă spun aşa. Nu-mi daţi un răspuns, că nu are nici o 
legătură. Verificaţi! Pentru că din punctul acesta de vedere riscăm să 
... există într-adevăr, dar nu vreau să ajungeţi acolo, nu vă urez să 
ajungeţi acolo, se pot cere din bani publici expertize în instanţă, din 
bani personali, pentru că doamne fereşte! Să ajungi să demonstrezi... 
aia este expertiza şi ea se face nu cu un audit internaţional, se face cu 
experţii care sunt agreaţi de către judecătorie, dar să nu ajungem 
acolo, da? Bun. Poate că v-aţi referit la altceva. Dacă v-aţi referit la 
altceva, spuneţi-ne, dar eu vă spun că nu se poate aşa. 

 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:  
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Asta şi fac în acest moment. Analizez varianta. Tocmai de 

aceea am spus că intenţionez să comand, nu am spus am comandat, 
pentru că acest lucru nu s-a întâmplat. Vreau să se desfăşoare totul 
perfect legal, aşa cum este normal. Vă mulţumesc mult. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul deputat Rizea, urmează domnul deputat Bănicioiu. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Mulţumesc doamna preşedinte. 
Doamna ministru, v-aş întreba şi eu dacă acele contracte pe 

care până acum nu le-am văzut, dar le-am mai găsit să spunem aşa la 
reprezentanţii presei, noroc cu presa până la urmă, sunt contracte de 
publicitate şi promovare în condiţiile în care, de fapt, real ele 
reprezintă nişte contracte de prestări servicii şi de achiziţii de produse 
şi mă refer aici inclusiv la acea „celebră scenă”. Nu ştiu dacă acest 
lucru, vă las ca să puteţi nota, o să vorbesc mai rar, nu ştiu dacă acest 
lucru s-a făcut doar din spiritul de a găsi o soluţie rapidă de două, trei 
zile pentru a vă prevala de anexa 2 D din Ordonanţa 34, cea care se 
referă la achiziţiile publice, aveţi acolo o anexă 2 D. Sper ca acest 
lucru să nu se fi făcut dintr-o grabă, doar ca să vă prevalaţi de 
reducerea timpului necesar procedurilor legale din punct de vedere 
juridic care prevedeau şi care sunt aferente unor contracte de prestări 
servicii şi de achiziţii. 

A doua întrebare se referă la modalitatea şi la criteriile după 
care dumneavoastră aţi împărţit bugetul Ministerului Tineretului şi 
Sportului, adică de ce elemente aţi ţinut cont când aţi făcut această 
împărţire.  

Şi v-aş mai pune o singură întrebare, mai aveam încă trei, dar 
renunţ în favoarea colegilor mei, pentru a reduce timpul cât mai mult 
şi aceasta se referă la programele de tineret, pentru că ştiu bine, la 
Comisia de audieri, atunci când aţi fost investită cu funcţia de ministru 
aţi declarat citez: că absorbţia fondurilor comunitare pentru proiectele 
de tineret şi pentru programele pentru tineri reprezintă o prioritate 
pentru dumneavoastră, aş vrea să ştiu de ce fondurile structurale – sunt 
câteva proiecte câştigate la nivelul Ministerului Tineretului şi 
Sportului în asociere cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi 
Ministerul Administraţiei şi Internelor în valoare de câteva milioane 
de euro, de ce nu începeţi implementarea lor de câteva luni de zile? 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  
Procedură. Vreau să readuc aminte domnului Rizea că 

obiectul acestei comisii este altul şi nu cel legat de politicile de tineret 
în general, şi prin urmare, pe dumneavoastră ca preşedinte – să spun 
pentru interimar pentru câteva minute - să vă rog să reamintiţi acest 
lucru de câte ori întrebările exced obiectul acestei comisii. Mulţumesc. 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Da, îmi însuşesc această observaţie. 
  
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Am reţinut observaţia domnului Sever Voinescu, dar cred că 

atâta timp cât doamna ministru îşi manifestă dorinţa de a răspunde la 
aceste întrebări, cred că este liberă să o facă dacă nu mai aveţi 
întrebări. 

 
Domnul Cristian Boureanu: 
Este vorba şi de ceilalţi colegi care participă la discuţii. Dacă 

domnul Rizea doreşte, are posibilitatea să depună o interpelare sau să 
pună nişte întrebări, să adreseze întrebări în plen. 

 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Haideţi să fim un pic mai concişi ca să avem timp să 

ascultăm şi răspunsurile. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Eu îi mulţumesc doamnei ministru dacă îmi va răspunde la 

aceste trei întrebări. Oricum, fac o simplă precizare şi atât şi dau 
cuvântul mai departe. Am un filing şi de obicei nu mă înşel că va fi 
prima şi ultima noastră întâlnire ca şi comisie de anchetă. Mulţumesc. 

 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Eu sper ca filingul domnului Rizea să nu se adeverească şi 

eram şi eu înscris la cuvânt. Îmi dă domnul vicepreşedinte Vişan 
cuvântul şi atunci aş pune şi eu doar o întrebare, spunând dinainte că 
eu cred că această comisie are darul de a explica anumite lucruri în 
care doamna ministru are darul de a explica anumite lucruri şi de a 
ridica orice suspiciune legată de mass-media şi eu sunt convins că 
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până la urmă rezultatele vor fi pozitive şi vor avea darul de a spăla 
această imagine, poate nu tocmai bună a ministerului, cu siguranţă. 

Deci, doamna ministru, în legătură cu acele sesizări ale 
presei, cu scena respectivă de 75.000 de euro sau cât era 75.000 de 
euro la Costineşti şi 50.000 de euro la Bucureşti, nu o să vă întreb 
dacă, într-adevăr, exista o scenă la Constanţa, că înţeleg că există acea 
scenă şi am văzut declaraţia publică a directorului de la DJS 
Constanţa, deci, aia nu mai am o nedumerire, dar cu siguranţă până la 
acel audit, cu siguranţă că aţi avut curiozitatea să verificaţi dacă într-
adevăr, scena aceea din lemn pe care am văzut-o la televizor, s-ar 
putea să nu fie aceeaşi scenă, dar scena aceea din lemn, chiar credeţi 
că putea costa 75.000 de euro? Asta ar fi una din întrebări. 

În rest, a doua întrebare a mea ar fi legată de declaraţiile la fel 
publice, făcute de artiştii care au participat la concertul de la Bucureşti 
şi care nu prea susţineau versiunea ministerului în legătură cu banii 
primiţi de ei, era undeva mai puţini de jumătate din ce declarau ei faţă 
de ceea ce declara Ministerul Tineretului. Vă mulţumesc. Şi predau 
preşedinţia comisiei doamnei preşedinte. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumesc frumos. 
Doamna ministru, o întrebare în completare. Se leagă de ce a 

întrebat domnul Bănicioiu şi de aceea aş vrea să completez cu 
informaţii pentru că aş vrea să ştiu dacă dumneavoastră confirmaţi că 
aveaţi la minister o ofertă de 1400 de euro plus TVA pentru 
închirierea scenei în vederea organizării evenimentului şi cu toate 
acestea, acţiunea a fost cea pentru preţul pe care toată lumea îl ştie, 
cred că este o întrebare care se află pe buzele tuturor şi aş mai vrea de 
asemenea, să vă întreb. Dumneavoastră aţi spus aici că veţi dispune un 
studiu comparativ de piaţă cu privire la preţurile pe care vi le-au dat 
firmele de consultanţă, aş vrea să ştiu de ce nu aţi făcut asta înainte de 
încheierea acestor contracte, pentru că acum este inutil să le mai 
facem. Mulţumesc. 

Vă rog, în măsura în care sunteţi pregătită cu răspunsurile, să 
luaţi cuvântul. Mulţumesc. 

 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:    
Să le luăm pe rând. Odată legat de întrebările domnului Rizea 

şi acestea sunt în număr de 3. 



 42
Prima întrebare, eu propun să discutăm concret pe contracte 

atunci când le avem, este vorba de contracte atribuite pe anexa 2B, nu 
2D; sunt două anexe: 2A, 2B. Cred că directorul Direcţiei de achiziţii 
vă poate furniza toate detaliile tehnice legate de atribuirea acestor 
contracte şi a modului cum mi-a fost prezentată atribuirea acestor 
contracte. A fost opţiunea Direcţiei de achiziţii. Aceste chestiuni 
tehnice legate de atribuirea contractelor, chiar vă rog să le lămuriţi cu 
cei de acolo, pentru că ei sunt cei mai în măsură să vă furnizeze toate 
informaţiile legate de atribuirea lor. 

Modalităţile şi criteriile după care am împărţit bugetul... 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Dacă îmi îngăduiţi, doamna preşedinte, doamna ministru, o 

chestiune de procedură pe care vreau să o ridic în faţa comisiei. 
În faţa comisiei, persoanele audiate răspund cu ceea ce ştiu, 

iar atunci când nu ştiu nu răspund. Am o mare rugăminte totuşi. Nu 
cred că este potrivit să primim recomandări pe cine să întrebăm; vom 
aprecia pe cine întrebăm şi vom aprecia cui trebuie să adresăm ce 
întrebări, dar rugămintea totuşi în faţa comisiei este să fim de acord 
atunci când punem o întrebare unei persoane pe care o audiem, în 
frunte cu doamna ministru, sigur, care este cea mai de seamă persoană 
pe care o audiem, dacă doamna ministru nu ştie răspunsul la o 
întrebare, are tot dreptul să ne răspundă: nu ştiu, dar nu este corect să 
ni se răspundă că ne cere să întrebăm pe altcineva, pentru că noi 
deocamdată vrem să ştim ce ştie doamna ministru despre asemenea 
chestiuni. Şi doamna ministru poate să ne răspundă ce ştie sau că nu 
ştie nimic, dar astea sunt cele două răspunsuri regulamentare şi nu un 
al treilea. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumim domnule deputat Olteanu. Domnul Rizea. 

Urmează domnul Boureanu pe procedură.   
    
Domnul Cristian Rizea: 
Doamna ministru, cu tot respectul, dar înţeleg că aţi semnat 

dumneavoastră acele contracte în numele Ministerului Tineretului şi 
Sportului, şi nu altcineva. Eu sper. 

Aţi semnat dumneavoastră acele contracte? Îmi cer scuze. 
Poate a fost altcineva şi a semnat în locul dumneavoastră, atunci. 
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Şi, atunci, aş mai avea o întrebare: dacă tot aţi făcut referire 

la directorul de achiziţii, poate ne îndrumaţi şi pe cine să chemăm, că 
domnul Toia înţeleg, pe care l-aţi angajat trei luni de zile, când i-aţi 
pus pe masă nişte OP-uri s-a ridicat şi şi-a dat demisia şi a plecat. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Boureanu, vă rog. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Aici aş vrea ca să se consemneze în stenogramă că săracul 

audiat, în cazul de faţă doamna ministru întâmplător, nu poate să 
primească două sfaturi contradictorii la interval de 30 de secunde. 
Domnul Bogdan Olteanu, supărat că doamna ministru a spus pe cine 
să audiem, şi domnul Rizea tocmai a spus: poate ne îndrumaţi şi pe 
cine să întrebăm. 

Deci noi trebuie să ne stabilim procedurile aici, ca nu cumva 
să îi ameţim pe audiaţi. 

În al doilea rând, ministrul are obligaţia, şi nu numai 
ministrul, ci orice audiat, nu numai să răspundă la întrebări, dar, aşa 
cum scrie şi în Regulamentul comisiei, să spună tot ceea ce ştie, şi eu 
cred aici că fiecare dintre noi, dacă ştim cumva că s-a pornit de 
exemplu urmărirea penală, trebuie să aducem la cunoştinţă comisiei. 

Doamna ministru a răspuns cât a ştiut şi este foarte important 
ca atunci când are un lucru important pe care să ni-l spună să ni-l pună 
la dispoziţie, şi înţeleg că cel care a negociat şi mai ales cel care a 
stabilit procedura tehnică de achiziţie este directorul de la achiziţii, cel 
de la momentul respectiv, evident, şi, atunci, eu aş ruga pe colegii 
comisiei să-şi noteze, eventual secretariatul tehnic, deci să noteze că ar 
fi foarte important, şi doamna ministru ne-a îndrumat în acea direcţie, 
să îl audiem pe şeful de la achiziţii. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Reţine stenograma şedinţelor. Nu avem nici un fel de 

problemă. 
Stenograma se ţine fără să ne-o solicite domnul Boureanu 

expres. 
Domnul Dumitrescu, vă rog. 
 
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 
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Referitor la procedură, vă spun o chestie, şi nu vă va plăcea 

treaba aceasta. Să ştiţi că dumneavoastră întrebaţi, dar niciodată să nu 
aşteptaţi ca la întrebările dumneavoastră să se dea răspunsul pe care îl 
aşteptaţi dumneavoastră. Aşa că haideţi să fim serioşi. Noi întrebăm şi 
doamna ministru ne răspunde. Aşa se procedează la orice audiere. Noi 
nu suntem supăraţi că nu a dat răspunsul pe care îl vrem noi. Ca să fim 
totuşi corecţi faţă de noi înşine şi faţă de audierea în sine. Asta am 
vrut să spun. 

Puneţi întrebări. Dacă întrebarea este dibace şi nu răspunde, 
este altceva. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Olteanu. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Vă mulţumesc. 
Eu nu solicit şi nu cred că am eu dreptul să am vreo pretenţie 

la conţinutul unui răspuns. Doamna ministru apreciază ce ştie şi ce 
poate să răspundă. Pe de altă parte, existenţa unui răspuns este 
imperativă, conform legii, şi există trei tipuri de răspunsuri posibile: 
un răspuns de conţinut, răspunsul „nu ştiu” şi răspunsul „refuz să 
răspund”. 

În cazul în care răspunsul nu se încadrează nici la răspuns de 
conţinut, nici la răspunsul „nu ştiu”, şi am avut până acum cel puţin 
două sau trei întrebări care erau extrem de aplicate, nu erau filosofice, 
ci tinighicereşti, deci erau aplicate – referitoare la cifre, referitoare la 
conţinut, deci dacă nu există nici răspunsul pe cifre, nici răspunsul „nu 
ştiu, vă voi răspunde în continuare”, eu, ca membru al comisiei, nu pot 
decât să interpretez prin a treia variantă – „refuz să răspund”, pentru 
că restul - interpretările, sugestiile sunt absolut binevenite, dar aici 
suntem într-o comisie de anchetă în care în primul rând avem nevoie 
de răspunsuri pe cifre, şi eu doresc răspunsuri pe cifre şi sper să 
primesc una dintre cele două variante, respectiv cifrele sau 
promisiunea că răspunsul va veni mai târziu. 

Sugestiile referitoare la alte persoane pe care să le întreb sunt 
binevenite dar împreună cu unul din cele două răspunsuri, pentru că, 
în caz contrar, iertaţi-mă, aceasta se transformă dintr-o audiere într-o 
conversaţie. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Vişan. 
Înţeleg că vrem să epuizăm discuţia pe procedură pe acest 

punct. 
Domnule Dumitrescu, aţi avut dumneavoastră intervenţia pe 

procedură. Mi se pare normal şi echitabil să aibă şi ceilalţi colegi. 
 
Domnul Gelu Vişan: 
Eu aş vrea să ne menţinem în sfera discuţiilor de până acum 

şi în calitatea acestor discuţii. Înţeleg că există anumite tendinţe de a 
ne considera şi anchetatori şi aşa mai departe, dar anchetatori fiecare 
în felul lui şi, din cauza aceasta, fac apel ca membru al comisiei să ne 
menţinem în acelaşi spirit şi, în argumentul pe care vreau să îl spun, 
pentru că văd că există oarece rumoare, eu sunt convins că cineva care 
face o plângere penală are şi o anumită antepronunţare. Mai mult 
decât atât, am auzit interviuri în ultima vreme în care s-au 
antepronunţat colegi ai noştri, şi aş vrea să rămânem totuşi în acelaşi 
spirit. 

Mă bucur că discutăm pe procedură, dar să fie cu adevărat pe 
procedură, nu interpretări ale fiecăruia ce trebuie să spună unul dintre 
noi. 

Mulţumesc. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Vişan, vă mulţumim pentru intervenţie. 
Doamna Aura Vasile. 
 
Doamna Aurelia Vasile:      
Mulţumesc. 
Solicit ca aceste lămuriri pe procedură să se oprească aici. Nu 

facem declaraţii politice precum colegul meu sau aprecieri. Nu-i dau 
voie să spună că sunt anchetator. Am declarat de la început că doresc 
ca acest loc să fie un spaţiu în care doamna ministru să se poată 
adresa. De aceea, solicit colegilor care tot aduc în discuţie tot felul de 
proceduri care s-au demonstrat că nu sunt în ideea Regulamentului şi a 
procedurilor Camerei Deputaţilor să oprească, pentru că am răspuns la 
aceste lucruri. 

Solicit ca doamna ministru să continue să răspundă în 
următorul mod, şi am mai propus odată: astăzi răspunde la ceea ce 
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ştie, în condiţiile în care noi nu putem să punem întrebări decât din 
ceea ce am auzit în presă şi din expunerea generală a doamnei 
ministru, urmând ca după ce vom vedea materialele să ne aplecăm 
punctual şi cu multă tematică pe ceea ce vom putea vedea. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Bine. Vă mulţumesc. 
Am şi eu un aspect de procedură: doamna ministru, vă 

informez că mâine vin la audieri, după cum ştiţi, câţiva directori din 
Ministerul Tineretului şi Sportului. Ca şedinţa să se poată ţine, vă voi 
ruga să depuneţi toate diligenţele ca acele contracte pe care va discuta 
directorul de achiziţii să fie prezente la şedinţă pe masa comisiei, ca să 
putem desfăşura şedinţa de comisie. Mulţumesc mult. 

Şi, acum, vă voi ruga să ne răspundeţi în continuare la 
întrebări. 

 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Da. Voi continua de unde m-am oprit. Văd că aţi avut multe 

schimburi între dumneavoastră. Nu mă deranjează acest lucru, dar 
tocmai m-aţi întrerupt la jumătate. 

 
Doamna Aurelia Vasile:      
Doamna preşedintă, nu pot să fiu de acord ca cel care este 

invitat în cadrul acestei comisii, în condiţiile în care a auzit tot ceea ce 
noi discutăm, în condiţiile în care venim în întâmpinarea domniei sale, 
să ne certe. Cred că este un lucru care depăşeşte orice închipuire; n-am 
să-i spun tupeu. 

Deci, vă rog să aduceţi pe doamna ministru la ordine, în 
condiţiile în care să răspundă la întrebări, nu să mă certe. 

Nu sunt aici pentru că am vrut eu. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Procedură. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Boureanu, vă rog să discutaţi strict pe procedură, nu 

ca domnul Vişan, şi vă voi ruga după aceea chiar să îi dăm 
oportunitatea doamnei ministru să răspundă la întrebări. Îi mulţumim 
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pentru răspunsurile de până acum, şi o voi ruga punctual să răspundă 
la cele ce vor urma. Mulţumesc. 

