
 

 

 

 

S T E N O G R A M A  

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea 

sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de 
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Şedinţa a început la ora 11,45. 

Lucrările au fost conduse de domnul Ludovic Orban, 

preşedintele Comisiei de anchetă, asistat de domnii Nicolae 

Bănicioiu şi  Vasile Bleotu, vicepreşedinţi, şi Claudiu Ţaga, 

secretar. 

      * 

Domnul Ludovic Orban:  

Bună ziua!  

Stimaţi colegi, vă propun să începem. Domnul secretar 

ne-a pregătit propunerea de ordine de zi. Dacă aveţi propuneri 

de modificare? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, aşa cum este 

ea, cu rugămintea ca în măsura în care vin reprezentanţii 

firmelor pe care le-am invitat la audieri, să finalizăm o audiere a 

unui reprezentant al firmei, să putem să continuăm audierea, 

chiar dacă nu se prezintă chiar în ordinea stabilită. 

După cum vedeţi, avem invitaţi reprezentanţii firmei 

S.C. Stage Expert S.R.L., reprezentantul S.C. 360 Revolution 

S.R.L., reprezentantul S.C. Media Pro Pictures S.A., 

reprezentantul S.C. Eurofilm Art S.R.L. 

Domnule secretar, din ce confirmări avem... Vă ascult. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Domnule preşedinte, confirmări am avut şi s-a 

prezentat de la firma Stage Expert. De la celelalte firme nu am 
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avut confirmări, iar firma S.C. 360 Revolution S.R.L. ne-a 

transmis la ora 10,30 astăzi o adresă prin care spune că „cei care 

cunosc şi au datele despre activitatea la care au participat, în 

această săptămână sunt în concediu şi vă rugăm pe această cale 

să stabiliţi un nou termen, la care să se prezinte în faţa comisiei 

şi să ni-l comunicaţi”. Deci, doar săptămâna aceasta au precizat 

că sunt încă în concediu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule secretar, mai am o rugăminte. Înainte de a 

începe audierile, din documentele care ne-au fost furnizate de 

Ministerul Turismului, dacă avem dosarul de procedură, să fie la 

dispoziţia oricărui membru al comisiei. Contractul şi dosarul de 

procedură. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Documentele pe care le-am primit la început, nu am 

mai primit nici un document care să completeze, pentru a putea 

să ne facem o imagine asupra procedurii, au fost copiate şi au 

fost date membrilor comisiei. 

Domnul Ludovic Orban:  

Documentaţia din dosarul de achiziţie de la ... 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Nu cuprind toate documentele din dosarul de achiziţie. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Am înţeles. 

Doamna Aurelia Vasile:  

La ce program suntem acum? 

Domnul Claudiu Ţaga:  

„Lumină la malul Mării”. 

Domnul Ludovic Orban:  

„Lumină la malul Mării” este procedura de atribuire la 

care au participat cele trei firme: Media Pro Pictures S.A., S.C. 

Stage Expert S.R.L. şi S.C. 360 Revolution S.R.L., de asemenea,  

cu Eurofilm este contractul care a fost semnat pentru concertul 

cu Bregovici. Deci, acestea sunt cele două elemente. 

Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi a 

Comisiei de anchetă privind sumele cheltuite de Ministerul 

Turismului. 

Cine este pentru?  

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva?  

Mulţumesc. (Unanimitate). 

La dezbateri în plenul comisiei, v-aş propune să-i 

stabilim expertului IT, care a fost angajat prin votul comisiei, un 

obiect al expertizei. Eu vă spun c vă propun eu. Cred că în primă 

fază este relevant pentru noi să aflăm următoarele lucruri:  

- Pe ce server este găzduit site-ul ministerului? 

- Ce firmă administrează site-ul ministerului? şi 
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- Datele reale la care s-au făcut postările. 

Într-o discuţie pe care am avut-o după desemnarea 

expertului, acesta mi-a comunicat că există posibilitatea tehnică 

de a se afla cu precizie care este data la care s-a făcut fiecare 

postare pe site. 

Ca să nu îi acordăm un volum de lucru foarte mare 

expertului IT, propunerea mea este, în primă fază, să verifice 

numai postările care au fost făcute la fereastra „achiziţii 

publice”, anunţul „achiziţii publice”, urmând ulterior, dacă vom 

considera necesar, mai ales pe ceea ce priveşte protocolul de 

promovare cu BRD-ul şi postarea clipului. De asemenea, mai 

era vorba de un clip de promovare care a fost postat, care de 

asemenea trebuie analizat. 

În primă fază propunerea mea este să fie cele trei 

elemente. Repet: serverul care găzduieşte, firma care 

administrează, administratorul site-ului şi postările reale şi chiar 

să ne furnizeze spre final un tabel. Data care este trecută pe site 

şi data la care a fost făcută postarea efectivă. Pentru că eu vă 

spun, la analiza site-ului, marea majoritate a contractelor şi a 

documentelor postate pe site au început să fie postate pe site 

după ce a apărut iniţiativa constituirii Comisiei de anchetă. 

Numai că lucrul acesta trebuie demonstrat, dovedit printr-o 

expertiză din partea expertului IT.  

Sunteţi de acord cu această propunere? 

Cine este pentru?  
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Este cineva împotrivă?  

Mulţumesc. (Unanimitate). 

Dacă mai aveţi intervenţii la primul punct de dezbatere 

în plenul comisiei? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Am şi eu o intervenţie, domnule preşedinte. 

Domnul Ludovic Orban:  

Da, domnule Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

De fapt intervenţia mea se referă la mai multe aspecte şi 

aş începe cu primul dintre ele, cu privire la ceea ce s-a întâmplat 

în cadrul şedinţei de ieri, şi anume, faptul că reprezentanţi ai 

Ministerului Turismului nu au dat curs citării pe care am făcut-o, 

în condiţiile regulamentare şi legale şi cred eu şi ca urmare a 

unor declaraţii pe care le-a făcut doamna Udrea în cursul zilei de 

luni. Comportamentul, atitudinea, declaraţiile şi în special 

instigările la nerespectarea legii ale doamnei Elena Udrea sunt, 

în opinia mea, mai grave decât mineriadele organizate de către 

Miron Cozma şi au avut şi au drept scop subminarea statului de 

drept. Este inadmisibil ca un ministru al Guvernului României 

să facă aceste lucruri, compromiţând eforturile românilor care au 

făcut eforturi deosebite ca ţara noastră să fie membră a Uniunii 

Europene. Scene de acest tip îmi aduc aminte că am văzut şi la 
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procesul soţilor Ceauşescu, când coana Leana îi spunea lui nea 

Nicu să nu răspundă decât în faţa Marii Adunări Naţionale. 

În acelaşi timp apreciez că doamna Roberta Anastase se 

comportă aşa cum spunea doamna Aura Vasile, ca şi când ar fi 

preşedintele unui SRL, al cărui asociat unic este.  

Doamna Udrea se comportă cu salariaţii Ministerului 

Turismului ca şi când ar fi proprii sclavi, în propria feudă.  

Nu înţeleg care este mobilul faptului că salariaţii refuză 

să vină la Comisia de anchetă, în condiţiile în care au fost citaţi 

şi nu au venit, riscând să încalce legea. 

Instigările doamnei Udrea seamănă foarte mult cu ceea 

ce ne-a informat Parchetul General că ar fi făcut doamna Ridzi 

atunci când a dispus ştergerea unor informaţii din sistemul 

informatic. 

Vreau să cred că doamna Udrea în acest timp nu 

acţionează pentru a ascunde anumite nereguli care, de altfel, au 

fost sesizate de către mass-media. 