 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Nu am abuzat de procedură. Cred că este a doua oară când 

iau cuvântul. Eu cred că trebuie să ne obişnuim cu faptul că cei invitaţi 
răspund ceea ce cred că cuviinţă şi, chiar dacă supără pe cineva 
intervenţiile, au şi ei dreptul să aibă inclusiv aprecieri faţă de membrii 
comisiei. Mi se pare o chestie de reciprocitate perfect normală. Eu nu 
vreau ca deputat să aduc pe nimeni la ordine şi, de aceea, v-aş ruga ca, 
în momentul în care ministrul începe să vorbească, să fie lăsat să-şi 
expună punctul de vedere, iar cine are supărări şi deranjuri făcute de 
cele exprimate să şi le consume acasă sau ulterior când primeşte 
dreptul la cuvânt, mai ales că doamna ministru are tot interesul să 
epuizăm audierea cât mai repede, pentru că astăzi vă aduc aminte că 
este şi şedinţă de Guvern începând cu ora 16,00, şi cred că doreşte să 
ajungă acolo. 

Mulţumesc. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumim, domnule Boureanu. 
Doamna ministru, vă voi ruga să treceţi direct la răspunsurile 

la întrebările pe care vi le-am adresat. Vă mulţumim foarte mult. 
 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Vă mulţumesc foarte mult şi eu. 
Cu tot respectul, stimaţi colegi, nu am venit astăzi la această 

comisie să vă cert. Dimpotrivă. Cred că prezenţa mea astăzi la comisie 
arată deschidere şi nu am nici o intenţie în a aprecia ceea ce spune 
vreun coleg, în a certa colegii. Dimpotrivă. Sunt astăzi aici, aşa cum 
spunea şi colegul meu domnul Boureanu, în timpul şedinţei de 
Guvern. Nu am spus-o eu, şi nici nu vroiam să vă spun. A început 
şedinţa de o oră. Nu v-am rugat să fie întrebările mai puţine sau mai 
scurte. Dimpotrivă, nu mă deranjează. Voi rămâne cu dumneavoastră 
atâta timp cât va fi necesar. Voi veni în faţa dumneavoastră de câte ori 
voi fi chemată. Voi merge în faţa tuturor organelor abilitate ale 
statului pentru a demonstra că sunt nevinovată şi pentru a prezenta 
toate răspunsurile la toate întrebările care îmi sunt solicitate. Tocmai 
de aceea nu am nici o problemă în a continua această discuţie într-o 
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manieră elegantă, fără ironii şi fără aprecieri la adresa colegilor, 
pentru că suntem colegi până la urmă, şi cred că este normal să ne 
comportăm ca atare. 

Permiteţi-mi, vă rog, acum să continui cu răspunsurile la 
întrebări. 

Îmi pare rău că domnul Rizea a plecat. Sunt întrebările 
dânsului, dar voi răspunde. 

Legat de modalitatea şi criteriile după care am împărţit 
bugetul MTS, vreau să vă reamintesc, stimaţi colegi, că este bugetul 
care a fost propus de fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru 
Tineret. Noi lucrăm anul acesta pe bugetul propus de fosta guvernare. 
Este un buget aprobat în Parlament. Într-adevăr, la acest buget s-au 
făcut amendamente. S-au făcut chiar de către dumneavoastră 
amendamente în cadrul dezbaterilor din comisii şi din plenul 
Parlamentului atunci când am dezbătut Legea bugetului de stat. Deci, 
practic este un buget cu care am fost de acord cu toţii, fiind votat de 
către Parlamentul României. 

Legat de programele de tineret, nu mă deranjează să răspund 
şi la această întrebare, deşi nu face parte din obiectul audierii noastre. 
Într-adevăr, spuneam atunci când am fost audiată că absorbţia 
fondurilor europene este o prioritate, la întrebarea concretă – de ce nu 
începeţi implementarea lor de câteva luni de zile. 

Tocmai pentru că absorbţia fondurilor de tineret reprezintă o 
prioritate, încă de la începutul anului 2009, ianuarie sau februarie, nu-
mi amintesc exact data, am emis un ordin prin care l-am împuternicit 
pe domnul secretar de stat Bobeanu să se ocupe de implementarea 
acestor proiecte pentru că mi-am dorit ca absorbţia fondurilor să fie 
într-adevăr o prioritate şi mi-am dorit ca un secretar de stat să fie acela 
care se ocupă de... 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Doamna ministru, îmi cer scuze... 
 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Vă rog să-mi permiteţi să vin la o dată ulterioară sau, dacă 

dumneavoastră îmi solicitaţi în acest moment, pot să vă pun la 
dispoziţie acele ordine pe care le-am emis prin care dânsul este 
împuternicit să se ocupe pe de o parte de tot ceea ce înseamnă relaţia 
cu Parlamentul şi pe de altă parte de tot ceea ce înseamnă gestionarea 
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fondurilor europene. Pentru că pentru mine personal constituie în 
continuare o prioritate absorbţia fondurilor europene, am considerat că 
este nevoie ca un secretar de stat să se ocupe de acest lucru. 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Ne sfidaţi, doamna ministru, iertaţi-mă. 
 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Nu! Doamna preşedinte, ce este aceasta, cu „ne sfidaţi”? Nu 

înţeleg. 
Doamna ministru răspundea. Domnul coleg nu se poate 

abţine. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Vă voi ruga să ne abţinem de la observaţii de genul acestora 

până când doamna ministru va răspunde la toate întrebările şi ulterior 
să ne formulăm întrebări lămuritoare, ca să nu degenerăm în altceva 
şedinţa. 

Vă mulţumesc, doamna ministru. Continuaţi. 
 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Da, vă mulţumesc mult. Voi continua. 
Nu vreau să vin cu sugestii. Dacă dumneavoastră veţi dori să 

aflaţi informaţii suplimentare, vă rog să mi le solicitaţi, legate de 
stadiul absorbţiei fondurilor europene pe tineret. 

În al doilea rând, următoarele întrebări sunt legate de 
sesizările presei. Eu insist încă odată ca în cursul zilei de astăzi să ne 
concentrăm şi să discutăm pe marginea nu a sesizărilor presei, deşi 
menţionez că nu mă deranjează să discutăm. Eu solicitasem la 
începutul comisiei să putem discuta concret şi să avem o discuţie 
aplicată după ce veţi primi toate documentele din partea ministerului. 
Nu mi se pare firesc să discutăm despre sesizări în acest moment fără 
să avem concret toate documentele. 

Dar, legat de întrebarea care mi-a fost adresată, vreau să vă 
spun că evenimentele de la Costineşti au fost realizate prin asocierea 
Ministerului Tineretului şi Sportului cu organizatorul evenimentelor 
din data de 1 mai, şi anume MTV România. Această asociere nu s-a 
făcut în mod direct. Această asociere a fostă făcută şi, dacă stăm să ne 
uităm pe scena pe care s-au desfăşurat evenimentele în data de 1 şi 2 
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mai, este vorba de acea scenă pe care au şi evoluat artiştii. Veţi vedea 
acolo însemnele Ministerului Tineretului şi Sportului, veţi vedea acolo 
benerele Ministerului Tineretului şi Sportului, şi în nici un caz acele 
materiale promoţionale nu erau puse pe acea scenă, pentru că despre 
acea scenă este vorba şi nu numai despre acea scenă şi despre multe 
alte lucruri care au fost achitate din acel capitol bugetar, poate nu 
suficient de bine explicate. Dar în nici un caz nu ar fi acceptat MTV 
România să pună fără să existe şi o contribuţie financiară din partea 
noastră – nu în mod direct, dar fără să existe o contribuţie financiară 
pentru organizarea acelui eveniment. Este, cred, o dovadă foarte clară 
că nu este vorba despre acele „scânduri”, între ghilimele, sau cum să 
le spun cum au fost prezentate, ci despre evenimentele care au avut loc 
pe scena MTV, fiind noi – ministerul – în parteneriat cu MTV-ul. 

Legat de declaraţiile făcute de artişti şi acelea că nu susţin 
versiunea Ministerului Tineretului şi Sportului, noi nu am avut o 
versiune în acest sens. Nu-mi amintesc să fi făcut declaraţii despre 
acest lucru, dar vă pot spune acum că Ministerului Tineretului şi 
Sportului nu a avut o relaţie în mod direct cu artiştii sau cu impresarii 
lor, şi nici nu era normal să aibă pentru că noi am contractat servicii 
artistice de divertisment, culturale, sportive, nu ştiu exact denumirea 
în acest moment – acele servicii de pe anexa 2b), prin care solicitam o 
serie de servicii. Solicitam să se întâmple o serie de evenimente. Prin 
urmare, nu noi am avut negocierea directă cu artiştii sau cu impresarii. 
Nu am cunoştinţă despre sumele pe care le-au primit artiştii sau 
impresarii, şi nu pot să vă furnizez date suplimentare legate de acest 
lucru. 

Legat de oferta pe care am avea-o la minister pentru o scenă 
de 1.400 de euro, nu am cunoştinţă despre o asemenea ofertă. Nu ştiu 
de unde există acele informaţii. Eu, personal, nu cunosc să fi avut vreo 
ofertă în minister legată de acest preţ. La Constanţa, înţeleg că 
Direcţia judeţeană de sport are o scenă. Am solicitat o fotografie a 
acelei scene, să văd dacă am fi putut să o folosim. Oricum, este tardiv. 
Probabil o vom putea folosi de acum înainte, dar repet: nu mi s-a spus 
că există o astfel de scenă achiziţionată de către Direcţia judeţeană de 
sport Constanţa. 

În plus, practic aceste evenimente au fost organizate de către 
direcţiile de tineret. Probabil că n-au comunicat suficient. Vom vedea 
de ce nu am avut cunoştinţă despre existenţa acelei scene. Am înţeles  
tot din presă că a fost achiziţionată şi o altă scenă nu de către noi, de 
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către minister, ci de către o casă de cultură în subordinea ministerului, 
o scenă care nu are în schimb autorizaţie de funcţionare. Cred că 
auditul este acela care ne va lămuri cu privire la aceste chestiuni 
interne pe care dumneavoastră mi le sesizaţi. 

Studiul comparativ de piaţă de ce mi-l doresc? Este ceea ce 
eu aş dori să solicit acelei firme, încă nu am purtat, va trebui să fac, 
acum analizez aşa cum spunea şi domnul deputat Dumitrescu, asta fac 
în acest moment, analizez să văd cum există posibilitatea de a 
comanda şi efectua o expertiză cu o companie internaţională, vom 
vedea dacă acest lucru va fi posibil, dacă este legal voi dori să se 
întâmple, dacă nu – cu siguranţă – acest nu îl voi permite. Prin urmare, 
nu pot să vă dau mai multe informaţii acum. Nu cred că se fac astfel 
de studii şi oricum nu eu ca ministru solicit studii comparative de piaţă 
atunci când se încheie un contract. Dacă mă ascultaţi stimaţi colegi, 
îmi cer scuze pentru că vă întrerup, vroiam să vă spun că un contract 
este atribuit într-un minister de către o comisie de atribuire a 
contractelor. Eu, ca ministru, sunt obligată să fiu de acord cu ce acea 
comisie a atribuit. Legea mă împiedică să refuz semnarea unui 
contract care a fost deja atribuit de către o comisie de atribuire a 
contractelor. 

Cred că acestea au fost întrebările. Mulţumesc. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Doamna deputat Oana Mizil. 
 
Doamna Oana Mizil:  
Doamna ministru, mi se pare ceva pueril în sensul că eu tot 

din presă am văzut semnătura dumneavoastră pusă pe acele contracte. 
Dumneavoastră nu aţi văzut ce aţi semnat? Nu ştiaţi ce semnaţi? 
Dumneavoastră nu aţi văzut că acele sume erau superdimensionate? 
Sau măcar nu aţi considerat sau nu aţi întrebat oamenii dumneavoastră 
din minister? Mulţumesc pentru răspunsul pe care presupun că ştiţi să 
mi-l daţi. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul Bănicioiu, domnul Rizea. 
 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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Eu aveam o întrebare în completare. Doamna ministru, ne-aţi 

spus că dumneavoastră aveţi toată deschiderea şi că vreţi să ne 
răspundeţi la toate întrebările şi să soluţionăm toate aceste nelămuriri, 
dar ne spuneţi că astăzi nu puteţi să ne spuneţi mai multe lucruri, să ne 
oferiţi mai multe detalii, că nu ştiţi despre ele. Ne spuneţi că până 
vineri, probabil o să ne trimiteţi o parte din aceste hârtii. Să ştiţi că nu 
este vina noastră că nu avem hârtiile. Noi le-am cerut şi termenul era 
până ieri la ora 10.00. Deci, nu este vina noastră că nu avem acele 
hârtii. 

Doi la mână. Mie îmi vine foarte greu să cred că 
dumneavoastră chiar aţi semnat... – n-am lămurit această întrebare a 
domnului Rizea, bănuiesc. Dumneavoastră aţi semnat aceste 
contracte? Că văd că ori nu vreţi să ne spuneţi nimic despre ele, ori nu 
ştiţi şi atunci poate este o problemă, într-adevăr. Deci, eu, de la 
dumneavoastră până acum, am înţeles că cei de la achiziţii au toate 
informaţiile, acele comisii şi că dumneavoastră nu ştiţi nimic. Atunci 
întrebarea mea foarte concretă este cum v-aţi pus semnătura pe aceste 
contracte? Dacă v-aţi pus semnătura, evident. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul Rizea. Vă rog.  
 
Domnul Cristian Rizea: 
Mulţumesc doamnă preşedinte. 
Doamna ministru, aş vrea să vin şi eu în completare la ceea 

ce aţi declarat mai devreme, la răspunsurile pe care le-aţi dat. Spuneaţi 
de o autorizaţie de funcţionare a acelei scene pe care o aveţi la una din 
direcţiile dumneavoastră de tineret şi sport, respectiv cea de la 
Constanţa, condusă de doamna Elena Frâncu pe Casa de cultură. Acea 
autorizaţie de funcţionare ştiu că putea fi luată foarte uşor în contextul 
în care Primăria din Costineşti şi acolo aţi desfăşurat acele 
manifestări, ştiu, cele mai importante, este de fapt la Primăria din 
Costineşti este un coleg de al dumneavoastră primar, de la Partidul 
Democrat-Liberal. Credeam că este o facilitate să obţineţi cât mai 
rapid că ştiu că pentru evenimente de asemenea anvergură vă zbateţi şi 
este foarte bine, pentru că a fost un eveniment de imagine 
extraordinar. 

Iar în al doilea rând, v-aş întreba şi le-aş spune colegilor 
pentru că ne-au venit informaţii de la angajaţi ai Ministerului 
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Tineretului şi Sportului şi să vă transmit, aşa ca un fapt divers, că în 
96, chiar dacă nu era a ministerului acea scenă, pe care a concertat 
Michael Jackson, a costat în jur de 45.000 de euro, fără sonorizare şi 
lumină, apropo de ..., că tot vorbim de acest subiect de câteva zile, 
Michael Jackson. Mulţumesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul Zătrean era înscris la cuvânt, domnul Olteanu, 

domnul Voinescu şi domnul Lakatos. 
 
Domnul Dan Zătreanu:  
Doamna ministru, vreau să vă întreb două lucruri. Din ce am 

constatat, uitându-mă pe site ministerului, am văzut că aceste 
evenimente din 2 Mai s-au desfăşurat în peste 100 de localităţi. 
Vroiam să ştiu cine a avut responsabilitatea urmăririi derulării 
contractelor respective? 1.  

Iar 2. Acum câteva zile, la o televiziune am constatat că unul 
din ziariştii care erau acolo, mi se pare că era un comentator sportiv, 
nu sunt foarte sigur, a avut o atitudine, zic eu, nu normală în faţa unei 
doamne în primul rând. Nu v-a lăsat să comentaţi şi să spuneţi care 
este situaţia. Nu consideraţi că aţi greşit, pentru că din 2 mai până 
acum nu aţi ieşit şi să comunicaţi ce s-a întâmplat de Ziua tineretului, 
atât presei cât şi publicului? Mulţumesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Haideţi să o lăsăm pe doamna ministru să răspundă, că deja s-

au formulat vreo 4 întrebări, urmând... 
 
Domnul Gelu Vişan: 
Procedură. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
O secundă, permiteţi-mi să termin fraza domnule Vişan, că 

imediat vă dau cuvântul. Nu fiţi aşa grăbit. După care domnul Vişan 
are cuvântul pe procedură şi o să-i rog pe colegii deputaţi din comisie 
să aştepte cu întrebările. Tot pe procedură? Atunci, domnule Gondor 
aveţi cuvântul. 

 
Domnul Marius-Sorin Gondor: 
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Vă mulţumesc. Dacă ţineţi minte, la discuţia Regulamentului 

de data trecută, atunci când am citit ziarul Scânteia toţi aici, în cor, 
avem la art.9, alin.7 o prevedere foarte clară şi vă  rog frumos doamna 
preşedinte să vegheaţi la respectarea ei. Este vorba de faptul că nici 
unul din membrii acestei comisii nu are voie să se antepronunţe în 
legătură cu vinovăţia sau nevinovăţia celor care sunt prezenţi aici. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
De multe ori să ştiţi, şi într-un sens şi în celălalt şi am 

exemple. Aveţi dreptate, trebuie urmărit acest aspect. 
 
Domnul Marius-Sorin Gondor:   
Eu am avut în intenţie să spun mai de mult acest lucru, am 

considerat că totuşi până la urma urmelor o să ne oprim, dar constat că 
nu ne oprim şi din păcate, mergem mai mult pe un sens cu vinovăţia, 
cu: am auzit că... Eu nu cred suntem aici cu „am auzit că..” tocmai de 
aceea cerem documente şi... 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule Gondor, până nu avem documentele pe care 

doamna Ridzi trebuia să ni le pună la dispoziţie, mergem pe „am auzit 
că..” şi pe anchetă de presă. Altfel, trebuia să sistăm aceste discuţii şi 
cu toate acestea am votat cu toţii că ele se vor face în prezenţa 
domniei sale. 

 
Domnul Marius-Sorin Gondor:  
Bun. Atunci, haideţi vă rog să ne oprim, să primim 

documentele şi să facem totul aşa aşezat decât să facem „am auzit 
că...”, pentru că acest „auzit”...  

Vă rog frumos, îmi termin propoziţia. Ştiţi, aţi văzut că nu 
intervin peste nimeni.  

Dacă tot vrem să facem un lucru aşezat, haideţi să avem 
aceste documente şi să facem un lucru aşezat. Nu să „am auzit că...” 
Eu când aud această exprimare cu „am auzit că...” deja ne duce gândul 
imediat la vinovăţie sau facem tot felul de aluzii. Mulţumesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Este punct de vedere al dumneavoastră, vi-l respectăm. Vă 

mulţumim. Pe procedură, domnul Vişan, domnul Olteanu. 
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Domnul Gelu Vişan:  
Eu nu aş vrea, doamne fereşte, să fac observaţie vreunui 

coleg, pentru că la această masă suntem parlamentari, doamna Ridzi 
este şi parlamentar şi ministru, deci, cred că suntem între colegi. Aş 
vrea însă respectuos totuşi, nu ca observaţie, ci ca rugăminte, să ne 
menţinem în obiectul cauzei şi să nu amintim aici chestiuni politice 
legate de un partid sau altul. S-a făcut o referire mai înainte, pentru că 
nici nu suntem în vreo campanie electorală şi nici nu putem să aducem 
în această comisie dezbateri politice legate de un partid sau altul. Sper 
că a fost o scăpare şi nu mai revenim. Nici eu nu o să fac acest lucru 
decât ca rugăminte către dumneavoastră. Mulţumesc. 

 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Doamna preşedinte, îmi pare rău că tot reluăm discuţia asta 

pe procedură, dar întrucât văd, fără să dau nume de partide că aşa ne-a 
rugat domnul Vişan, că sunt trei colegi de la acelaşi partid care 
intervin îndelung pe procedură într-un moment în care doamna 
ministru avea întrebări la care să răspundă. Am şi eu. S-au strâns deja 
6 întrebări la mine de când îmi aştept rândul. Vă fac totuşi rugămintea 
să constatăm împreună că oricum stăm până terminăm. Încep să am 
senzaţia că nu mai reuşim să punem întrebări, doar ca să facem 
conversaţii de procedură şi vreau să vă rog foarte mult, cred că 
întrebările au fost cuviincioase. Cred că răspunsurile au fost, probabil 
în măsura cunoştinţelor pe care doamna ministru le are în acest 
moment, probabil ne va trimite restul răspunsurilor în scris. Înţeleg că 
nu poţi să le ştii chiar pe toate, dar haideţi să ajungem şi la chestiunile 
de substanţă, că tot nu ne vine rândul să punem întrebări pe fond, 
pentru că suntem la chestiuni de procedură.  

 
Domnul Cristian Dumitrescu: 
Am şi eu o rugăminte la dumneavoastră, numai dacă îmi daţi 

voie. Doamna preşedinte, vă rog eu frumos, daţi-ii domnului Olteanu 
posibilitatea, că are atâtea întrebări să pună. Nu a vorbit deloc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Trecem la întrebări. Eu sunt de acord să trecem la întrebări şi 

am să-mi permit să insist în întrebarea pe care am pus-o doamnei 
ministru privitoare la studiile comparative. Dacă înţeleg, mi-aţi 
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răspuns că nu era necesar înainte aceste studii comparative de piaţă pe 
preţurile celor două contracte de consultanţă? Nu v-aţi luat nici o 
cotaţie de pe piaţă şi nu aţi considerat oportun acest lucru, dată fiind 
suma extrem de ridicată a acestor contracte? Vreau să mă lămuriţi că 
este un răspuns pe care numai dumneavoastră ni-l puteţi da, nu ceilalţi 
directori şi vă mulţumesc pentru lucrul acesta. 

Domnule Olteanu, vă rog. 
Haideţi să punem întrebările şi pe urmă să răspundă doamna 

ministru. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Cum apreciaţi. Vă mulţumesc stimaţi colegi. 
Înţeleg că punem câte două şi mai îmi vine rândul atunci, nu? 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule Olteanu, vă rog formulaţi toate întrebările. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Vă mulţumesc. 
O să pun acum numai un număr de 4 întrebări care se leagă 

între ele şi după aceea revin pe altă temă. Prima întrebare. Când şi în 
ce condiţii şi după ce calendar s-au făcut plăţile către firmele 
respective, către cele două companii – în avans, în cursul efectuării 
operaţiunilor, după efectuarea operaţiunilor, pe baza unor avize de 
efectuare a lucrărilor ş.a.m.d.? Este prima întrebare. Sigur, cu 
rugămintea ca în măsura în care nu aveţi în acest moment un răspuns 
complet, să ne răspundeţi şi în scris cu celelalte detalii care sunt 
convins că există la minister. Sper. 

Cea de a doua întrebare care vine să o completeze pe prima: 
Care au fost măsurile, instrumentele de supraveghere şi monitorizare a 
modului de cheltuire a banilor atribuiţi prin cele două contracte? Aţi 
făcut la un moment dat, dacă nu greşesc, o afirmaţie că nu cunoaşteţi 
exact care au fost tarifele artiştilor. De principiu, ar fi de aşteptat, nu 
are rost să vă rog să confirmaţi sau să infirmaţi această chestiune ca 
ofertele să fie defalcate pe fiecare prestaţie care se efectuează. Sigur, 
tarifele sunt de altfel de piaţă, pentru că ele sunt cotate. Artiştii au 
fiecare cota lor, dar nu este vorba aici doar de aceste cotaţii, ci este 
vorba de modul în care s-a verificat efectuarea de către fiecare din cele 
două companii câştigătoare, a fiecăreia dintre operaţiunile, 
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cheltuielile, activităţile pe care şi le-au asumat cu siguranţă prin 
contract şi în ce măsură această monitorizare a fost o condiţie a 
efectuării de plăţi.  

Cea de a treia întrebare, în cadrul acestor proceduri pe care 
le-am menţionat, care a fost gradul dumneavoastră personal de 
implicare ante, în timpul şi după fiecare dintre operaţiuni şi în ce 
măsură, dumneavoastră aţi fost persoana care a luat decizii care să 
determine aceste operaţiuni financiare sau contractuale? 

În sfârşit, a patra întrebare şi termin. V-aţi referit la faptul că 
aţi considerat oportun să daţi un semnal tinerilor că există o instituţie 
abilitată să se ocupe de ei. Vreau să vă întreb dacă printre cheltuielile 
pe care Ministerul Tineretului şi Sportului le-a făcut au existat 
cheltuieli definite prin prisma acestui obiectiv al dumneavoastră drept 
cheltuieli de promovare a instituţiei, drept cheltuieli în vederea 
promovării imaginii instituţiei? Şi evident, care au fost acestea şi în ce 
cuantum au fost ele? 

Vă mulţumesc foarte mult şi reiterez rugămintea ca, în 
măsura în care nu aveţi toate aceste răspunsuri acum, să completaţi şi 
cu date trimise în scris. Am să revin şi cu întrebări pe alte teme mai 
târziu.  

Mulţumesc. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
În regulă. În completare, doamna Aura Vasile, domnul 

Lakatos care aşteaptă de mult şi îmi cer scuze că nu i-am dat cuvântul 
şi domniei sale. 

 
Doamna Aurelia Vasile: 
Durează exact un minut. Din ceea ce aţi spus dumneavoastră 

şi întrebările lui Bogdan mi-au readus în memorie, aţi spus că este o 
sumă care aţi dat-o firmei, dacă nu mă înşel, de 65 sau 63 de mii de 
euro şi că în acelaşi timp, pentru promovarea evenimentului „Ziua de 
2 Mai, Ziua tineretului” ministerul a deblocat o sumă de bani către 
fiecare direcţie judeţeană. În condiţiile în care la Constanţa şi la 
Bucureşti, ministerul şi firma se ocupa, aţi deblocat şi către Constanţa 
şi Bucureşti bani? Şi dacă da, ce au făcut direcţiile judeţene cu aceşti 
bani în compensaţie cu ce a ordonat ministerul? 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
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Domnul Lakatos Petru.  
 
Domnul Lakatos Petru: 
Doamna ministru, acum în sfârşit apuc şi eu să pun o 

întrebare, că mai înainte am cerut un lucru la care aţi răspuns foarte 
corect. Colegul nu a înţeles ce întreb, dar bine că dumneavoastră aţi 
înţeles şi aţi explicat procedura cum s-au derulat lucrurile. 

Întrebarea sună în felul următor şi este pentru un ministru. 
Dumneavoastră aţi făcut afirmaţia mai înainte că proiectul de 

buget a fost făcut de Agenţia Naţională de Tineret sau Autoritatea 
Naţională – ANT-ul, dar bugetul a fost aprobat în februarie, 
dumneavoastră ca ministru puteţi să-mi spuneţi la ce capitol a fost 
prevăzut această acţiune? Cât era capitolul respectiv ca sumă? Şi 
aproximativ cât reprezintă această acţiune din totalul capitolului 
respectiv? Este destul de important de ştiut şi de apreciat activitatea 
derulată. Mulţumesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule Rizea vă dau cuvântul. O să vă rog să fie ultima 

întrebare din acest calup de întrebări, pentru că deja eu cred că s-au 
formulat foarte multe şi aş vrea să dăm posibilitatea doamnei ministru 
să şi răspundă. Vă mulţumesc. 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Mulţumesc doamnă preşedinte.  
Îmi cer scuze, dar o să reiterez ceea ce am întrebat şi mai 

devreme, pentru că doamna ministru, cu tot respectul, nu mi-a răspuns 
la această întrebare. Într-adevăr, a făcut referire la anexa 2B din 
Ordonanţa 34 care prevede achiziţiile publice, dar nu am înţeles 
doamna ministru, aţi semnat contracte de publicitate şi promovare sau 
contracte de prestări servicii şi de achiziţii? 

Iar a doua se referea la directorul de achiziţii la care aţi făcut 
referire şi cred că este atât de bine pregătit încât cred că l-am putea 
propune chiar ministru al Tineretului şi Sportului văd, domnul Dan 
Toia şi-a dat demisia în ziua când a fost obligat să semneze acele 
contracte sau note de fundamentare sau nu? Atât. Vă mulţumesc. 

  
Doamna Alina Gorghiu: 
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Mulţumesc frumos. Doamna ministru când sunteţi pregătită 

să ne adresaţi răspunsurile, le aşteptăm.     
        
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi:  
Legat de autorizaţia de funcţionare a scenei, se impun câteva 

precizări: când spun autorizaţie de funcţionare am vrut să spun că nu 
este autorizată ISCIR. Nu se vorbea despre obţinerea unei autorizaţii 
din partea unei primării, ca să fim bine înţeleşi, să nu dezinformăm. 
Deci nu avea nici o legătură cu primăria. Am fost ulterior informată, 
mi s-a comunicat că acea scenă pe care o avem achiziţionată nu are 
aceste autorizaţii. Practic, nu poate fi folosită până nu se obţin 
autorizaţiile de la ISCIR sau alte autorizaţii care se impun pentru a 
putea monta şi folosi o scenă din dotare. 

Într-adevăr, pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului se 
află informaţii legate de desfăşurarea evenimentelor din 1 şi 2 mai 
încă din acele zile de 1 şi 2 mai. S-au desfăşurat, aşa cum bine s-a 
spus, evenimente în peste 100 de localităţi. A fost o întrebare care 
suna: cine a avut responsabilitatea derulării acestor contracte şi a 
urmăririi acestor contracte. În nici un minister, din câte ştiu, nu se 
ocupă ministrul personal de derularea şi urmărirea unor contracte. Cel 
puţin în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului am desemnat o 
comisie care s-a ocupat atât de derularea, cât şi de urmărirea acestor 
contracte. Sunt aceia care s-au ocupat de tot ceea ce a însemnat 
pregătirea şi ulterior derularea acestor contracte. De fapt, au fost două 
comisii. Voi lua toate detaliile şi vi le voi prezenta. Este vorba de o 
comisie de atribuire a contractelor şi o altă comisie care s-a ocupat de 
derularea efectivă a fiecărui contract în parte. 

Da, consider că am greşit. A fost şi aceasta o întrebare: dacă 
nu consider că am greşit că nu am ieşit public să explic ce s-a 
întâmplat pe 2 mai. Am încercat de câteva ori să explic, vă mărturisesc 
că am încercat, poate nu suficient. Este o eroare pe care am făcut-o. 
Poate nu am fost suficient de explicită, şi îmi asum această vină. Poate 
trebuia să explic mai bine colegilor ce s-a întâmplat în fiecare judeţ în 
parte, să îi rog pe colegii mei din minister să facă anumite prezentări. 
Am considerat că acea conferinţă de presă pe care am organizat-o cred 
în urmă cu două săptămâni, nu îmi amintesc exact data, în cadrul 
Ministerului Tineretului şi Sportului, a fost suficientă pentru a explica 
în detaliu toate amănuntele legate de derularea acestor contracte, de 
atribuirea contractelor, şi am crezut că lucrurile sunt clare. Am 
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constatat că nu. Poate tocmai de aceea ne aflăm astăzi aici. Poate 
tocmai nefiind suficient de abilă să explic cum s-au desfăşurat 
lucrurile există în acest moment o cercetare care se desfăşoară de către 
DNA. A fost o sesizare depusă la Parchet de către PNL, semnată de 
domnul Crin Antonescu. A fost declinată DNA-ului. DNA-ul mi-a 
luat toate documentele spre analiză, au început ancheta. Poate tocmai 
de aceea aceste lucruri se întâmplă – tocmai pentru că nu am fost 
suficient de abilă să explic public ce s-a întâmplat pe 1 şi 2 mai, 
pentru că într-adevăr pe 1 şi 2 mai au fost în peste 100 de localităţi, 
dacă îmi amintesc bine, 427 de evenimente. Voi verifica această cifră 
pentru că nu ştiu sigur dacă sunt 427 sau mai multe. Este ceea ce am 
reţinut din ce mi-au comunicat colegii din minister. 

Legat de întrebarea dacă este sau nu necesar să se efectueze 
un studiu comparativ atunci când se atribuie contractele, din câte ştiu 
nu este nici o lege care să oblige efectuarea unui studiu comparativ 
atunci când se atribuie contractele. Voi discuta cu comisia de atribuire 
a contractelor aceste chestiuni tehnice pe care le vom lămuri ulterior. 

Când şi în ce condiţii s-au efectuat plăţile către cele două 
companii. Pot să vă spun că nu s-au plătit absolut deloc în avans sume. 
Acest lucru mi-l amintesc perfect. Nu pot să vă dau acum data exactă 
a plăţii. Oricum, pot să vă spun că s-au plătit contractele după ce s-au 
realizat procesele-verbale prin care s-a demonstrat că s-au derulat 
aceste contracte, prin care s-au identificat clauzele şi respectarea sau 
nu a clauzelor din contracte. Plăţile s-au făcut. Vă voi comunica în 
scris datele exacte ale plăţilor către companiile care au derulat 
contractele, existând şi o metodologie. Nu am spus despre acest lucru. 
Înainte de a atribui orice contract se realizează şi o metodologie 
internă. Este o procedură pe care Direcţia de achiziţii a realizat-o 
pentru a desfăşura, derula aceste evenimente. Totul s-a întâmplat 
conform acelei metodologii interne. 

 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Şi ne puteţi pune la dispoziţie metodologia. 
 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Fără nici o problemă. 
Voi răspunde cred că mai mult în scris la aceste întrebări şi, 

legat de cum s-a verificat derularea contractelor, îi voi ruga pe cei din 
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comisia respectivă să redacteze un răspuns în scris pentru a vă pune la 
dispoziţie aceste informaţii. 

Legat de gradul meu de implicare, pot să vă spun că am fost 
foarte puţin implicată înainte de derularea acestor contracte. Cred că 
m-am întâlnit de două ori cu colegii din minister pentru a pune la 
punct detaliile legate de organizarea acestor evenimente. 

Am fost implicată atât eu cât şi toţi ceilalţi demnitari ai 
ministerului în data de 2 mai. Am fost prezenţi fiecare dintre noi în 
diverse locaţii din ţară, respectiv Bucureşti. 

Dacă îmi permiteţi, haideţi să ne respectăm. Eu nu am fost 
arogantă. Chiar nu sunt deloc arogantă şi nu vreau să fiu deloc 
arogantă. Dimpotrivă. Eu stau şi vă răspund respectuos tuturor 
întrebărilor dumneavoastră. Am rugămintea să ne respectăm reciproc, 
şi anume să mă ascultaţi atunci când răspund şi, dacă sunt întrebări 
suplimentare, nu este nici o problemă. 

Am spus încă de la început: referitor la întrebarea legată de 
semnarea contractelor, un ministru are obligaţia să semneze 
contractele care au fost atribuite de o comisie de atribuire a 
contractelor. Eu nu pot să refuz semnarea unui contract care a fost 
atribuit de către o comisie care atribuie contractele, ca să fie lucrurile 
clare şi din acest punct de vedere. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Vă rog, haideţi să aşteptăm să termine. Să nu o mai 

întrerupem pe doamna ministru şi nici doamna ministru să nu ne mai 
certe pe noi. Vă voi ruga pe toţi membrii comisiei să o lăsăm să 
termine. Sunt convinsă că sunteţi mulţi dintre dumneavoastră cu multe 
semne de întrebare. Nici eu nu sunt foarte lămurită. Ca atare, sper că 
răspunsurile domniei sale vor fi lămuritoare în continuare. Vă 
mulţumesc. 

Vă rog, doamna ministru, continuaţi fără aprecieri la adresa 
membrilor comisiei. 

 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Da, vă mulţumesc mult, doamna preşedintă. Continui. 
Legat de sumele care au fost trimise în teritoriu, şi anume 

date direcţiilor judeţene pentru organizarea unor evenimente, pot să vă 
spun că au fost 50 de milioane de lei vechi date fiecărei direcţii 
judeţene pentru tineret, cu excepţia a patru direcţii care au primit 100 
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de milioane de lei vechi, dar voi verifica aceste date şi vi le voi 
transmite în scris, aceste sume fiind folosite pentru altceva, nu pentru  
ceea ce au fost date aşa cum eronat a fost prezentat sau aşa cum s-a 
înţeles – că s-ar fi plătit de două ori pentru aceleaşi servicii. 
Dimpotrivă, sumele respective au fost date pentru a achita diverse 
cheltuieli care nu se puteau achita din Bucureşti, şi anume pot să vă 
dau câteva exemple: obţinerea autorizaţiilor pentru montarea benerelor 
şi alte cheltuieli legate de premii pe plan local sau alte evenimente 
desfăşurate separat de către direcţiile judeţene pentru tineret. 

Pot să vă spun că toate direcţiile judeţene au primit materiale 
promoţionale, deci absolut toate, şi vă pot pune la dispoziţie, dacă 
doriţi, procesele-verbale de predare-primire semnate chiar de către 
persoane pe care le-am văzut declarând la televizor că nu au primit 
nimic. Există procese-verbale în fiecare judeţ că au primit tricouri, 
şepci, benere, pliante, afişe, brelocuri, baloane, pixuri şi alte materiale 
promoţionale. Acestea sunt date clare, concrete, şi cred că instituţiile 
abilitate ale statului vor face toate verificările care se impun pentru a 
clarifica aceste lucruri care văd că au fost prezentate în mod eronat şi 
tocmai pentru a nu informa corect opinia publică; dimpotrivă. 

A fost o întrebare foarte concretă: care este suma prevăzută în 
buget, capitolul respectiv bugetar, care este procentul. Prefer să vă 
răspund în scris pentru a nu greşi. Sunt date concrete pe care le voi lua 
de la Direcţia generală economică. Nu aş vrea să greşesc. Nu am venit 
cu aceste date, dar vi le voi pune la dispoziţie în scris fără nici o 
problemă. 