Sunt convins că întreaga activitate a Ministerului 

Turismului se desfăşoară în deplină legalitate, până la proba 

contrarie şi că doamna Udrea va participa la Comisia de anchetă 

şi că va pune la dispoziţia noastră toate documentele solicitate, 

iar salariaţilor le va permite să redevină salariaţi şi să nu rămână 

la statutul de sclavi ai domniei sale, astfel încât, noi, Comisia de 

anchetă să eliminăm suspiciunile care au fost reflectate de către 

mass-media. 
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Şi pentru că am pomenit numele doamnei Roberta 

Anastase şi pentru că eram restanţier în legătură cu o sesizare pe 

care trebuia să o facem către Biroul permanent şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, propun, domnule preşedinte, 

ca să aprobăm această idee, de a sesiza cele două instituţii ale 

Camerei Deputaţilor, astfel încât declaraţiile şi comportamentul 

abuziv şi nedemn, respectiv încercarea clară de intimidare a 

membrilor Comisiei de anchetă ale doamnei Roberta Anastase 

să fie sancţionate potrivit art. 213 lit. e) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, articol care prevede sancţionarea cu 

neparticiparea la şedinţele Camerei Deputaţilor cu până la 15 

zile. Poate în acest interval de timp doamna preşedinte, deputat, 

a Camerei Deputaţilor va reuşi să înţeleagă că în relaţia cu 

organismele Camerei Deputaţilor trebuie să avem un 

comportament regulamentar. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, domnule deputat. 

Vă adresez rugămintea să dezbatem această propunere 

la Capitolul concluzii, spre final. Dacă aţi putea, o formulare, o 

întemeiere pe ce dispoziţii, ce articole din Regulament le-a 

încălcat doamna Anastase, ca să avem, practic, un temei cât se 

poate de solid argumentat pe Constituţie şi pe prevederile 

Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Dacă mai sunt alte intervenţii? 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Aş fi vrut eu, domnule preşedinte. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vă ascult, domnule deputat. Domnul deputat Robert 

Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Aş fi vrut să facem o solicitare la Biroul permanent sau 

doamna preşedinte a Camerei Deputaţilor, dacă se poate să ne 

dea, totuşi, sala în care ne-am desfăşurat activitatea în prima 

şedinţă şi în Comisia Ridzi, pentru că aici suntem destul de 

mulţi şi de multe ori se încălzeşte atmosfera, aerul condiţionat 

nu face faţă şi nu mi se pare normal ca o sală care stă liberă, care 

ar putea să ne găzduiască, noi să stăm într-o sală care nu ne 

oferă condiţiile necesare, atât nouă cât şi celor care vor să facă... 

Domnul Ludovic Orban:  

Am o singură rugăminte: haideţi să discutăm acest 

subiect joi, pentru că joi va trebui să definim programul nu 

numai pe săptămâna viitoare, ci şi pe luna septembrie şi atunci 

să şi definim că odată cu debutul sesiunii parlamentare din 

toamnă, în mod evident această sală care este a Comisiei de 

buget, finanţe, nu va mai putea fi utilizată conform programului 

comisiei şi va trebui în mod evident să avem o altă sală pusă la 

dispoziţie. Discutăm mâine subiectul acesta. 
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Doamna Aurelia Vasile:  

Comisia de buget are planificate în ultimele două 

săptămâni comisie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Începând de săptămâna viitoare? 

Doamna Aurelia Vasile:  

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

E-n regulă. Cu atât mai mult! Dar discutăm mâine când 

formulăm toate documentele oficiale pentru a se conferi... să 

ţinem cont şi de ce se întâmplă astăzi în Biroul permanent. 

Dacă mai sunt alte intervenţii la punctul de dezbateri? 

Dacă nu, vă propun să închidem punctul de dezbateri şi să 

trecem la punctul 2: audierea reprezentantului autorizat al firmei 

S.C. Stage Expert S.R.L. Am rugămintea către reprezentantul 

firmei să se aşeze acolo, în faţa microfonului dintre camerele de 

filmat. 