 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Doamna preşedintă, între timp domnul Lakatos prezintă 

documente, vorbeşte cu doamna ministru. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Nu. A vrut să îi sară în ajutor doamnei ministru. 
 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Să păstrăm o oarecare rigoare. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Sunt convinsă că nu a jignit-o pe doamna ministru faptul că i-

a pus bugetul la dispoziţie. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Nu. Nu este vorba de jignire. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Doamna ministru, mai aveţi de răspuns? 
 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
A fost o întrebare foarte concretă: dacă domnul director Dan 

Toia şi-a dat demisia în ziua în care a semnat contractele. Răspunsul 
este: nu, categoric nu. Domnul director nu şi-a dat demisia în ziua în 
care a semnat contractele. Vă rog să nu mai faceţi speculaţii pe această 
temă. Undeva în cursul lunii mai, nu-mi amintesc exact, când a plecat 
din minister. Vă amintesc că aceste contracte au fost semnate la 
începutul lunii aprilie. Nu-mi amintesc exact data. Ne vom uita pe 
contracte. Dar motivul plecării din minister este cu totul altul, cel 
puţin este cel pe care eu îl cunosc din relatările dânsului. În nici un caz 
nu are sau sper să nu aibă vreo legătură cu derularea acestor contracte. 
Tocmai de aceea îmi doresc şi eu clarificarea acestor aspecte, pentru 
că până la urmă de aceea suntem aici – să încercăm să vedem: dacă 
anumite lucruri nu s-au desfăşurat corect, dacă anumite aspecte nu 
sunt legale, încercăm să le lămurim, şi prezenţa mea în faţa acestei 
comisii parlamentare de anchetă cred că arată bunăvoinţa mea de a vă 
sta la dispoziţie şi de a încerca să lămurim împreună aceste aspecte 
care văd că sunt încă neclare. 

Vă mulţumesc mult. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Doamna ministru, v-am întrebat: cum se numesc contractele 

pe care le-aţi semnat? Publicitate-promovare sau prestări servicii şi 
achiziţii de produs? 

 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Vi le voi pune la dispoziţie. Vă rog să nu mă puneţi să citez 

din memorie în acest moment. Mulţumesc. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Este de remarcat că nu vă amintiţi cum se numesc contracte 

de importanţă, zic eu, foarte mare. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Mulţumesc, am remarcat. 
Subliniaţi dumneavoastră ce este de remarcat! Vom decide 

după aceea. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Nu. Dar, domnul Voinescu, înseamnă că doamna ministru a 

semnat ca primarul, iertaţi-mă. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Înseamnă că un ministru semnează zeci de documente, şi eu 

zic să vă păstraţi părerea despre cum semnează doamna ministru. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Daţi-mi voie o secundă. Vă voi ruga să nu comentaţi în 

contradictoriu. 
Doamna ministru, răspundeţi şi la această întrebare sau, vă 

rog, interveniţi pe ce doriţi. 
 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Eu am o rugăminte, doamna preşedinte: suntem colegi, nu am 

venit să fiu jignită în această comisie. Nu am jignit pe nimeni şi chiar 
nu mi se pare corectă atitudinea domnului Rizea, pe care îl respect. Şi 
dânsul a lucrat în instituţie şi ştie foarte bine cum se desfăşoară 
lucrurile acolo. Am rugămintea să ne păstrăm calmul. Eu vedeţi că 
sunt foarte calmă. Astăzi, de ziua mea, o petrec aici, cu 
dumneavoastră. Nu este nici o problemă. 

În al doilea rând, este şi şedinţa de Guvern la care m-aş 
bucura să ajung. V-am spus că vin de câte ori mă veţi chema fără nici 
o problemă. Nu am nici o intenţie să blochez activitatea vreunei 
comisii sau să împiedic în vreun fel aflarea acestor aspecte care nu 
sunt clare. Şi eu îmi doresc acest lucru şi de aceea sunt astăzi aici, cu 
dumneavoastră, şi am rugămintea să nu mai permiteţi membrilor 
comisiei să mă jignească pentru că nu mi se pare corect. Vă 
mulţumesc. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
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Doamna ministru, este firesc să le dau cuvântul colegilor să 

răspundă, dar vă voi ruga pe urmă, pentru că mi-am notat întrebările, 
aţi omis să răspundeţi, probabil au fost foarte multe, la două întrebări 
ale colegilor mei, în speţă la întrebarea doamnei deputat Oana Mizil şi 
la o întrebare a domnului Bogdan Olteanu. 

 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Vă rog. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Pe procedură, da? Vă rog. 
 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Vă rog foarte mult. Înţeleg că vă simţiţi jignită ori de câte ori 

cineva vrea să pună o întrebare lămuritoare sau să aflăm ceva. Totuşi, 
că văd că ne-am întâlnit aici, nu ne-aţi pus la dispoziţie nici un 
document, şi repet: nu este vina noastră, doamna ministru. Dar văd că 
ne repetaţi la fiecare 5 minute de câtă bunăvoinţă aţi dat dovadă, de ce 
favor ne-aţi făcut că aţi venit aici. Să ştiţi că nici nouă nu ne convine 
că suntem aici. Chiar credeţi-ne că aveam cu totul alte treburi în 
momentul de faţă. Deci suntem aici pentru că dumneavoastră ne-aţi 
adus aici, iar dacă tot aţi venit, văd că nu vreţi să răspundeţi la nici una 
din întrebări. Spuneţi-ne dacă aveţi date sau cunoştinţe despre ceva ca 
să ştim dacă mai punem întrebări. Momentan, văd că nu ştiţi nici de 
contractul acela, nici cum se numesc, nici dacă este adevărat ce a 
relatat presa. Credeaţi că aţi venit la plimbare? Nu ştiaţi că aţi venit la 
audieri? 

Propun să ne întâlnim când avem ce discuta. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumim, domnul vicepreşedinte Bănicioiu. 
Am o mare rugăminte: în intervenţii, chiar dacă sunt cât se 

poate de pertinente, şi pot să fiu de acord cu unele dintre ele, vă rog 
frumos să vă controlaţi limbajul pentru că, până una, alta, este o 
doamnă. Şi dumneaei, aşişderea. Vă mulţumesc. 

Domnul Rizea era pe procedură. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Doamna preşedinte, mulţumesc. 
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Doamna ministru, nu ştiu când v-am jignit. Când am spus şi 

am făcut referire la termenul de primar? Eu ştiu că şi soţul 
dumneavoastră este primar în Petroşani. 

Dar despre ce vorbim?! 
Nu am jignit pe nimeni. Mai ales că presa ne priveşte, de 

asemenea şi opinia publică. Haideţi să fim serioşi aici. 
Despre ce jigniri este vorba?! 
Prezentaţi-ne documente şi vom avea pe ce să discutăm. 
Până acum, am venit să discutăm vorbe, doamna ministru. Cu 

tot respectul. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Voinescu, domnul Boureanu, doamna ministru 

ulterior şi pe urmă, vă rog din suflet, haideţi să trecem la întrebări 
pentru că mai sunt întrebări de formulat. 

 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Doamna preşedintă, vreau să vă rog călduros să stăpâniţi 

această şedinţă pentru că lucrurile stau în felul următor: după părerea 
mea, spuneţi-mi dacă mă înşel, noi acum punem întrebări; primim 
răspunsuri. Sigur că unii dintre colegi sunt nemulţumiţi pentru că nu 
îşi pot probabil continua spectacolele politico-mediatice cu aceste 
răspunsuri; alţii nu. Dar, în momentul în care vom evalua aceste 
răspunsuri, este unul ulterior, dacă înţeleg bine cum funcţionează 
această comisie, când vom ajunge la faza de rapoarte şi aşa mai 
departe. Dar, în momentul în care doamna ministru răspunde, există 
mereu fără microfon fel de fel de comentarii, fel de fel de provocări, i 
se pun lucruri pe masă, i se iau lucruri, i se aduc aminte, şopteşte 
unul... iertaţi-mă, că asta se întâmplă, da? Şopteşte câte unul diverse... 

Deci aş vrea să ţineţi această şedinţă sub control, vă rog. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
V-am înţeles punctul de vedere. Vă mulţumesc. 
Pe procedură mai avea domnul Boureanu o intervenţie de 

făcut, şi fac un apel fără a nominaliza pe nimeni: să continuăm această 
şedinţă în condiţii decente. 

Vă rog. 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
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Pe scurt, că ce a fost de spus a spus domnul Voinescu. 
Este dreptul ministrului să răspundă orice, iar cine doreşte să 

comenteze, cere cuvântul şi comentează la microfon, nu în afara 
desfăşurării şedinţelor. 

Al doilea lucru: cei care sunt în continuare nemulţumiţi că nu 
există documentele pot face o propunere ca să suspendăm şedinţa până 
la momentul la care avem documente. Dacă nu, să-şi exprime 
nemulţumirea atunci când cer cuvântul, deci nu în afara microfonului. 

Eu, în afară de ce am vorbit la microfon, nu am comentat 
absolut nimic. Mulţumesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumim domnule Boureanu. O să vă rog doamna ministru, 

sunt două întrebări restante pe care, dacă nu le mai ţineţi minte, colegii 
mei o să le reia. Vă mulţumesc. 

 Doamna Mizil. Doamna deputat, vă rog repetaţi întrebarea şi 
pe urmă domnule Olteanu, vă rog reluaţi întrebarea la care nu vi s-a 
răspuns. Mulţumesc. 

 
Doamna Oana Mizil:  
Revin la semnătura pe care dumneavoastră aţi pus-o pe acele 

contracte. Sumele mari nu v-au surexcitat atenţia? erau supradimente. 
Aţi menţionat că nu ştiţi despre ce este vorba. Mai devreme, 
dumneavoastră aţi spus că am avut obligaţia să semnez contractele 
aduse de către Comisia de achiziţii, din câte am înţeles de la 
dumneavoastră. Aţi avut obligaţia sau nu ştiu, acele contracte v-ar fi 
putut periclita poziţia dumneavoastră de ministru, ar fi putut periclita 
imaginea ministerului, cum de altfel, se întâmplă acum. Aţi spus 
semnătura pe acele contracte. Mulţumesc. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule Olteanu, reluaţi întrebarea. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Da, vă mulţumesc. Întrebarea referitoare la ceea ce a declarat 

doamna ministru mai devreme că a dorit să dea un semnal tinerilor că 
există o instituţie abilitată să se ocupe de ei şi întrebarea era dacă a 
existat o alocare bugetară, o alocare de cheltuieli cu ocazia organizării 
acestor evenimente în scopul promovării imaginii ministerului, aşa aş 
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încerca eu să traduc spusele doamnei ministru, sper să nu greşesc, care 
a fost această alocare şi cum s-a cheltuit ea? Care a fost modul în care 
s-au cheltuit bani pentru imaginea ministerului? 

 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:    
Atunci când vorbim de supradimensionare, cred că trebuie să 

ne raportăm la ceva. Eu cred că au fost poate, eronat, detaliate nişte 
capitole de cheltuieli. Aceasta este presupunerea mea în acest moment. 
Tocmai de aceea vreau să am un audit intern şi după ce voi avea toate 
informaţiile legate despre acele aspecte, vă voi putea furniza mai 
multe informaţii. Pot să vă spun un lucru că din câte am verificat până 
în acest moment, au fost atribuite contractele, folosindu-ne de preţul 
cel mai mic şi practic au fost făcute nişte oferte, sunt chestiuni tehnice 
pe care, cu siguranţă, directorul Direcţiei de achiziţii vi le poate 
prezenta şi anume, înţeleg că s-au făcut oferte. Am rugămintea să nu 
mai râdeţi dacă se poate când vorbesc. V-am ascultat cu respect, vă 
ascult cu respect, eu nu sunt în vacanţă. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Nici noi doamna ministru. Vă mulţumim. 
 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:    
Nu, nu, domnul Rizea... 
 
Domnul Cristian Boureanu: 
A continuat să comenteze că este în vacanţă, ceea ce îi doresc 

să plece în vacanţă dacă este în vacanţă. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Domnule Boureanu, vă rog eu, avem un preşedinte de 

comisie. Dumneavoastră aţi apărut aşa astăzi, prima oară. Nici nu ştiţi 
ce... la începutul acestei comisii nu aţi ştiut nici despre ce este vorba 
cu regulamentul. Şi dumneavoastră plecaţi în vacanţă în urma 
absenţelor de la Parlament. 

 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi:    
Vă rog foarte mult, vă rog foarte mult, nu aţi apărut aşa! 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, domnule Rizea, în 
temeiul Regulamentului, Grupul PD-L... 
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Domnul Cristian Boureanu: 
Vă rog să luaţi măsuri împotriva celor prost crescuţi! 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule Boureanu, vorbiţi şi dumneavoastră la fel de urât cu 

toată lumea. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Domnule Boureanu, nu mă jigniţi! Că nu are sens, n-aveţi cei 

7 ani de acasă! 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Dacă îmi permiteţi, peste dumneavoastră nu pot să vorbesc. 
 
Doamna Aurelia Vasile: 
Doamna preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Suntem obosiţi, haideţi să ne facem treaba mai departe 

doamna ministru, colegilor! 
 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:    
Vă mulţumesc doamna Aura Vasile.  
 
Domnul Cristian Boureanu: 
Cer scuze, pe procedură. Vă rog frumos, dacă nu se opresc 

discuţiile în afara microfonului, jigniri ale domnului Rizea aici la 
adresa mea, cu colegii aici de faţă în timp ce dumneavoastră vorbiţi la 
microfon şi aveţi senzaţia că stăpâniţi şedinţa, eu vă propun să o 
suspendăm. Domnul Rizea a declarat că este în vacanţă. Deci, ori este 
în vacanţă, ori este la comisie. 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Doamna ministru ne-a dat senzaţia că suntem în vacanţă. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule Rizea, o să vă rog frumos şi pe dumneavoastră şi pe 

domnul Boureanu şi pe ceilalţi colegi să cereţi cuvântul. Numai o 
secundă. O să vă rog, domnule Rizea, domnule Boureanu dacă aveţi 
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ceva de împărţit, lămuriţi-vă pe coridorul Parlamentului, pentru că e 
mai elegant aşa. 

Sunt mai multe întrebări de pus. În continuare trebuie... 
Pe procedură, domnul Olteanu, domnul Vişan. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Doamna preşedinte, eu cer totuşi să se consemneze totuşi 

faptul că domnul Boureanu cere a treia oară să se suspende şedinţa şi 
rog să se consemneze această dorinţă de tergiversare. Vreau să atrag 
atenţia că suntem în Parlamentul României, că intervenţiile publice se 
fac la microfon, fiecare judecă după propriile criterii morale modul în 
care vorbeşte în afara microfonului şi fiecare îşi asumă în particular 
modul în care vorbeşte în afara microfonului, nu ştiu dacă m-aţi auzit 
pe mine vorbind în afara microfonului, dar aşa cum nimeni nu vă 
cenzurează pe dumneavoastră în plen şi har domnului, v-am văzut 5 
ani din diverse posturi de colegi, de adversari, de aliaţi ş.a.m.d. 
vorbind, aşa îi vedem şi pe ceilalţi colegi. Singurele intervenţii care se 
consemnează ale acestei şedinţe sunt intervenţiile de la microfon. 
Orice dorinţă de a cenzura intervenţiile nepublice ale colegilor noştri, 
eu nu o văd decât ca pe o încercare de tergiversare a acestei şedinţe, 
iar solicitările de suspendare a şedinţei repetate, mi se par deja 
deplasate.   

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Era înscris domnul Vişan, domnul Boureanu ulterior. 
 
Domnul Gelu Vişan:      
Foarte scurt, pe procedură. Eu l-am auzit pe domnul Rizea 

când i-a spus domnului Boureanu că nu are cei 7 ani de acasă, ceea ce 
consider o jignire.  

Doamna preşedinte, am o rugăminte la dumneavoastră, dacă 
şi domnul Rizea este de acord, stă în atribuţia dumneavoastră, m-am 
uitat şi eu la ceea ce s-a întâmplat în capul mesei acolo, dacă domnul 
Rizea nu se supără şi dacă dumneavoastră dispuneţi lucrul acesta, l-aş 
invita pe domnul Rizea lângă noi aici, ca să nu mai perturbe partea 
aceea a şedinţei, pentru că şi eu l-am văzut că la fiecare lucru care se 
vorbeşte, dânsul comentează, comentează, nu mai pune mâna pe 
microfon. Vă rog o chestiune de procedură, să vină aici. 
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Doamna Alina Gorghiu: 
Numai o secundă. Daţi-mi voie să intervin. Mi se pare că 

ajungem de râsul lumii. Nu cred că este de râs. Este o situaţie relativ 
penibilă în care ne aflăm acum. Eu mizez pe eleganţa şi pe decenţa 
dumneavoastră. Sper că n-am mizat greşit. Sper ca această şedinţă 
poate continua în condiţii normale şi fireşti şi proprii pentru nişte 
parlamentari.  

În măsura în care se mai depăşeşte limita regulamentară şi 
aici fac apel la toată lumea, pentru că nu este unul sau doi, ci am auzit 
mai mulţi deputaţi depăşind această limită, am să cer pauză un sfert de 
oră până se calmează spiritele şi aşa va merge şedinţa şi vom sta aici 
până ne vom linişti cu toţii şi vom asculta răspunsurile doamnei 
ministru. 

Nu cred că are cineva dintre noi acest interes. Vă mulţumesc 
frumos. 

Întrebări pentru doamna ministru în continuare. 
A.., scuzaţi-mă domnule Boureanu, pe procedură. Vă rog. 
 
Domnul Cristian Boureanu: 
Vă mulţumesc. 
 Departe de mine gândul de a limita cuiva dreptul la cuvânt şi 

nu cred că cineva poate să-mi reproşeze vreodată în cariera politică 
acest lucru şi este valabil ca replică pentru colegul Bogdan Olteanu.  

Deci, eu nu am cerut limitarea la cuvânt, ci eu am cerut 
limitarea la cuvânt în afara discuţiilor la microfon în desfăşurarea 
normală a şedinţei. Şi aici este dreptul meu să cer preşedintelui de 
şedinţă să-şi exercite atribuţiile, astfel încât colegii să aibă decenţa de 
a tăcea în moment ce vorbeşte ministrul sau oricare dintre noi. 

În al doilea rând, puteţi verifica în stenogramă. Eu, dacă 
doresc ceva, îmi asum domnule Olteanu, spre deosebire de 
dumneavoastră, nu o fac prin interpuşi. Eu dacă doresc suspendarea 
şedinţei, am să cer şi am să dau şi argumentele şi punctul legal mi l-
am spus la începutul şedinţei şi aş dori ca ministrul, în toate 
documentele pe care ni le trimite, să menţioneze „copie după 
documentele trimise la DNA”, poate cineva din comisie se va sesiza 
care este adevărata situaţie. 

Şi în al treilea rând, dacă dumneavoastră doriţi să faceţi pauză 
decât un sfert de oră, este dreptul dumneavoastră. Eu cred că cel mai 
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bine ar fi să ţineţi şedinţa sub control. Eu nu am vorbit decât atunci 
când mi-aţi dat cuvântul. Vă mulţumesc. 

  
Doamna Alina Gorghiu: 
Doamna deputat Aura Vasile. 
 