Domnul Raymond Manu: 

Am nişte dosare... 

Domnul Ludovic Orban:  

Puteţi să le predaţi către secretarul comisiei şi să ia 

act... Este un dosar care conţine aceleaşi documente în mai 

multe exemplare?  
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Domnul Raymond Manu: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Pot fi distribuite către membrii comisiei. Am 

rugămintea să distribuiţi... 

În momentul în care vi se pune o întrebare, pentru a 

răspunde, acolo, apăsaţi pe butonul acela de jos, mare.  

Înainte de a începe audierea, v-aş întreba să-mi spuneţi 

numele în clar pentru procesul-verbal şi poziţia pe care o ocupaţi 

în cadrul firmei Stage Expert. 

Domnul Raymond Manu: 

Bună ziua! Numele meu este Manu Raymond şi sunt 

directorul firmei Stage Expert, administrator delegat. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul Raymond Manu, director şi administrator 

delegat al firmei S.C. Stage Expert S.R.L. 

Vă mulţumim mult pentru precizare. În conformitate cu 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, dispoziţiile art. 76 alin. 6, în 

care se stipulează: „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”. Vă 

repet conţinutul acestui articol. Conform acestui articol aveţi 

obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce 
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ştiţi şi că nerespectarea acestei obligaţii, în conformitate cu 

Regulamentul Camerei Deputaţilor atrage răspunderea penală.  

Vă fac o scurtă informare, ca să înţelegeţi cadrul 

discuţiei şi întrebările care vă vor fi adresate. 

Comisia de anchetă privind activitatea Ministerului 

Turismului, modul de cheltuire a banilor publici de către 

Ministerul Turismului este înfiinţată prin decizia plenului 

Camerei Deputaţilor şi are ca obiect de activitate mai multe 

puncte, pe care trebuie să le clarifice, să le elucideze, să le 

lumineze. 

Printre punctele care se află în obiectul de cercetare al 

comisiei, sunt modul de atribuire a unor contracte. Unul dintre 

contractele care face obiectul cercetării comisiei este contractul 

cunoscut generic sub numele de „Lumină la malul Mării”, care a 

presupus organizarea unor evenimente de Paşti şi de 1 Mai 

pentru obiectivele care le-au considerat necesare Ministerul 

Turismului.  

Pe noi ce ne interesează în această speţă? Ne 

interesează să aflăm de la toţi participanţii punctul lor de vedere, 

atât firma care a câştigat, cât şi firmele care au fost înscrise. 

Acest punct de vedere ne este necesar pentru a clarifica modul în 

care s-a derulat procedura de achiziţie şi dacă sau nu s-au 

respectat prevederile legale în cursul procedurii de achiziţie, 

care sunt nişte prevederi, o obligaţie ca urmare a prevederilor 
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Ordonanţei nr. 34, care reglementează regimul achiziţiilor 

publice. 

V-am precizat aceste lucruri pentru a înţelege care este 

obiectul de activitate al comisiei, motivul pentru care v-am 

invitat şi să vă pregătesc pentru întrebările care vă pot fi puse. 

Îi rog pe colegii mei, membri în Comisia de anchetă... 

Îmi sugerează domnul Chiriţă să spuneţi câteva cuvinte, 

în primă fază, despre participarea la această procedură de 

achiziţie. 

V-aş pune câteva întrebări. Cum aţi aflat de derularea 

acestei proceduri de achiziţie? 

Domnul Raymond Manu: 

Este foarte simplu. Aveţi aici un istoric, în dosarul pe 

care vi l-am arătat. Sunt trei puncte simple. Noi am aflat pe data 

de 31 martie, am primit un e-mail de la o asociaţie naţională de 

organizatori de expoziţii care se numeşte RCB Romanian 

Convention Birou, care sunt nişte parteneri de-ai noştri. Am fost 

şi noi membri la un moment dat... Şi această asociaţie trimite 

către toţi membrii posibile evenimente, posibile festivaluri, 

posibile expoziţii sau summit-uri şi aşa mai departe. Este acolo o 

copie, vedeţi de la Congres Expo Service, în data de 31 martie. 

31 martie, reamintesc, ar fi cu o zi înainte de 1 aprilie. Dacă am 

fi ştiut din timp, am fi avut timp să avem o ofertă mult mai 

consistentă. Şi foarte sincer, pe ideea, ca la examen, dacă nu te 

prezinţi nu ai cum să-l câştigi, am făcut ce-am putut într-o zi, de 
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pe-o zi pe alta. Deci, pe data de 31 am aflat, pe data de 1 aprilie 

am depus oferta noastră şi acele documente justificative, cum 

ne-aţi cerut prin adresa dumneavoastră, sunt prezentate în copie 

aici, în dosar. Acesta ar fi istoricul participării noastre la această 

licitaţie. 

Mai mult decât atât, dacă vă uitaţi acolo, este o copie... 

Domnul Ludovic Orban:  

Am o întrebare: dumneavoastră, ca firmă care aveţi un 

istoric al contractelor, urmăriţi sistemul electronic de achiziţii 

publice, oficiallicitaţii.ro.? 

Domnul Raymond Manu: 

Urmărim, dar mai avem şi noi hibe, nu ştim chiar tot ce 

se întâmplă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am înţeles. 

Domnul Raymond Manu: 

Nu ştiu dacă a fost postată, când a fost postată sau cum 

a fost ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Anunţ de participare după datele pe care le avem noi 

aici, referitor la acest contract, nu a fost postat. 

Domnul Raymond Manu: 
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Există o adresă a Ministerului Turismului către RCB, 

către această asociaţie, în data de 27. La noi a ajuns târziu, pe 

31. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră nu aţi primit... 

Domnul Raymond Manu: 

Noi nu am fost invitaţi... 

Domnul Ludovic Orban:  

Anunţ de participare nu există. Este o distincţie între 

anunţ de participare şi ... 

Domnul Raymond Manu: 

Solicitare directă nu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Nu aţi primit invitaţie de participare şi nici anunţ. Deci, 

practic aţi aflat prin intermediul unui ONG care reprezintă, să 

spun, mai multe... 

Domnul Raymond Manu: 

Este o asociaţie cu peste 80 de companii. 

Domnul Ludovic Orban:  

Care v-a fost trimisă pe 30 sau 31 martie. 

Domnul Raymond Manu: 

Pe 31 martie. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Continuaţi, vă rog. 

Domnul Raymond Manu: 

Foarte scurt, oferta am depus-o pe data de 1, în termen. 

Sunt anexate ofertele financiare, ofertele pe echipamente pentru 

artişti. Şi, repet, chiar dacă noi suntem aici să explicăm aici o 

chestie care nu este foarte convenabilă, suntem firma care am 

pierdut, nu care am câştigat. Există şi comunicarea de la 

minister. 

Domnul Ludovic Orban:  

Comunicarea de la minister v-a fost transmisă pe data 

de 3 aprilie, da? 

Domnul Raymond Manu: 

Exact. Sunt copiile acolo. 

Domnul Ludovic Orban:  

Cu nr. 255 pe 3 aprilie. 

Domnul Raymond Manu: 

Exact. Comunicarea o dată şi 2) procesul-verbal al 

comisiei de la minister cu privire la câştigători şi la punctele cu 

care noi ca, companie am fost anunţaţi că nu întrunim toate 

condiţiile solicitate. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Numai puţin, să terminăm partea de prezentare şi după 

aceea ... Legat de partea de prezentare? Îl rog pe domnul 

secretar, deputat Claudiu Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Aş vrea să vă întreb dacă în acest dosar pe care încă noi 

acum încercăm să-l studiem, dacă societatea dumneavoastră a 

pus un document sau, mai clar, societatea dumneavoastră în 

cadrul statutului societăţii are ca obiect de activitate problemele 

pentru care s-a făcut această procedură? 