Doamna Aurelia Vasile: 
Mulţumesc. Este foarte uşor: una să declarăm şi alta să face, 

domnule deputat.  
Deci, dacă respectaţi această comisie, dacă vreţi să o ajutăm 

pe doamna ministru pentru a putea să răspundă întrebărilor noastre, vă 
rog să numai facem astfel de intervenţii şi solicit încă o dată să 
respectăm şi preşedintele de şedinţă, să nu-l intimidăm şi totodată să 
lăsăm pe ministru să răspundă. 

Încă odată vă rog să încetăm şi cu voleiul verbal şi cu tot felul 
de intervenţii şi să reluăm lucruri care au fost discutate, în speţă acea 
solicitare. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumesc. Domnul Boureanu, daţi-mi voie că tocmai 

spuneam şi eu ceva, numai o secundă. 
 
Domnul Cristian Boureanu: 
Îi dau dreptate doamnei Aura Vasile. Mulţumesc. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
E-n regulă. Vă mulţumesc. 
Doamna Aura Vasile eu trebuie să vă răspund, că domnul 

Boureanu nu m-a intimidat, dar daţi-mi voie să permit colegilor mei 
care au întrebări de formulat în continuare să le formuleze.  

O să vă rog să trecem la nota serioasă a acestei şedinţe! 
Doamna ministru, aveţi de răspuns la aceste întrebări. Vă rog 

frumos. 
 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:    
În sfârşit, vă mulţumesc mult. Aşa este, mai aveam de 

răspuns la o întrebare. Avem în bugetul Ministerului Tineretului şi 
Sportului un buget dedicat mass-media şi de promovare, un buget care 
nu a fost scos la licitaţie încă, urma să facem acest lucru, dar acest 
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lucru încă nu s-a întâmplat. Acel capitol bugetar nu a fot afectat, nu s-
au cheltuit absolut deloc banii din respectivul capitol bugetar, capitol 
de publicitate, nu ştiu exact denumirea acelui capitol bugetar, nu s-au 
folosit din câte cunoştinţe am, bani din acel capitol bugetar. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumesc. Aţi finalizat răspunsul, da? Mulţumesc. Vă rog, 

domnul Olteanu, domnul Lakatos. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Am să cer totuşi o detaliere legată de această chestiune că nu 

sunt edificat totuşi de răspuns şi am să revin cu încă două întrebări. 
Legat de această chestiune, dumneavoastră v-aţi referit la 

cheltuielile cauzate de evenimentul din 2 Mai şi legat de cheltuielile 
pentru evenimentul din 2 Mai aţi spus că aţi avut ca obiectiv şi acest 
semnal dat tinerilor că ministerul se ocupă de ei. De aceea, vă întreb 
dacă din cheltuielile pentru data de 2 Mai aţi alocat o anumită sumă 
pentru genul acesta de mesaje privitoare la minister. Cheltuielile 
generale referitoare la imaginea ministerului, sigur sunt alt capitol 
bugetar care nu face însă obiectul comisiei noastre şi de aceea nu am 
să vă întreb, dar aţi făcut o menţiune referitoare la ziua, la 
evenimentele din 2 mai şi la acest obiectiv şi întrebarea era dacă 
pentru 2 mai aţi avut o alocare din cei 630.000 de euro aproximativ 
pentru promovarea imaginii ministerului.  

Mai am de întrebat. Este o întrebare mai curând specifică, 
dacă doriţi legată de întrebările puse mai devreme despre scena 
existentă în patrimoniul ministerului şi anume, cunoscând 
dumneavoastră faptul că această scenă nu este autorizată, care sunt 
demersurile pe care le-aţi întreprins începând de la dobândirea 
mandatului în urmă cu 6 luni, pentru obţinerea de la ISCIR a 
autorizaţiei pentru această scenă, autorizaţie care sigur este 
costisitoare. Sigur, vreau să vă spun foarte deschis – nu, n-am să 
comentez gesturile colegilor în afara microfonului, că nu este corect, 
am să vă spun foarte deschis că aceeaşi întrebare o voi pune eu şi 
predecesorului dumneavoastră, când îl vom audia, de ce acea scenă nu 
este autorizată, dar dat fiindcă au trecut 6 luni de mandat, sigur că eu 
consider că se impune şi întrebarea care sunt demersurile pe care le-aţi 
făcut dumneavoastră în aceste 6 luni pentru autorizarea scenei. Din 
câte ştiu eu, termenul de autorizare legal este de 30 de zile. 
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Următoarea întrebare şi ultima deocamdată, vine într-un fel 

să detalieze – o întrebare pusă mai devreme aici – şi iarăşi am să vă 
rog, în măsura în care nu aveţi acum toate datele, să completaţi cu un 
răspuns în scris, cum se suprapun temele, obiectivele, obiectul şi 
conţinutul activităţilor organizate în judeţe cu finanţările de la MTS 
către DJT, sunt şi cu finanţările de la MTS către compania care s-a 
ocupat de aceste evenimente. Deci, care au fost în mod specific 
responsabilităţile celor doi organizatori la nivelul judeţelor? Probabil 
că există lucruri pe care ni le puteţi spune şi pe care nu ni le puteţi 
spune sau nu le aveţi la îndemână şi sigur că pentru acelea sunt în 
aşteptarea unui răspuns în scris. Vă mulţumesc. 

  
Doamna Alina Gorghiu: 
Vă rog domnul deputat Dumitrescu. 
 
Domnul Cristian Dumitrescu:   
Doamna ministru, vă întreb aşa chiar colegial. Aveţi cumva 

sentimentul că sunteţi persecutată, urmărită de presă, de noi, de 
Comisia de anchetă ş.a.m.d. sau credeţi cumva că o parte din aspectele 
relevate de presă în primul rând, pentru că nu avem suficiente 
informaţii scriptice şi probabil că unii colegi o le decripteze şi o să le 
evalueze. Practic, vreau să vă întreb aşa că totuşi vorbim de atâta timp. 
Aveţi sentimentul că aţi greşit pe undeva sau vi se pare că este totul 
aşa o chestie care este provocată ca un scandal care e pornit de la 
presă iar noi, ca de obicei, oamenii politici, ca să dăm dreptate presei, 
să ne vedem la televizor, am iscat această Comisie de anchetă şi vrem 
să ..? Aş vrea totuşi, cu sinceritate, să ne răspundeţi că pentru mine 
contează, după cum aţi văzut, contează foarte mult. V-am mai pus o 
întrebare, tot aşa cred eu care este de principiu, principială legată de 
sumele respective şi dacă în situaţia respectivă ele au fost cheltuite, în 
opinia dumneavoastră sau era oportună cheltuirea lor, ţinând cont de 
contextul general şi dacă aveţi acum sentimentul că undeva aţi greşit? 
Nu penal sau nu ştiu ce, dar undeva aţi făcut o evaluare greşită sau 
credeţi în continuare că aţi procedat foarte bine că aşa trebuia să ne 
manifestăm de data de 2 mai, că nu era perioadă preelectorală şi ar fi 
putut să apară suspiciuni ş.a.m.d. Cum credeţi, să răspundeţi la o astfel 
de întrebare. Vă rog. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
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O să-mi permit să vă pun şi eu doamna ministru două 

întrebări. 
În primul rând, vreau să vă întreb care a fost finalitatea 

urmărită de minister atunci când aţi încheiat contractul de cumpărare 
de ştiri şi reportaje TV pentru persoana dumneavoastră, dat fiind 
faptul că ştiţi foarte bine că legea nu permite difuzarea de astfel de 
materiale? 

Următoarea întrebare este dacă ştiţi că lucrările au fost 
integral efectuate de firmele cu care aţi contractat? sau dacă există 
firme cu care  s-a subcontractat şi dacă în contract este prevăzut acest 
lucru? pentru că nu avem documentele, am aflat tot din presă că aceste 
activităţi au fost subcontractate şi la preţuri mult mai mici decât cele 
prevăzute în contractul iniţial. 

Domnul Lakatos, vă rog să puneţi întrebarea. 
 
Domnul Lakatos Petru:   
Doamna ministru, eu mai înainte, fără să supăr pe cineva, am 

pus în bugetul ministerului, dintr-un singur motiv, vroiam neapărat ca 
să întreb din cele trei categorii de programe: P1, P2, P3, având acolo, 
chiar am şi deschis, să spuneţi care este capitolul la care – dacă ştiţi, 
dacă nu atunci rămâne pe data viitoare – şi trebuie să mă explic faţă de 
colegi de ce am pus această întrebare. Pentru că, ulterior, s-ar putea nu 
zic că nu, să fie o explicaţie că s-au produs regrupări de fonduri de la 
un capitol bugetar la altul. Atunci vin alte întrebări, ca să scurtăm 
acest drum. De aceea, OK am înţeles o să primesc răspuns data 
viitoare. Nu am vrut să vă supăr, nici nu am zis nici un cuvânt, este 
acolo deschis, dar am crezut că puneţi degetul şi spuneţi că acesta este, 
dar dacă nu, rămâne pe data viitoare. Vă mulţumesc foarte mult. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul vicepreşedinte Gelu Vişan, vă rog să puneţi 

întrebările.  
  
Domnul Gelu Vişan: 
Da. Eu, pentru că nu am pus nici o întrebare, şi este singura 

mea intervenţie în acest sens, îmi veţi permite făcând uz de ceea ce 
domnul Cristian Dumitrescu a spus ceva mai devreme – că ne putem 
permite şi un scurt comentariu, cu eleganţă, vreau să vă spun: nu ştiam 
că acest lucru la un moment dat va deveni chiar important de spus şi 
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temă de dezbatere – problematica tineretului din România şi nu numai 
este cu totul diferită faţă de problematica în general a altor categorii, şi 
spun acest lucru din calitatea pe care am avut-o de secretar al 
Consiliului Tineretului din România timp de patru ani de zile – din 
1998 până în 2001. De la această masă, domnul Bogdan Olteanu ştie 
foarte bine, că şi domnia sa a militat pentru acea idee a Consiliului 
Tineretului din România. Vreau să vă spun că atunci, în acea perioadă 
când era ministru domnul Crin Antonescu, partenerul nostru de dialog, 
s-au făcut foarte multe acţiuni de promovare a Consiliului Tineretului 
din România, din păcate un proiect care a murit în 2001 şi care reunea 
zeci de mii de tineri. Şi vreau să vă spun că, având în vedere această 
problematică a tineretului din România, care din păcate în acest 
moment este într-o defensivă, şi se pare şi este pusă într-o zonă destul 
de ciudată, vreau să pun această întrebare: doamna ministru, plecând 
de la problematica tineretului din România, care cuprinde şi ziua de 2 
mai, care a cuprins şi mult mai multe alte proiecte înainte, atunci când 
a existat acest minister al tineretului şi sportului, dacă dumneavoastră 
aveţi vreo informaţie, vreo dată în acest sens: care a fost numărul de 
participanţi tineri în toată această perioadă la aceste acţiuni, pe de o 
parte? Iar, pe de altă parte, este o întrebare pe care o pot pune şi fără 
microfon, dar o fac foarte direct: plecând de la problematica 
tineretului din România, eu fiind un produs al politicii de tineret în 
politică în ultimii 17 ani, sprijinit de foarte mulţi colegi, dacă 
dumneavoastră la momentul la care discutăm, făcând abstracţie de 
această comisie parlamentară de anchetă, să presupunem că suntem la 
o dezbatere pe probleme de tineret din România, deci dacă 
dumneavoastră sunteţi mulţumită după terminarea acestei acţiuni, dacă 
aţi atins un oarecare scop, sau dacă în felul acesta pe data viitoare de 2 
mai vă gândiţi de zece ori înainte dacă mai facem o zi a tineretului. 
Mulţumesc. 

Şi mulţumesc, de asemenea, colegilor că mi-au permis să fac 
un scurt comentariu, şi îl rog pe domnul Bogdan Olteanu să nu-mi dea 
drept la replică pentru că a fost o chestiune strict laudativă la adresa 
vechii mişcări de tineret. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Rizea era înscris la cuvânt. 
Vă rog să vă manifestaţi dorinţa, dacă mai sunt întrebări. 
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Domnul Cristian Rizea: 
Doamna preşedinte, vreau să îi demonstrez şi doamnei 

ministru şi celorlalţi că sunt bine educat. Astăzi este ziua dânsei şi 
vreau să îi dau un buchet de flori, ca să vadă că eu, Cristian Rizea, 
rămân un gentleman până la capăt. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Cred că vă iartă şi doamna ministru pentru răutăţile de astăzi. 
Vă mulţumim mult. 
Haideţi să trecem la întrebări, dacă mai există. Dacă nu, să îi 

dăm oportunitatea doamnei ministru să răspundă la întrebările 
formulate de colegii noştri până acum. 

Doamna ministru, vă rog, aveţi cuvântul. 
 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Legat de supărare, nu sunt supărată nici pe domnul Rizea şi 

nici pe nimeni. Nu ştiu de ce se pune problema în acest sens. 
Dimpotrivă, v-am spus că eu am venit cu bună-credinţă aici, în faţa 
dumneavoastră, şi repet chiar dacă deranjez: de câte ori voi fi chemată 
voi merge în faţa tuturor instituţiilor abilitate ale statului, şi acest lucru 
vă asigur că se va întâmpla ori de câte ori va fi nevoie. Nu mă ascund; 
dimpotrivă. Este normal să încercăm să lămurim aceste chestiuni 
împreună. Cred că de aceea suntem aici, şi voi proceda la fel până la 
lămurirea acestei situaţii. Aştept cu nerăbdare să se finalizeze aceste 
cercetări pentru că şi eu îmi doresc ca lucrurile să fie foarte clare. Iar, 
dacă am greşit cu ceva, atunci voi răspunde atât juridic, cât şi 
electoral. Nu consider că am greşit. Cel puţin ştiu că s-a desfăşurat 
absolut totul perfect legal, dar sunt în faţa dumneavoastră pentru că 
îmi doresc să lămurim orice lucru care nu este încă lămurit, şi am toată 
bunăvoinţa, şi am venit cu multă bună-credinţă. 

Şi, ca să continui cu răspunsurile la întrebări, legat de 
demersurile pentru obţinerea autorizaţiei ISCIR, vreau să fac o mică 
paranteză, să explic puţin cum s-a înfiinţat Ministerul Tineretului şi 
Sportului şi ce are în subordine, ca să pot să ajung la scenă, 
autorizaţie, pentru o bună înţelegere a situaţiei. 

Ministerul Tineretului şi Sportului s-a înfiinţat comasând 
patru agenţii şi autorităţi. Este vorba de Autoritatea Naţională pentru 
Tineret, Agenţia Naţională pentru Sport, este vorba de Agenţia pentru 
Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor şi de Agenţie pentru Sprijinirea 
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Studenţilor. Toate aceste agenţii, respectiv Autoritatea pentru Tineret 
aveau în subordine o serie de direcţii judeţene de tineret, respectiv 
sport, cluburi, complexuri sportive, case de cultură, tabere, având în 
subordine 254 de directori în teritoriu. În subordinea unei agenţii care 
a format ministerul şi în subordinea agenţiei se află o casă de cultură 
care are o astfel de scenă. Aceste unităţi din subordine sunt ordonatori 
de credite. Nu am fost informată nici în scris, nici verbal că avem o 
astfel de scenă. Nu am ştiut până de curând că această scenă pe care 
noi o avem achiziţionată înţeleg din 2007, deci nu am ştiut că nu are 
autorizaţie, şi am constatat că nu s-au început până recent demersurile, 
nu ştiu de ce. Acel director nu mai este în funcţie în acest moment – 
directorul casei de cultură din Bucureşti, unde am identificat că există 
această scenă. Dar tocmai pentru că am solicitat un audit, cred că 
aceste lucruri până la urmă le vom rezolva şi le vom clarifica atunci 
când vom avea o imagine completă şi corectă asupra situaţiei. 

Nu vreau să intru în detalii acum legat de ceea ce a făcut 
firma care înţeleg că s-a ocupat de judeţe şi ce a făcut fiecare direcţie 
judeţeană în parte. Prefer să răspund detaliat în scris pentru a nu greşi. 
Pot să vă spun un singur  lucru: că a fost o campanie unitară, de fapt 
un eveniment desfăşurat unitar. Pot să vă spun că toate materialele 
promoţionale care am constatat că nu au fost puţine au fost trimise din 
Bucureşti către toate direcţiile din ţară, existând procese-verbale de 
predare-primire în fiecare judeţ în parte şi, repet, acestea pot fi puse la 
dispoziţie. Toţi acei directori care au declarat că nu au primit nimic au 
semnat că au primit sau cei care acum spun că nu au primit au fost 
investiţi în funcţie de două-trei săptămâni, nu erau directori în 
momentul în care s-au desfăşurat evenimentele în data de 2 mai. 
Probabil că nu au toate cunoştinţele. Dar nu vreau să intru în detalii 
legate de declaraţiile pe care le-au făcut unii directori din subordine. 
Am spus: sunt 254 ca număr, dacă nu mă înşel. Nu vreau să comentez 
ce declaraţii face fiecare dintre ei. 

Dacă am sentimentul că sunt persecutată, urmărită de presă. 
Nu. Dimpotrivă. Mi se pare normal să avem acest dialog. Nu mă 
deranjează. Dacă nu-mi doream să am acest dialog cu dumneavoastră, 
nu eram prezentă astăzi aici, într-o zi de aniversare pentru mine. Deci, 
îmi doresc să avem acest dialog şi îmi doresc şi eu să clarific nişte 
lucruri care nici mie nu-mi sunt clare în acest moment. Dar nu mă simt 
deloc urmărită, persecutată. Mi se pare chiar un termen foarte dur. Eu 
am venit aici pentru o discuţie colegială. Nu mă consider în faţa unei 
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comisii de anchetă, anchetată, urmărită. Nu se pune problema. Totuşi, 
suntem colegi. Sunt şi eu deputată în primul rând înainte de a fi 
ministru, şi cred că această discuţie ne ajută să ne clarificăm acele 
aspecte neclarificate încă. 

Referitor la următoarea întrebare legată de încheierea unor 
contracte de achiziţionare ştiri, nu am încheiat contracte pentru a 
achiziţiona ştiri. Nu am avut un astfel de contract. Vă voi pune la 
dispoziţie contractele. A mai fost o întrebare legată de tipul de 
contract. Nu vreau să greşesc acum. Veţi vedea din contractul 
respectiv ce fel de contract a fost încheiat, şi nu-mi amintesc acum 
toate clauzele contractuale. Pot să vă spun că îmi amintesc o parte 
dintre ele în acest moment, şi anume sigur a fost prevăzută o clauză 
legată de subcontractare, şi anume, dacă firmele care au derulat 
contractele  subcontractau, erau obligate să subcontracteze în aceleaşi 
condiţii; dacă nu au făcut-o, cred că este problema firmelor, şi ceea ce 
spuneam la început că voi sesiza organele abilitate să verifice modul 
cum au cheltuit banii, vă spun că acest lucru îl voi face, şi este normal 
– dacă au greşit cu ceva, să plătească. Şi este normal ca oricine a greşit 
să suporte consecinţele. 

Legat de numărul de participanţi, vreau să vă spun că aceste 
contracte care au fost încheiate au fost încheiate cu clauze, şi anume: 
dacă nu erau un număr de participanţi prezenţi la acţiuni. Acum, poate 
eu dau informaţii care vi se par nefolositoare, dar vă spun şi lucruri 
care vă ajută să înţelegeţi cum s-au întâmplat lucrurile, pentru că am 
constatat că din lipsa unor informaţii s-au înţeles greşit nişte lucruri. 