Domnul Raymond Manu: 

Noi, ca societate, conform certificatului constatator, 

codul nostru este 9.003 – Activităţi de creaţie artistică, care 

implică 7.000 de ... sunt 30 de puncte subsidiare codului, în care 

există şi organizarea şi producţii tehnice de evenimente şi 

spectacole şi nu numai. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Am înţeles prin aceasta că societatea dumneavoastră 

îndeplinea criteriul de a putea să fie invitată să participe la 

această ... 

Domnul Raymond Manu: 

Am îndeplinit şi criteriile toate de eligibilitate, de taxe 

plătite la zi... 

Domnul Ludovic Orban:  
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Dacă mai aveţi ceva în expunerea iniţială de spus? 

Dacă nu, dăm drumul la întrebări. 

Îi dau cuvântul domnului deputat Robert Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

În primul rând, aş vrea să-l felicit pe domnul Raymond 

Manu pentru expunerea pe care ne-a făcut-o aici, pentru faptul 

că v-aţi prezentat la comisie, pentru faptul că daţi un exemplu de 

cum ar trebui un invitat în comisie să se prezinte şi credeţi-mă 

că e un model, adică o persoană care nu trăieşte din banii publici 

vine la Parlament cu documentaţie completă, cu explicaţii şi fără 

prea multe comentarii să ne lămurească referitor la subiectul pe 

care noi îl anchetăm.  

Eu cred că este un exemplu bun de urmat şi pentru alţii 

care nu procedează asemănător. 

Îmi pare rău că documentaţia am primit-o  acum şi nu 

am avut timp să  studiez prea bine. Să înţeleg că dumneavoastră 

aţi participat la licitaţie şi aţi fost descalificat? 

Domnul Raymond Manu: 

Da. 

Domnul  Dumitru Chiriţă: 

Motivul pentru care aţi fost descalificat vi s-a 

comunicat, nu? 

Domnul Raymond Manu: 
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Da, şi dacă este scris că avem răspunsul procesul-verbal 

unde comisie pune   punctele prin care noi nu am întrunit 

condiţiile solicitate din caietul de sarcini. Sunt punctele la pv 

nr.259. 

Domnul Robert Negoiţă: 

Vi se pare pertinent răspunsul ministerului? Faptul că  

v-a descalificat, vi se pare că e în regulă.? Adică vi s-a părut că a 

fost corectă licitaţia, mă rog. 

Domnul Raymond Manu:  

Mă rog, n-a fost tocmai o licitaţie, a fost o selecţie de 

oferte. Faptul că nu am contestat, toate aceste puncte scrise de 

Ministerul Turismului sunt reale. Noi nu am avut timp să facem, 

să construim o ofertă foarte la obiect, nu pe partea tehnică, în 

special pe partea artistică. Mai mult decât atât, în caietul de 

sarcini se cerea, evident, ca de la fiecare artist să ai o notă scrisă, 

cu acordul lui că este disponibil şi poate să participe în ziua 

respectivă şi, fiind vorba de  mai mulţi artişti... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Da. Aţi mai participat, aţi mai făcut oferte şi la alte 

instituţii, nu neapărat guvernamentale, şi la alte firme, alte 

entităţi. Aţi mai întâlnit să vă ceară cu o zi înainte să vă facă 

cereri de ofertă cu o zi înaintea selecţiei de oferte? 

Domnul Raymond Manu:  
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Reluând istoric, nu ni s-a solicitat ofertă nouă de către 

Ministerul Turismului, am aflat de la această  asociaţie de 80 de 

companii şi private şi de stat, cred că sunt acolo, şi noi ne-am 

prezentat. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

A, deci nici măcar nu vi s-au cerut oferte. Probabil că 

eraţi neaveniţi în zonă. 