Repet: contractele au fost încheiate existând obligaţia de a 
exista un număr minim de participanţi la acţiuni şi urmau să nu fie 
achitate serviciile achiziţionate dacă acel număr minim de participanţi 
nu era prezent. Am văzut că a fost o întrebare suplimentară. Nu ştiu 
acum câţi. Nu-mi amintesc. Vom vedea din fiecare contract câţi 
trebuiau să fie prezenţi, în funcţie de populaţia din fiecare oraş. Nu 
ştiu exact detaliile tehnice în acest moment, dar ştiu că a fost un număr 
foarte mare: până într-o sută de mii, cred, la nivelul întregii ţări, în 
toate judeţele, Bucureşti, respectiv Costineşti. Repet: nu ştiu acum 
toate detaliile. Nu vreau să avansez o cifră exactă şi să prezint eronat 
lucrurile. Pot să vă răspund în scris fără nici o problemă. 

Legat dacă voi mai face sau nu data viitoare, vreau să vă 
menţionez că este o obligaţie prin lege ca Ministerul Tineretului şi 
Sportului să organizeze evenimente de 2 mai, în Ziua Tineretului, şi 
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nu vreau să repet ce scrie în Legea 425/2004, dar, cu prilejul Zilei 
Naţionale a Tineretului, suntem obligaţi să organizăm activităţi 
sociale, culturale, artistice şi sportive. Deci, este o obligaţie legală, 
este normal şi firesc ca în fiecare an să fie sărbătorită Ziua Naţională a 
Tineretului, aşa cum în fiecare an sărbătorim Ziua Naţională a 
României sau alte zile naţionale care sunt prevăzute în lege. 

Vă mulţumesc mult. 
 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Bun. Dacă mai sunt întrebări. Oricum, voi avea şi eu o 

completare sau un comentariu, cum zicea domnul Dumitrescu. 
Doamna ministru, ori de câte ori ne veţi aminti cât de amabilă 

aţi fost că aţi venit astăzi aici şi ce favor ne-aţi făcut, vă voi reaminti şi 
eu de tot atât de multe ori că aţi venit aici şi ne-aţi spus că nu vă 
amintiţi nici un detaliu din contractele pe care le-aţi semnat, şi vă voi 
întreba de fiecare dată cum aţi putut să semnaţi contracte dacă nu ştiaţi 
detalii. Aşa că vă rog eu foarte mult, şi din respect pentru 
dumneavoastră şi pentru noi: nu ne mai spuneţi ce favor ne-aţi făcut. 
Credeţi-mă, nu ne-aţi făcut nici un favor să fim astăzi aici, şi cred că 
terminăm cu discuţia asta. Şi vă rog eu foarte mult: haideţi să nu mai 
recităm aceeaşi strofă cu amabilitatea de fiecare dată. 

Dacă sunt alte întrebări sau comentarii. 
Vă rog, domnul Olteanu. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Ca şi procedură, cred că por fi două tipuri de comentarii: un 

tip de comentariu care o vizează pe doamna ministru şi vizează 
prezenţa domniei sale aici, şi eu am de făcut un comentariu de genul 
acesta referitor la răspunsurile scrise, de fapt nu atât neapărat un 
comentariu, cât să zicem o rugăminte, o solicitare, şi dezbateri dacă 
dorim să facem după aceea sau să comentăm pe baza audierii, caz în 
care sigur doamna ministru, care are şi responsabilităţi ministeriale, 
poate va dori să se retragă, aşa că poate discutăm dacă separăm cele 
două tipuri de comentarii, dacă considerăm oportun ca să nu o reţinem 
pe doamna ministru. 

Dacă sunteţi de acord cu această propunere. 
 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Atunci, aş mai avea eu doar o singură întrebare. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Am şi eu. 
 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Vă rog, domnul Voinescu. 
 
Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 
Legat de ce spunea domnul Olteanu, eu cred că a fost această 

primă etapă dat fiindcă întrebările s-au epuizat şi discuţiile noastre cu 
doamna ministru s-au încheiat, după care sigur că rămânem fiindcă 
mai avem şi nişte alte puncte pe ordinea de zi, din câte îmi amintesc, 
deci rămânem apoi pentru a discuta lucrurile legate de comisie, dar 
odată ce s-au epuizat întrebările, cred că putem permite doamnei 
ministru să se retragă. 

 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Dacă îmi permiteţi, ultima întrebare: doamna ministru, 

spuneaţi că aţi aflat şi dumneavoastră din presă de existenţa scenelor, 
respectiv cea de la Bucureşti, de la Casa de cultură a studenţilor, cât şi 
cea de la Constanţa, de la direcţia de tineret. 

Întrebarea mea foarte concretă, şi aici chiar cred că trebuie să 
ştiţi răspunsul: dumneavoastră, când aţi preluat ministerul cu toate 
agenţiile din subordine sau direcţiile din subordine, nu aţi făcut un 
inventar la ce există, la ce se plătesc rate, că înţeleg că la cele două 
scene se plătesc rate, ce programe se pot desfăşura, tot ceea ce este în 
subordinea ministerului. Adică ne spuneţi aici că nu aţi ştiut şi că nu 
v-a informat nimeni. Dar aţi solicitat aceste informaţii? V-a interesat 
totuşi acest lucru? 

Aţi spus că plata la aceste contracte cu firmele respective a 
fost făcută în numărul de participanţi estimaţi, bănuiesc. Ştiu că v-a 
întrebat doamna Gorghiu dacă aţi făcut un studiu sau o cercetare a 
pieţei sau o discuţie de genul acesta înainte, ca să ştiţi ce vreţi să 
obţineţi de la eveniment şi cu cine s-ar putea face evenimentul, şi ştiu 
că aţi zis că „da”. Cum aţi putut să apreciaţi totuşi numărul de 
participanţi? Că văd că în momentul de faţă nu ştiţi câţi au fost sau nu 
vă amintiţi, evident. 
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Iar cu secretarii de stat, îmi rezerv să am alte comentarii, şi 

poate îi invităm şi pe ei la comisie, ca să ne lămurească cum sunt cu 
atribuţiile în cazul respectiv. 

Mulţumesc. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Eu aş mai avea o întrebare, dacă îmi permiteţi. Acum sper că 

nu îmi veţi cenzura întrebarea. Doamna ministru, aş vrea atât să vă 
întreb: dacă se va dovedi, în urma studiilor de piaţă pe care aţi spus că 
le veţi face, că preţul pe care l-aţi plătit pentru organizarea acestor 
evenimente va fi de zece ori sau de mai multe ori mai mare decât 
preţul care va reieşi din aceste studii de piaţă, ce veţi face? 

 
Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 
Dacă îmi permiteţi, doamna ministru, vreau să vă întreb un 

lucru: când aţi aflat că aveţi în custodie sau aveţi efectiv, că este în 
leasing totuşi luată această scenă? Şi vreau să ştiu: v-aţi interesat ce fel 
de autorizaţii vă trebuie? Pentru că, din câte cunosc eu, nu prea trebuie 
multe, ţinând cont că ea bănuiesc că este luată din afară şi întotdeauna 
vine cu tot pachetul şi nu trebuie decât avizele efectiv de montat, de 
foc şi aşa mai departe care se dau de la autorităţile locale, acolo unde 
se montează scena şi unde societatea care organizează evenimentul 
trebuie să îşi ia măsurile respective. Şi, dacă totuşi aţi constatat că aţi 
fost dezinformată, ce măsuri aţi luat asupra celor care v-au 
dezinformat? 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul Cristian Boureanu vă rog. 
  
Domnul Cristian Boureanu: 
Având în vedere că nu este necesar să răspundeţi în ordinea 

în care au fost puse întrebările. O să vă rog doamna ministru, poate o 
să mă lămuriţi şi pe mine dacă în atribuţiile dumneavoastră ca 
ministru intră să cunoaşteţi tot inventarul structurilor descentralizate 
din teritoriu şi de asemenea, să-mi spuneţi dacă în atribuţiile 
dumneavoastră intra organizarea efectivă a evenimentelor de la 2 Mai 
sau era vorba numai despre deciziile strategice, respectiv organizarea 
evenimentului, urmând ca desfăşurarea efectivă să fie la latitudinea 
altor structuri din cadrul ministerului sau din structurile 
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descentralizate de la nivel teritorial, pentru că n-aş vrea totuşi să ne 
batem joc de instituţia ministrului în România şi să facem comisii 
numai ca să ne vedem la televizor şi să apărem la ştiri cât suntem de 
perspicace şi să încercăm totuşi să vedem care sunt atribuţiile 
ministrului în ceea ce s-a întâmplat, urmând ca prin Regulamentul 
Comisiei şi prin obiective să-i audiem şi pe toţi ceilalţi implicaţi în 
această situaţie, ceea ce v-ar scuti de foarte multe răspunsuri.  

Dacă n-au fost atribuţiile dumneavoastră o să vă rog să ne 
răspundeţi pe scurt, să putem să mergem mai departe la audierea 
celorlalţi implicaţi. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumesc domnule Boureanu. Doamna deputat Aura Vasile 

după care urmează doamna Gavrilescu. 
 
Doamna Aurelia Vasile: 
În momentul în care eşti votat de plenul Parlamentului ca şi 

ministru, nu există o fişă a postului, există Constituţie, există legi, 
există dacă vreţi organigramă şi bugetul în momentul în care devii 
ordonator de credit pe toată zona aceasta. În condiţiile la tot ce am 
discutat până acum şi dacă vreţi legat şi de inventarul din judeţe, eu nu 
cred că doamna ministru trebuia să ştie inventarul fiecărui consiliu 
judeţean sau cum se numeşte, agenţie judeţeană, este o întrebare. 

 
Domnul Cristian Boureanu: 
Eu vreau doar două răspunsuri de la doamna ministru. 
 
Doamna Aurelia Vasile: 
Este o întrebare.  
 
Doamna Alina Gorghiu: 
O să vă rog să lăsaţi oricui dreptul să răspundă, aşa cum 

dumneavoastră aţi avut dreptul la intervenţie. Vă mulţumesc. 
  
Doamna Aurelia Vasile: 
Domnule deputat, nu sunteţi procuror şi nici avocat în jurul 

acestei comisii, sunteţi egalul meu, aveţi un singur vot în cadrul 
acestei comisii. Deci, vă rog. Nu vă dădeam dumneavoastră răspunsul 
şi teoretic, aşa cum fiecare din cei care suntem în jurul mesei şi care 
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sunt membrii ai Partidului Democrat Liberal şi este corect să ai astfel 
de intervenţii. Aţi avut intervenţii şi declaraţii politice, vă rog să mă 
lăsaţi să-mi formulez şi eu întrebarea. 

Deci, mă întorc şi spun că ministrul, teoretic nu are o fişă a 
postului, ci are Constituţia, jură pe ea, are legile care o guvernează şi 
este ordonator de credit. 

În tot ceea ce eu sun, cred că doamna ministru avea obligaţia 
unui management în a gestiona ministerul şi toată activitatea.  

Eu aş ruga pe doamna ministru să-mi spună: dacă poate, dacă 
nu, nu ţin neapărat, în momentul în care a plecat la o astfel de 
activitate, echipa care v-a ajutat, este normal să faceţi un colectiv cu 
care să elaboraţi proiectul, că nu se face o asemenea acţiune pe 
genunchi. Cei care v-au ajutat, cei care poate v-au indus în eroare, cei 
care nu v-au spus despre scenă, cei care poate v-au băgat sub nas o 
hârtie, aţi luat vreo măsură imediat?  

Eu nu aş fi aşteptat auditul în momentul în care aş fi 
considerat poate că am fost sabotată sau poate că am fost indusă în 
eroare. Deci, imediat din momentul în care s-au sesizat tot ce am auzit, 
tot ce presa a spus şi din ce aţi spus dumneavoastră sunt lucruri care 
nu putem să contrazicem ceea ce presa a semnalat iar noi am preluat. 

Este adevărat că astăzi vorbim numai din ceea ce cunoaştem 
şi din ce aţi spus dumneavoastră, dar cred eu – că eu aşa aş fi făcut. 
Imediat după chestia asta, dacă făceam constatările, măcar una două 
din ce aţi spus dumneavoastră, eu am o măsură, pentru că mă 
consideram trădată de cei cu care trebuie să fac managementul 
ministerului în baza Constituţiei, a ordonatorului de credit şi a legilor 
care vă guvernează. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul Rizea. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Mulţumesc doamnă preşedinte. Din păcate pentru doamna 

ministru, colegul antevorbitor mi-a ridicat o minge la fileu fără să vrea 
şi aş vrea să vă informez şi doamna ministru poate să ne contrazică, să 
mă contrazică sau nu, într-adevăr, este prima oară când organigrama 
ministerului a fost atât de mult schimbată încât pentru a achiziţiona un 
tricou sau a face un contract de o asemenea anvergură, trebuie doar cu 
semnătura doamnei ministru, asta vă spun sigur, şi aş vrea doamna 
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ministru să vă mai întreb de ce nu mai există secretar de stat pe sport 
şi secretar de stat pe tineret, pentru că Ministerul Tineretului şi 
Sportului se numeşte. Este secretar I şi secretar II, de parcă am fi la o 
ambasadă în Europa. Asta vroiam să vă întreb de unde denumirile 
astea, pentru că este prima oară în istoria Ministerului Tineretului şi 
Sportului în istoria postdecembristă când numai există titulatura de 
secretar de stat pe sport şi secretar de stat pe tineret. Vă mulţumesc. 

  
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumesc.  
Stimaţi colegi, 
Presupun că a fost ultima întrebare, nu văd alte mâini 

ridicate. Domnul Bănicioiu, vă rog. 
 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Doamna ministru, o întrebare referitoare la modul în care s-a 

făcut monitorizarea contractelor.  
Şi a doua: cum s-a făcut recepţia lucrărilor, că firmele 

respective practic au făcut nişte lucrări. Dumneavoastră ar fi trebuit să 
ştiţi totuşi aceste lucruri.         

Vă mulţumesc. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Ultima întrebare pusă de domnul vicepreşedinte Bănicioiu. 

Pentru întrebări ulterioare o să rog stimaţi colegi, să le formuleze 
pentru următoarea şedinţă de audiere cu doamna ministru, după ce 
vom studia documentaţia pe care o vom primi. Cu siguranţă, domnul 
deputat. 

Rugămintea mea este doamna ministru să răspundeţi la 
întrebări şi în măsura în care colegii mei consideră că au comentarii 
care vă privesc, v-aş ruga să mai zăboviţi alături de noi în sală. Vă 
mulţumesc şi vă rog să luaţi cuvântul. 

 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:    
Legat de scenele pe care le avem în subordinea ministerului 

am aflat, într-adevăr, din presă despre aceste scene. În mod normal, 
cei care s-au ocupat de organizarea acestor evenimente, ar fi trebuit să 
ştie că avem în minister astfel de scene, deşi, pot să vă spun că noi am 
achiziţionat un tip de serviciu şi anume, am achiziţionat servicii 
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recreative, sportive şi de divertisment. Nu sunt evenimente pe care le-
am organizat prin direcţiile noastre de la nivel central, prin Direcţia 
generală programe-proiecte.  

Aceste evenimente au fost derulate nu de către direcţiile din 
minister sau de către Casa de cultură a studenţilor din Bucureşti, de 
exemplu, unde avem o scenă. S-a achiziţionat un pachet de servicii, nu 
vreau să fac acum comentarii legate de posibilitatea sau nu a folosirii 
acelei scene. Probabil dacă firma care a oferit serviciile ar fi acceptat 
să folosească scena dacă ar fi ştiut că o avem, s-ar fi putut folosi, dar 
repet, nu vreau să intru acum în detalii de genul acesta tehnice. Vă 
repet, noi am achiziţionat un pachet de servicii. Noi nu am achiziţionat 
separat artişti, scenă, tricouri, pixuri ş.a.m.d. Am achiziţionat un 
pachet de servicii. Eu vă spun acest lucru, cu toată bunăvoinţa şi 
bunacredinţă, ca să înţelegeţi ce anume am achiziţionat. Nu am 
achiziţionat o scenă. 

Într-adevăr, s-a achiziţionat o scenă în 2007, pentru că trec la 
o altă întrebare, în valoare de aproximativ 130.000 de euro, care 
înţeleg că are nişte probleme în sensul în care acum se face un audit. 
Tocmai de aceea avem nevoie de audit, pentru că vreau să văd şi eu de 
ce nu a fost se pare autorizate niciodată. Aşa am înţeles că atunci când 
s-a achiziţionat, nu s-au furnizat toate documentele. Chiar nu vreau să 
intru acum în detalii, pentru că nu le cunosc. Sunt informaţiile pe care 
le-am primit verbal din minister. Urmează să verific aceste lucruri, 
pentru că şi pe mine mă interesează să ştiu de câte ori a fost folosită 
acea scenă, în ce scop, cum s-au gândit cei care au achiziţionat-o că 
vor amortiza această scenă, pentru că noi nu organizăm în fiecare 
săptămână spectacole. Nu acesta este rolul nostru. Eu personal, nu aş 
fi cumpărat o scenă, dar mă rog, nu vreau să comentez deciziile luate 
de cei care au condus instituţia înaintea mea. 

Prin urmare, nu am luat măsuri cu cei care m-au dezinformat, 
pentru că nu mi se pare corect să iau măsuri, să mă pripesc să iau 
măsuri, fără să am un audit, fără să ştiu exact cine este vinovat, nu mi 
se pare corect, dar puteam să iau decizia să-i demit a doua zi pe toţi 
cei care s-au ocupat de organizarea acestor evenimente. Nu mi se pare 
o atitudine normală... da, văd că sunt voci care spun că aşa ar fi trebuit 
să procedez, dacă nu am procedat aşa, îmi asum această greşeală, dar 
nu mi se pare corect să sufere cu toţii, nu mi se pare corect să schimb 
toţi directorii sau toate persoanele implicate pentru că planează 
anumite suspiciuni. De aceea, am emis aceste ordine şi am cerut să am 
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un audit intern. De aceea, îmi doresc să am şi o expertiză în plus 
pentru a vedea exact cine a greşit şi vă asigur că cine a greşit va plăti. 
Vă asigur că nu va rămâne nepedepsit acela care a făcut erori. 

Întrebarea legată de evaluarea numărului de participanţi. Aşa 
cum există o comisie de atribuire a contractelor, pentru că simt nevoia 
să vă repet, nu ministru atribuie contractele, tot aşa există şi o comisie 
de recepţie a contractelor, comisie care pe baza raportărilor 
jandarmeriei, a fotografiilor, DVD-urilor în urma unei analize, au 
decis dacă s-au respectat sau nu termenii contractuali. Prin urmare, nu 
este în atribuţia mea şi nu eu m-am ocupat de aceste lucruri, tocmai de 
aceea vreau să verific şi am cerut aceste informaţii suplimentare. 

A fost o întrebare legată de atribuţiile ministrului. Nu vreau 
să intru în detalii. Eu cred că dumneavoastră cei care sunteţi în jurul 
acestei mese, ştiţi foarte bine ce atribuţii are sau nu are un ministru. 
Nu trebuie să vă spun eu, dar, cu siguranţă, ştiţi foarte bine că nu este 
atributul ministrului să cunoască toate detaliile şi ultimul cui care 
există în subordinea unui minister care, vă repet, are 254 de direcţii, 
cluburi, complexuri în subordine care au un patrimoniu impresionant.  

Nu este vina mea că nu am primit toate informaţiile, 
dimpotrivă, tocmai pentru că îmi doresc să clarific aceste lucruri şi să 
nu se repete greşeli, dacă s-au făcut greşeli, îmi doresc să văd exact 
cine ar fi trebuit să comunice existenţa acestor scene, când s-au folosit, 
dacă     s-au folosit, în ce scop, dar vă repet, în atribuirea acestor 
contracte nu puteam să folosim oricum o scenă a ministerului, pentru 
că am achiziţionat alte tipuri de servicii.   

   Întrebarea doamnei Aura Vasile dacă am luat vreo măsură 
imediat. Dânsa spunea că nu ar fi aşteptat auditul. Eu am considerat că 
este normal să aştept auditul, nu sunt adepta măsurilor luate în mod 
radical, cred că este normal ca fiecare om să se bucure de prezumţia 
de nevinovăţie, eu nu am garanţia că toţi cei care au fost implicaţi în 
atribuirea şi ulterior derularea acestor contracte sunt vinovaţi şi nici nu 
puteam să iau decizii fără să am o evaluare foarte clară a modului în 
care s-a implicat sau dacă şi-au respectat sau nu fişa postului fiecare 
dintre angajaţi. Nu cred că era corect din partea mea să-i demit a doua 
zi. Aceasta a fost abordarea mea, nici nu pot să rămân... ştiţi că există 
acum o prevedere şi anume, nu putem să scoatem la concurs alte 
posturi. Dacă eu suspendam 15 oameni, nu mai aveam cu cine să 
lucrez. În acest moment toate posturile sunt blocate, doar după ce sunt 
eliberaţi din funcţie 7 oameni, se mai  poate angaja un om. Trebuie să 
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fiu foarte atentă la deciziile pe care le iau şi să fie sancţionaţi aceia 
care trebuie să fie sancţionaţi şi nu toţi, doar pentru că am luat nişte 
decizii fără să am un audit sau fără să fie făcute nişte verificări în 
prealabil. 

Legat de secretarii de stat, deşi nu cred că face obiectul 
discuţiei noastre, nu mă deranjează să răspund. Atunci când a mai 
existat ministerul nu am avut şi subsecretar de stat, am avut doar doi 
secretari de stat. Acum avem şi un subsecretar de stat. Dacă aveam un 
secretar de stat pe sport şi unul pe tineret, nu ştiu care era denumirea 
subsecretarului de stat sau ce atribuţii mai avea secretarul general. Noi 
aşa am considerat când am făcut organigrama, când am avut Hotărârea 
de Guvern privind înfiinţarea ministerului, că este normal ca fiecare 
secretar de stat şi subsecretarul de stat să aibă atribuţii specifice, aşa se 
întâmplă şi nu le-am dat o denumire: secretar de stat sport, secretar de 
stat tineret. Pot să vă spun în schimb că domnul secretar de stat 
Octavian Belu se ocupă doar de chestiuni legate de sport, nu are nici o 
atribuţie legată de tineret, iar secretarul de stat domnul Răzvan 
Bobeanu şi subsecretarul de stat se ocupă de celelalte chestiuni 
împreună cu... 

Deci, vă repet... 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Doamna ministru, răspundeţi. Vă rog frumos să o lăsaţi să 

răspundă aşa cum ştie. 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:    
Eu vă spun în acest moment atribuţiile secretarului de stat 

Bobeanu, văd că acest lucru vă interesează, putem să continuăm 
dezbaterea şi pe tema aceasta. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
O să vă rog să le comunicaţi în scris atribuţiile cu secretarul 

sau secretarului de stat, dar rugămintea mea este să răspundeţi şi la 
întrebarea pe care v-am adresat-o eu, în speţă, dacă veţi constata, în 
urma studiilor de piaţă pe care le veţi efectua, că preţul pe care l-aţi 
achitat pentru aceste contracte este de câteva ori mai mare, spuneţi-mi 
dacă veţi lua o măsură sau nu? 

 
Doamna Monica Iacob-Ridzi:    
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Pot să vă asigur că, în urma constatărilor, voi lua măsuri şi vi 

le voi comunica. Să nu credeţi că eu nu îmi doresc să clarific aceste 
lucruri. Să nu credeţi că mie îmi convine ca şi ministru al Tineretului 
şi Sportului să planeze asupra instituţiei pe care o conduc suspiciuni şi 
vă asigur că toţi aceia care au făcut greşeli vor suporta consecinţele. 
Voi fi intransigentă, dar nu sunt omul care să-i demit a doua zi pe toţi. 
Da, era o decizie în forţă, dar v-am spus că nu-mi rezolva două 
probleme: 

1 – nu mai aveam cu cine să discut, 
2 – nu rezolvam problema cealaltă, cu cine mai lucram în 

continuare.  
Suntem într-o situaţie în care cred că trebuie să fim foarte 

chibzuiţi atunci când luăm decizii. Şi reacţia mea, la primul moment, 
este să luăm decizii dure şi vă asigur că voi lua toate deciziile care se 
impun în urma verificărilor şi cu riscul de a-i deranja poate pe unii 
colegi, vă spun că îmi doresc clarificarea lucrurilor în cel mai scurt 
timp posibil.     

Vă mulţumesc. 
   
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumim, doamna ministru. 
Colegii care au de făcut comentarii la care credeţi că este 

necesar ca doamna ministru să participe, vă rog. 
Domnul Bogdan Olteanu. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Doamna preşedinte, eu am de făcut două comentarii la care 

consider că este necesar să participe doamna ministru - unul dintre ele  
pentru că vizează ceea ce doamna ministru şi-a asumat să facă în zilele 
următoare, şi celălalt pentru că mie mi se pare normal să fac acel 
comentariu în prezenţa domniei sale. 

Eu mă declar profund nemulţumit de conţinutul răspunsurilor 
de astăzi. Practic, nu am primit răspunsuri la cele mai multe dintre 
întrebări. Nu am primit nici un răspuns aplicat. 

Doamna ministru a venit în faţa unei comisii de anchetă. În 
faţa unei comisii de anchetă se vine pregătit. Se vine cu dosare, se 
vine cu răspunsuri studiate. Sigur, nu sunt în postura şi nu cred că este 
treaba mea să dau lecţii unui coleg parlamentar despre cum un 
ministru trebuie să cunoască ce se întâmplă în minister, dar în orice 
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caz, în momentul în care eşti chemat în faţa unei comisii de anchetă 
care are un titlu relativ expresiv – comisie pentru verificarea sumelor 
cheltuite de Ministerului Tineretului şi Sportului, cel puţin chestiunea 
sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului ar trebui 
cunoscută din considerente de profesionalism, din considerente de 
obligaţii legale şi din considerente de colegialitate. 

Până în acest moment doamna ministru ne-a spus că nu este 
pregătită să răspundă la aceste întrebări, ne-a spus că nu ştie ce 
documente a semnat, care este natura lor, care este conţinutul lor, că 
nu ştie când a semnat aceste documente. Sunt contradicţii între ceea ce 
a spus doamna ministru despre semnarea lor - la începutul lunii aprilie 
- şi anunţurile publice, cel puţin. 

În sfârşit, doamna ministru nu ştie pentru ce a cheltuit aceşti 
bani, pentru că înţeleg că nu cunoaşte o defalcare a costurilor şi a 
cheltuielilor pe categorii. 

Am dorit să fac acest comentariu cât se poate de explicit 
pentru că o comisie de anchetă nu este un loc în care se pun întrebări 
şi răspunsurile vin ulterior în scris decât în mod excepţional. La o 
comisie de anchetă, dacă eşti ministru subordonat Parlamentului, vii 
pregătit. Sigur, doamna ministru are această prerogativă şi va 
răspunde în scris. 

Tocmai însă pentru că foarte multe întrebări aplicate au 
primit promisiunea unui răspuns scris, eu aş propune ca instrument de 
procedură, doamna preşedintă, în primul rând să constatăm că 
răspunsurile scrise trebuie să vină semnate de doamna ministru. La un 
moment dat au fost câteva întrebări la care doamna ministru a spus că 
va cere altor persoane să răspundă. Nu. Pe dumneavoastră vă 
întrebăm, şi rugămintea cel puţin în ce priveşte întrebările mele este ca 
răspunsurile să vină din partea dumneavoastră. Vom întreba şi pe alte 
persoane în măsura în care considerăm de cuviinţă. 

V-aş propune, de asemenea, doamna preşedintă, dacă veţi fi 
de acord şi dacă colegii vor fi de acord, să facem o trecere în revistă a 
acelor întrebări la care s-au promis răspunsuri scrise astfel încât ele să 
fie înregistrate în stenogramă şi să i le comunicăm doamnei ministru  
cu o adresă. Să le centralizăm şi să le comunicăm cu o adresă în cursul 
zilei de mâine, ca să uşurăm misiunea şi să nu existe dubii. 

Eu aş prefera să mai spun odată care sunt întrebările la care 
mi s-a promis mie că voi primi răspuns scris pentru că mă interesează 
răspunsul scris şi nu aş vrea să existe o lipsă de comunicare din care să 
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se piardă. Nu ştiu în ce măsură sau nu ştiu cine le va extrage din 
stenogramă ca să facă acest gest. 

 
Domnul Gelu Vişan: 
Biroul permanent al comisiei. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Dacă consideraţi că Biroul permanent îşi asumă această 

responsabilitate, eu nu am nici un fel de problemă. Pot să vi le 
transmit şi în scris şi sunt convins că le veţi regăsi şi în stenogramă. 

Dar cred că ar trebui totuşi ca ele să fie comunicate în scris 
doamnei ministru, astfel încât să fim siguri că nu se rătăceşte prin cele 
câteva zeci de întrebări care aşteptă încă răspunsul. 

Vă mulţumesc. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Numai o observaţie: vreau să vă spun că Biroul comisiei nu 

există nici la ora aceasta, „graţie Secretariatului”, şi luaţi cu ghilimele 
„graţie Secretariatului general al Camerei”. Nu avem secretară, decât 
două doamne stenografe, dar nu avem pe cineva care să lucreze pe 
documente, şi asta se întâmplă cu sprijinul unor persoane pe care le 
rog să facă benevol acest lucru, dar sper că totuşi vom avea personal 
tehnic care să ne ajute cu procese-verbale, cu corespondenţa. Am 
reiterat rugămintea către secretarul general al Camerei, şi rog să faceţi 
apel să se rezolve acest lucru, că nu mi se pare firesc să rezolvăm acest 
lucru tot noi. 

În altă ordine de idei, aş vrea să lămurim un lucru până la alte 
comentarii cu doamna ministru: în legătură cu documentele, pentru că 
a rămas un subiect nestabilit, doamna ministru, noi pentru mâine avem 
nevoie de documentaţia pentru dosarul de achiziţie pe cele două 
contracte, pentru că, altfel, ne puneţi în imposibilitatea de a desfăşura 
şedinţa cu funcţionarii din minister. 

Întrebarea mea este următoarea: aveţi posibilitatea, că până la 
urmă sunt acte publice pe care le puteţi conforma cu originalul, să ni 
le puneţi la dispoziţie prin funcţionarii ministerului mâine la comisie? 

 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Nu pot să garantez acest lucru. Nu-mi dau seama dacă 

funcţionarii mai vin dimineaţă la minister sau vin direct aici. 
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Mie mi se pare un timp foarte scurt. Puteţi să amânaţi o zi, 

dacă doriţi. 
Nu vreau să promit acum că până mâine dimineaţă veţi avea 

aceste documente, dar v-am spus: este opţiunea dumneavoastră. Eu v-
am spus că vă voi pune toate documentele la dispoziţie. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Vreau să revin, atunci, cu o altă propunere: sunt trei directori 

care vor fi prezenţi aici care vor putea să vorbească despre aceste 
contracte. Sunt convinsă că mai aveţi la dispoziţie şi alţi funcţionari în 
minister care să ne poată transmite până la acea oră măcar o parte din 
documentele de care dumneavoastră faceţi vorbire, ca să avem de 
unde să începem discuţia, pentru că realmente vom fi în 
imposibilitatea de a discuta pe hârtii şi vom face o discuţie 
nedocumentată şi uşor sterilă dacă nu vom beneficia de aceste 
documente. 

 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Procedură. 
Toţi suntem de acord aici că timpul este atât de scurt, totuşi. 
La ora 10,00 înţeleg că sunt invitaţi cei de la minister, şi 

mâine programul la minister începe în jur de ora 7,00 sau 8,00. Nu ar 
fi mai bine să facem o chestie serioasă, decât o chestie trasă de păr? Şi 
ori să mutăm la ora 12,00 ora pentru audieri, astfel încât probabil în 
două ore, în trei ore pot veni nişte documente, ca să nu punem o 
presiune pe nişte oameni dintr-un minister degeaba. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Supun la vot propunerea domnului Boureanu, şi vreau să 

facem următorul lucru: doamna ministru, supun la vot această 
propunere dar aş vrea să cădem de acord pe faptul că până la ora 12,00 
veţi fi în măsură să ne comunicaţi aceste acte care de altfel v-au fost 
solicitate din data de 24, nu astăzi, nu ieri. 

 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Voi dispune la prima oră să primiţi documentele celor care 

au. Vă spun că aceste documente în mod normal le au directorii din 
direcţiile respective, nu le are toată lumea din minister. Deci le au doar 
acei directori. Sunt în acele direcţii, nu în toate direcţiile. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Este în regulă. 
Supun la vot această propunere de a schimba ora şedinţei 

comisiei. 
A fost convocat, conform hotărârii şedinţei din data de 24, la 

audieri mâine, ora 10,00. 
Stimaţi colegi, ca să terminăm cât mai repede posibil, 

propunerea este următoarea: să mutăm şedinţa la ora 12,00, aşa cum a 
propus domnul Boureanu, pentru a avea timp reprezentanţii 
ministerului, prin directorii cu care va vorbi doamna ministru, aşa cum 
ne-a comunicat aici, să se prezinte cu documente. 

Cine este pentru? 
 
Domnul Cristian Alexandru Boureanu: 
Am spus „sau ora 12,00”. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnule Boureanu, doamna ministru tocmai a spus că îi va 

pune pe directori să facă xero-copiile de pe documente. 
 
Domnul Cristian Rizea: 
Doamna preşedintă, cu tot respectul, puteţi face publică lista 

persoanelor care vin la audieri mâine pentru ca să vedem întâi dacă 
mai lucrează la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mai este necesară 
decalarea sau nu. 

 
Doamna Aurelia Vasile:      
Vreau să lămuresc colegii: lista cu cei care au fost convocaţi 

a fost făcută. Corespondenţa nu se trimite la minister, ci se trimite 
acasă. Comisia aceasta poate să cheme şi să audieze orice cetăţean 
care are legătură cu ceea ce avem de verificat. 

Domnul deputat Boureanu a făcut o propunere, doamna 
ministru a spus că poate până în prânz să trimită cele două contracte, 
doamna preşedintă a supus la vot ca mâine audierile să înceapă de la 
ora 12,00. Eu spun să mergem mai departe de aici pentru a debloca 
lucrurile. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
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Doamna ministru, vă rog, spuneţi-ne, că aşteptăm răspunsul 

dumneavoastră. 
 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Eu personal aş fi amânat cu o zi, în locul dumneavoastră, dar 

nu vreau să fac comentarii. Puteţi să amânaţi până la ora 12,00. La 
prima oră voi dispune. Eu în acest moment nu ştiu dacă mâine  
reprezentanţi de la DNA vor fi sau nu în minister, nu ştiu dacă mi se 
vor solicita şi alte documente. Eu pot să dispun să vi se trimită. Nu pot 
să am o garanţie 100% că veţi primi până la o oră anume documentele 
pe care le-aţi solicitat. Pot, în schimb, şi v-am spus încă de la început 
că vi le voi trimite pe toate, dar să îmi daţi răgazul să pot să fac acest 
lucru. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Pe procedură, domnul Vişan, şi pe urmă domnul Bănicioiu, şi 

domnul Olteanu, dar ţin să subliniez aici că nu este nici o presiune pe 
doamna ministru. Aceste documente au fost solicitate din data de 24. 
Este vorba de nişte xero-copii după o sută de pagini maxim sau mai 
mult. Aşa cum le-aţi trimis unde le-aţi trimis – la absolut orice altă 
autoritate, sigur aveţi aceeaşi obligaţie să le direcţionaţi şi către noi. 

Voi lăsa cuvântul pe procedură şi apoi voi supune la vot 
propunerea de schimbare a orei. 

 
Domnul Gelu Vişan: 
Pe procedură, propunerea mea era înainte şi nu are legătură 

cu ceea ce doamna ministru a spus. Eu v-aş propune: pentru că 
derularea lucrărilor comisiei se întâmplă şi funcţie de ceea ce 
constatăm în comisie, am constatat de exemplu că suntem oarecum la 
întrecere cu DNA-ul, sau că lucrăm în paralel cu DNA-ul pe aceste 
documente şi nu numai. 

Eu, pentru clarificarea situaţiei, v-aş ruga să consemnaţi 
lucrul acesta şi să îl supuneţi la vot dacă şi colegii sunt de acord, deci 
v-aş propune să lucrăm şi joi în această comisie. 

 
Doamna Aurelia Vasile:      
Este în program. 
 
Domnul Gelu Vişan: 



 95
Deci: luni, astăzi - marţi, miercuri şi  joi. 
Vineri, atunci. Să lucrăm şi vineri. 
Deci, eu înţeleg că joi este zi de lucru în comisie. Atunci, este 

în regulă. 
 
Domnul Nicolae Bănicioiu: 
Eu susţin propunerea domnului Vişan. 
 
Doamna Aurelia Vasile:      
Eu propun să lucrăm şi duminica. Vreţi, domnul Vişan? 
 
Domnul Gelu Vişan: 
Nu. 
Joi, atât. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Domnul Olteanu. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
Vă mulţumesc foarte mult, doamna preşedinte. 
Vroiam doar să clarificăm o chestiune legată de punerea la 

dispoziţie a acestor documente. Eu sunt convins că ele pot fi puse la 
dispoziţie până la ora 12,00 pentru că eu sunt convins că ele au fost 
pregătite până luni, la ora 10,00. A fost un impediment procedural în 
livrarea lor, sunt convins. A existat un dubiu referitor la continuarea 
activităţii comisiei, dar eu nu vreau să cred că la Ministerul 
Tineretului şi Sportului nu s-a lucrat aşa cum a cerut comisia de 
anchetă pentru pregătirea acelor documente până luni. Deci, eu sunt 
convins că acele documente care luni dimineaţă la ora 10,00 erau cu 
siguranţă strânse şi pregătite vor putea să fie puse la dispoziţie cel 
puţin în mare măsură până la ora 12,00. Noi avem un program de 
lucru aprobat de Biroul permanent. Putem să acceptăm că între 10,00 
şi 12,00 lucrăm fiecare dintre noi să ne documentăm, şi să ne strângem 
la ora 12,00 pentru a-i audia pe domnii directori pe care i-am convocat 
mâine. Dar, repet, este un gest pe care îl face comisia, nu este un gest 
pe care îl face ministerul. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
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Numai un aspect de procedură: să ştiţi că citaţiile au fost 

comunicate cu ora 10,00. Deci, dacă revenim la propunerea domnului 
Boureanu, acum cu scuzele de rigoare, îmi dau seama că au fost 
comunicate deja citaţiile cu ora 10,00 şi nu vom putea schimba această 
dată de şedinţă pentru că nu mai suntem în termenul de 24 de ore 
regulamentar de a comunica aceste invitaţii. 