Domnul Raymond Manu:  

Nu pot să comentez aşa ceva.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu, pe zona asta aş fi vrut, asta mă interesa, dar acum 

m-aţi lămurit, o să repet, îmi pare rău că nu am putut să studiez 

documentaţia, dar sper ca să fi avut timp colegii şi să aibă ei mai 

multe întrebări. 

Domnul Raymond Manu:  

Sincer şi fiind la obiect, faptul că s-a trimis totuşi o 

cerere către o asociaţie cu peste 80 de companii, e o 

transparenţă. Ce putem şi ceea ce este foarte rar, e timpul foarte 

scurt. E o ofertă complicată. E vorba de 6 zile de spectacol, în 

diverse locuri, e vorba de artişti, e vorba de a construi, iar în 

general, un spectacol nu stă în partea tehnică. Şi, aşa în ultima 

vreme a devenit ideea de scenă inamicul public nr.1. 

Domnul Robert SorinNegoiţă:  
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Vă dezvălui un secret personal, când organizezi o 

petrecere, pe cei care vreau să nu vină la petrecere îi invit cu 

câteva ore înainte. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul domnului Chiriţă şi apoi domnului 

Claudiu Ţaga. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule preşedinte, vreau şi eu să mă asociez 

colegului Robert Negoiţă care adresa sincere felicitări domnului 

Raymond pentru prezenţa la această comisie şi pentru faptul că 

şi-a găsit timp să vină să dialogheze cu noi, din dorinţa şi sunt 

convins că gândeşte la fel, de a afla care este realitatea în 

legătură cu acest eveniment şi mai precis cu modalitatea 

derulării acestei achiziţii publice. 

Prima întrebare pe care v-aş adresa-o se referă la data la 

care  aţi fost înştiinţat că aţi fost descalificat. 

Domnul Raymond Manu:  

3 aprilie. P.v.  nr. 254  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Deci pe data de 3 aprilie aţi fost înfiinţat că aţi fost 

descalificat. E un comentariu pe care eu l-aş face, în legătură cu 

faptul că se pare că unii au aflat despre  cine e câştigător şi care 

au fost descalificaţi la o dată anterioară datei de 3 apr. Şi anume 
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la data de 1 apr. Şi aş vrea în această idee să vedem în ce măsură 

dumneavoastră aţi fost sau nu informat în acelaşi termen. 

Spre exemplu, unul dintre competitori sesizează 

Consiliul naţional de soluţionare a contestaţiilor la data de 1 apr. 

în legătură cu faptul că a fost descalificat vizavi de această 

achiziţie publică. În condiţiile în care p.v. de adjudecare a fost 

redactat şi datat  cu data de 3 aprilie. Sigur că în conţinutul p.v. 

regăsim şi data de 1 apr. Dată la care probabil s-a întrunit 

comisia. De aceea v-am întrebat la ce dată aţi fost informat în 

legătură cu această decizie de descalificare, pentru că mie mi se 

pare cel puţin suspect că cel care a câştigat ştia de la data de 1 

aprilie că a câştigat, unul dintre competitori care a fost şi el la 

rândul lui descalificat, ştia de la data de 1 aprilie, iar 

dumneavoastră aţi aflat la data de 3 aprilie. Mi se pare cel puţin 

suspect acest lucru şi, poate, cineva la un moment dat va trebui 

să explice de ce aceste necorelări şi de ce unii au aflat mai 

devreme şi alţii mai târziu. Bine că nu v-au anunţat pe 7 aprilie, 

când probabil că avea loc evenimentul sau se semnase 

contractul. Nu mai am alt comentariu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul domnului deputat Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Din experienţa dumneavoastră  la acest gen şi amploare 

a procedurii ce urma să se întâmple, în câte zile credeţi că o 
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societate poate pregăti în condiţii optime toată documentaţia 

pentru a se prezenta cu oferta la contractant? 