Atunci, nu are sens să supunem ora 10,00 la vot pentru că 
este deja votată şedinţa de audieri. O vom ruga pe doamna ministru să 
facă toate diligenţele şi să-şi îndeplinească obligaţiile de a comunica 
comisiei de anchetă toate documentele în legătură cu acest caz. 

Vă anunţ că mâine avem invitaţi la audieri funcţionari din 
Ministerul Tineretului şi Sportului, şi repet concluzia la care am ajuns 
şi pe care am votat-o la începutul şedinţei: că, în urma studierii 
documentelor pe care doamna ministru Monica Iacob Ridzi ni le va 
pune la dispoziţie, va fi convocată ulterior pentru lămuriri 
suplimentare. 

Doamna ministru, vă mulţumesc. Vă rog să aveţi un ultim 
cuvânt. 

 
Doamna Monica Maria Iacob Ridzi: 
Da, vroiam să vă mulţumesc şi eu şi, în primul rând, să nu fiu 

de acord cu anumite chestiuni spuse ca şi concluzii de domnul Bogdan 
Olteanu, tendenţios, din punctul meu de vedere – că nu ştiu pe ce am 
semnat, nu ştiu pe ce s-au cheltuit banii. Nu am spus aşa ceva, şi vă 
rog să nu-mi scoateţi din context ceea ce am spus. 

Nu mi se pare corect să scoatem din context anumite 
declaraţii pe care le-am făcut. 

Totodată, vreau să vă mulţumesc pentru ocazia pe care mi-aţi 
dat-o de a face cunoscute anumite detalii atât dumneavoastră, cât şi 
opiniei publice prin mass-media. 

Sunt aici de patru ore cu dumneavoastră pentru că mi-am 
dorit şi îmi doresc să clarificăm aceste lucruri. 

Nu am venit să contest ceea ce faceţi dumneavoastră. 
Am venit cu bună-credinţă. 
V-am spus că vă voi pune la dispoziţie toate informaţiile 

necesare şi tot ceea ce doriţi. Nu am absolut nimic împotrivă. 
Vă respect şi vă apreciez. Nu vreau, în schimb, să nu se 

întâmple acest lucru şi din partea dumneavoastră. 
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Consider că am avut cele mai bune intenţii şi le am în 

continuare, şi tocmai de aceea vă rog să ne tratăm cu respect şi 
colegial pentru că suntem colegi până la urmă şi chiar cred că interesul 
nostru comun de data aceasta este să clarificăm toate aspectele rămase 
neclarificate. 

Poate nu am fost suficient de clară, dar consider că astăzi am 
reuşit să clarificăm o mică parte dintre lucrurile rămase neclarificate. 
Cu siguranţă le vom clarifica începând de mâine. 

Vă rog să faceţi tot ceea ce consideraţi pentru a continua 
cercetările în acest sens sau, mă rog, nu ştiu dacă „cercetări” este 
cuvântul corect, pentru că vă repet: în acest moment, cei de la Parchet 
au început aceste cercetări. Dumneavoastră consideraţi în ce măsură 
continuaţi să faceţi ceea ce faceţi. Nu este problema mea ca ministru. 

Obligaţia mea ca ministru este să vă stau la dispoziţie ori de 
câte ori aveţi nelămuriri cu privire la activitatea desfăşurată pe 1 şi 2 
mai. 

Vă mulţumesc mult. 
 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Mulţumim, doamna ministru. 
Înainte de a-i da cuvântul doamnei Aura Vasile, vă asigurăm 

şi noi de toate bunele noastre intenţii şi cred că, dacă se întâmplă să 
avem păreri diferite, aceasta nu înseamnă că cineva este tendenţios sau 
vă face vreun proces de intenţie. Vă mulţumesc. 

 
Doamna Aurelia Vasile:      
Da. 
Vroiam să vă rog, doamna ministru, ca totuşi să nu ne mai 

certaţi. Poate nu vă daţi seama. Creaţi o anumită stare celor care 
suntem în jurul mesei, şi vă asigur că toată lumea de aici este cu bună 
intenţie. Nu facem anchetă, ci facem o verificare. Aşa cum vă spunea 
colegul meu, suntem parlamentari. Dumneavoastră sunteţi ministru 
prin votul nostru. 

Este atributul nostru pentru a răspunde la câteva întrebări, în 
condiţiile în care noi vă ajutăm ca dumneavoastră să răspundeţi. 

 
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 
Stimată doamnă ministru, stimaţi colegi, vă mulţumesc foarte 

mult pentru prezenţă. 
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Îmi pare rău că a durat atât de mult şedinţa. 
Doamna ministru, dumneavoastră, dacă doriţi să părăsiţi 

şedinţa, vă rog să o faceţi. Vă mulţumim mult pentru prezenţă. 
Mai avem trei puncte pe ordinea de zi. După 5 minute de 

pauză, vă voi ruga să reveniţi în sală să continuăm. Mulţumesc. 
 
 

* 
- după pauză - 

 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Stimaţi colegi, 
Vă rog să intraţi în sală! Au trecut 10 minute, propun să 

reîncepem şedinţa.  
Mai avem două puncte scurt de discutat pe ordinea de zi. 

Unul din puncte este stabilirea orei de şedinţă pentru ziua de joi şi vă 
propun să fie tot ora 10.00, ca să nu pierdem toată ziua aici. 

Supun la vot această propunere. 
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? 
Se abţine cineva? Mulţumesc frumos. 
Joi, programul comisiei. 
Domnul Boureanu se abţine. Joi, ora 10.00 – şedinţa 

comisiei. 
Acum avem punctul la care trebuie să stabilim lista 

persoanelor care vor fi audiate în ziua de joi, 2 iulie la această comisie 
şi eu am să vă fac câteva propuneri la care m-am gândit în urma 
răspunsurilor date de doamna ministru.  

Cred că este oportun să îl invităm pe domnul Cătălin 
Tolontan, pentru că domnia sa este cel care s-a ocupat îndeaproape de 
această anchetă şi ne poate furniza informaţii relevante. Cred că 
trebuie să îi invităm la comisie pe reprezentanţii societăţilor 
comerciale care, spune doamna ministru, au depus diverse proiecte şi 
solicitări şi pe baza acestor solicitări aflate la minister s-ar fi făcut 
comunicarea de ofertă a ministerului şi vă rog, lista este deschisă, o să 
decidem prin vot care dintre propuneri rămâne pe listă sau nu. Domnul 
Olteanu, vă rog. Doamna Aura. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 
Dacă îmi îngăduiţi, eu aş mai avea o propunere tot pentru 

ziua de joi pentru a clarifica chestiunea contractuală să invităm şi un 
reprezentant autorizat al Societăţii Media Pro Internaţional, cea care a 
organizat în parteneriat cu ministerul evenimentele de la Costineşti şi 
trebuie clarificată, cred, chestiunea împărţirii cheltuielilor pentru 
evenimentele respective. Mulţumesc.  

 
Doamna Graţiela Gavrilescu: 
Dacă îmi permiteţi tot la acest contract de asociere vroiam să 

fac referire. Să ni se prezinte şi contractul. 
 
Domnul Bogdan Olteanu: 
L-am cerut. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Doamna Aura Vasile. 
 
Doamna Aurelia Vasile: 
Am solicitat încă din timpul dezbaterilor să fie chemaţi şi 

secretarii de stat pentru a putea să ne lămurim care le sunt atribuţiile. 
Sunt doi şi subsecretarul. Este vorba de secretar de stat şi un 
subsecretar de stat, totul pe tineret. Deci, secretarul de stat şi 
subsecretarul. 

 
Domnul Cristian Rizea: 
Şi secretarul de stat pe sport, domnul Belu, pentru că vă spun, 

am informaţii. Dânsul a participat în calitate de secretar de stat, chiar 
dacă dânsa a precizat că nu răspunde de sport, a participat la întâlnire 
cu directorii direcţiilor judeţene. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul Vişan. Vă rog. 
 
Domnul Gelu Vişan:  
Eu v-aş propune, nu am absolut nimic împotrivă să chemăm 

reprezentanţi ai presei, cei care au demarat anchete de presă în acest 
moment. Vreau să vă spun că în stadiul acesta însă, cred că ar fi mult 
mai nimerit să ne lămurim asupra documentelor, asupra a ceea ce s-a 
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întâmplat în minister şi v-aş propune ca invitaţia către domnul 
Tolontan şi către eventual Trustul Media Pro sau alţi reprezentanţi ai 
presei dacă doriţi care să fie partenerii noştri de discuţie, să fie 
începând de luni până noi nu ne lămurim. De ce? Şi argumentez 
această propunere, pentru că noi discutăm în acest moment de o 
anchetă pe care la momentul de faţă am demarat-o pe o anchetă de 
presă sau pe mai multe anchete de presă sau pe relatările presei şi aş 
prefera să fim la stadiul în care să discutăm această anchetă pe 
documente, pe studiul acestor documente, să ne facem o părere, după 
care bineînţeles, toate persoanele care s-au pronunţat să fie invitate 
dacă noi considerăm. Cred că suntem în stadiul în care trebuie să fim 
precişi pe ceea ce discutăm. 

Repet, nu am absolut nimic împotriva listei pe care 
dumneavoastră aţi propus-o, dar v-aş propune ca aceste invitaţii să fie 
făcute pentru luni, deci, nu pentru joi, ci pentru luni. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mulţumesc domnule Vişan.  
O să supun la vot propunerea. 
 
Domnul Cristian Dumitrescu:    
Eu consider că domnul deputat Vişan, în mod corect, şi-a 

exprimat un punct de vedere. Are într-un anumit fel dreptate, depinde 
cum vedem lucrurile. Eu cred şi acum vreau să vă spun şi în legătură 
cu modul în care trebuie să ne stabilim clar nişte obiective şi nişte 
lucruri.  

Încă odată, până nu avem documentul principal cu contractele 
respective, va fi foarte greu să facem toate aceste demersuri. Dacă 
mâine însă vom avea aceste documente, cum ne-a promis doamna 
ministru, atunci nu avem nici un motiv, domnule Vişan – vă spun 
foarte sincer – să nu chemăm pe domnul Tolontan, pentru că el am 
înţeles că a declanşat... a făcut o informare şi pentru că până la urmă, 
datorită lui suntem aici, datorită şi a ceea ce a făcut doamna ministru 
şi datorită sesizării făcute de presă. Eu vreau să am – cel puţin din 
respect, dar vreau să vă spun că nici măcar din respect, eu vă spun 
personal că doresc să mă informez foarte clar de la acest om care a 
făcut o anchetă foarte serioasă şi argumentată. S-a luat în beţe cu un 
ministru, a făcut-o şi asumându-şi anumite riscuri, că nu este uşor în 
nici o ţară să te apuci de astfel de treabă şi atunci vreau să-l audiez ca 
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să mă eclepseze, să mă lumineze, că vă spun foarte clar. Vom citi 
aceste documente, dar eu merg mai mult pe partea de oportunitate şi 
pe partea de context în care s-au făcut aceste cheltuieli, pentru că dacă 
este vorba să mă bag eu peste DNA-ul lui Morar... asta nu am nici 
un... am spus de la bun început. 

Deci, vă rog foarte mult, eu susţin punctul dumneavoastră de 
vedere, cu condiţia că avem mâine documente. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Vă mulţumim domnule deputat. Doamna Aura Vasile, 

doamna Gavrilescu s-a înscris la cuvânt şi pe urmă domnul deputat 
Hondor. 

 
Doamna Aurelia Vasile: 
Susţin ceea ce dumneavoastră aţi propus. De altfel, atunci 

când am aprobat ordinea de zi şi am discutat de această problemă, am 
spus că completăm lista şi din rezultatele discuţiilor cu doamna 
ministru. Eu doresc tare mult să ascult pe domnul Tolontan, doresc să 
ascult secretarii de stat şi subsecretarul de stat, pentru că voi pune 
întrebări legat de răspunsurile doamnei ministru. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Doamna Gavrilescu. 
 
Doamna Graţiela Gavrilescu: 
Vreau să vă fac o propunere. În afară de lista cu persoane, aş 

vrea să facem şi o listă a unor documente pe care noi, data trecută, nu 
le-am solicitat şi poate că ar fi necesar să o fac. Dacă aveţi nevoie, eu 
chiar vreau să vă fac nişte propuneri. Este interesant, pentru că 
doamna ministru ne-a spus că nu ştia despre scena achiziţionată în 
2007, am vrea să vedem şi noi cum s-a achiziţionat această scenă, din 
ce a fost formată, care este fişa tehnică a ei, pentru că din câte cunosc, 
încă o dată, repet, nu ne trebuiau nişte avize prea mari. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnul Hondor aveţi cuvântul. 
 
Doamna Graţiela Gavrilescu: 
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Încă o propunere, a făcut-o şi colegul de la UDMR, vizavi de 

fişa bugetară a evenimentului în sine. Şi aceasta trebuie să o mai 
avem. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Am solicitat-o pe aceasta, sperăm ca mâine să ne-o transmită. 

Domnul Hondor şi domnul Zătrean. 
 
Domnul Gondor Marius:  
Eu aş vrea să ... sper că nu greşesc, data trecută am discutat 

de existenţa unui dosar pe care dumneavoastră – Partidul Naţional 
Liberal – l-aţi făcut atunci când aţi depus reclamaţia, dosar de presă şi 
atunci, data trecută, ne spuneaţi că ni-l puneţi la dispoziţie.  

V-aş ruga pentru mâine să-l avem şi noi. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
V-aş ruga să mă ajutaţi în demersul cu Secretariatul General, 

pentru că sunt legată de mâini şi de picioare, până domniile lor nu mă 
vor ajuta cu un Secretariat Tehnic, să facă toate aceste lucruri. 

 
Domnul Gondor Marius: 
Vreau să şi justific de ce cer acest lucru. Văd că toată lumea 

de aici sau cel puţin multă lume de aici ştie o droaie de amănunte. Eu, 
dacă nu am citit în amănunt toate articolele de presă, nu le ştiu şi chiar 
nu este în regulă lucrul acesta. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Domnule deputat, vă rog. 
 
Domnul Dan Zătreanu:    
În contextul celor spuse, şi eu sunt de aceeaşi părere, adică, în 

primul rând, noi trebuie să ne edificăm asupra problemelor care sunt, 
nu ascultând pe altcineva, ci citind noi materialele, contractele, să ştim 
exact care a fost situaţia, după care putem asculta ziarişti sau alţii care 
au fost implicaţi, să ştim ce îi întrebăm. Aşa ascultăm, va fi un 
monolog, ne vor spune anumite lucruri pe care ei le ştiu, le-au găsit, 
poate sunt corecte şi noi nu avem posibilitatea să-i întrebăm şi să 
cerem amănunte. De aceea consider că este bine să vină mai târziu 
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ziariştii şi ceilalţi şi noi întâi să ne edificăm cu documentele pe care le-
aţi cerut.  

 
Domnul Cristian Dumitrescu: 
Daţi-mi şi mie voie. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Vă rog domnule deputat. 
 
Domnul Cristian Dumitrescu: 
Haideţi să luăm aşa, un pic. În definitiv, la urma urmei 

suntem comisie de anchetă, da?  
Este o colegă cu noi, este deputat doamna ministru. Dar, dacă 

vrem documente, noi suntem organ de anchetă al Parlamentului, se 
ducea, oprea jumătate de minister astă seară şi făcea xerocopiile, nu ne 
jucăm acum. Am lăsat aşa lucrurile. Nu există să spunem: mi-au 
plecat funcţionarii la ora 16.00. Păi, dacă au plecat funcţionarii la ora 
16.00, chiar că îmi pun probleme cum conduce ministerul. 

Vreau să zic când a fost o chestie de buget sau când am o 
problemă eu la comisie la Parlament, stau cu oamenii mei până la ora 
12.00 noaptea şi când este o problemă de apărat interesul ministerului 
şi al prestigiului şi situaţia chiar a ministrului, nu se pot aduna trei 
funcţionari decât mâine de la ora 7.30. Deci, mare scofală... 

Eu vreau să am mâine dimineaţă la ora 10.00 acest document, 
mă aşez acolo într-un fotoliu jumătate de oră şi vă spun eu că m-am 
edificat. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Stimaţi colegi, 
Ca să nu continuăm la infinit aceste discuţii, vă mulţumesc 

pentru intervenţii.  
Supun la vot cele două propuneri. 
Propunerea pe care am făcut-o eu comisiei în sensul în care 

vom invita joi ora 10.00 următoarele persoane la audieri: domnul 
Cătălin Tolontan, reprezentanţii celor trei firme de consultanţă care au 
participat la selecţia de ofertă, reprezentantul Media Pro care a semnat 
contractul cu firma de consultanţă şi cei doi secretari de stat şi 
subsecretarul de stat de la Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Cine este pentru ? 6 voturi.    
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Domnul Lakatos a plecat. 
Cine este împotrivă? 
Se abţine cineva? 4 abţineri. Vă mulţumesc frumos. 
 
Domnul Gelu Vişan:  
Solicit procedură – motivarea votului 30 de secunde. 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Scurt, domnule Vişan. Vă rog frumos. 
 
Domnul Gelu Vişan:  
Procedură – motivarea votului. Revin cu condiţia de a avea 

timp să studiem acele documente şi pe documente să ne facem o 
părere. Aceasta a fost de fapt motivaţia votului meu. Vă mulţumesc. 

  
Doamna Alina Gorghiu: 
Vă mulţumim. Dacă mai aveţi timp un singur minut să 

stabilim şi documentele pe care o să le solicităm în plus. Are doamna 
Gavrilescu propuneri să ne facă. 

 
Doamna Graţiela Gavrilescu: 
Nu, acelea pe care vi le-am făcut vizavi de ... 
 
Doamna Alina Gorghiu: 
Mai ziceţi odată. 
 
Doamna Graţiela Gavrilescu:  
Vizavi de achiziţionarea scenei din 2007, să ni se pună la 

dispoziţie toată fişa tehnică a acestei scene, cu ce este dotată, pentru că 
de aici... şi atât. 

 
Doamna Alina Gorghiu: 
Bun. Mulţumesc mult de tot.  
Stimaţi colegi, 
Închidem şedinţa, ne vedem mâine la ora 10.00 în aceeaşi 

sală.   
  
Şedinţa s-a încheiat la ora 19.31. 