Domnul Raymond Manu:  

Din experienţa noastră, o ofertare de genul acesta ar fi 

minim 3-4 zile. Numai că vă rog să luaţi în considerare că 

firmele sunt pe un palier destul de mare între firme foarte mici şi 

firme cu capacitate foarte mare. Unul chiar dintre motivele 

pentru care noi nu am depus contestaţie înţelegând că punctele 

ministerului sunt corecte faţă de oferta  noastră şi iar îmi pare 

rău să spun, în faţa dumneavoastră sunt în calitate de perdant al 

unei licitaţii, Media Pro este o companie extrem de solidă şi face 

parte dintr-un grup extrem de puternic. Ei chiar pot să facă o 

ofertă... de la artiştii, au şi partea de management, au 

televiziune, au studiouri, deci din punctul acesta  de vedere, noi 

suntem o firmă de 10 ori mai mică. Probabil că o firmă cu 10 

angajaţi ar putea să facă o ofertă într-o săptămână, două, o firmă 

de nivelul nostru ne-ar fi trebuit măcar 3-4 zile. Din păcate, din 

vina noastră nu am aflat mai devreme. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Deci consideraţi că o societate mare are nişte 

documente care sunt făcute dinainte, adică în momentul când 

apare o licitaţie doar să le înainteze, mă refer la ce aţi spus 

dumneavoastră, acordul scris al artiştilor. 

Domnul Raymond Manu:  
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Acordul scris al artiştilor este unul din aspecte, ideea de 

a contacta  artiştii şi de a avea în permanenţă contact cu ei, şi nu 

uitaţi că un grup cum sunt ei au contact zilnic de la televiziuni 

până la producţiile pe care le au... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Procedura a avut un caiet de sarcini? 

Domnul Raymond Manu:  

Există Caietul de sarcini şi îl aveţi în copie în dosarul 

nostru. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Îl avem în copie. Mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul doamnei deputat Adriana Săftoiu. Se 

pregăteşte domnul deputat Lakatos. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Vreau să vă întreb, din motivaţiile prezentate în 

procesul verbal în care sunteţi descalificaţi, există una dintre ele 

care spune aşa: „în caietul de sarcini a fost precizat că preţul va 

include costurile cu cazarea, transport, diurna şi orice alte 

cheltuieli ocazionate de prezenţa artiştilor, cântăreţilor şi a 

meşterilor populari la evenimente, însă ofertantul a depus numai 

onorariile acestora”.  
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Uitându-mă, noi nu am avut oferta dumneavoastră, 

acum pe dosarul dumneavoastră, există într-adevăr, la un 

moment dat, după ce prezentaţi onorariile, dar în egală măsură 

am găsit şi ceea ce vă cer ei: transport, cazare... Preţurile le-aţi 

trecut... Uitându-mă, nu ştiu, cel puţin văd aici – Nicolae 

Mureşan, transport, cazare, masă, tarif 500 euro.  

În oferta Media Pro Pictures care e la dosar, lucrurile 

sunt similare. Deci nici ei n-au prezentat defalcat cheltuielile pe 

transport-cazare. E la fel, o sumă finală. 

Domnul Raymond Manu:  

Întrebarea care ar fi? 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Întrebarea e, dumneavoastră aţi fost descalificat, sau cel 

puţin aşa scrie în pv şi uitându-mă pe oferta de la Media Pro 

Pictures au făcut o ofertă similară cu a dumneavoastră la acest 

punct. Deci, nici ei n-au prezentat defalcat cheltuielile pe 

transport, cazare, onorarii, ci este o sumă totală, aşa cum aţi 

prezentat şi dumneavoastră. 

Domnul Raymond Manu:  

Deci, noi ce am prezentat la artişti, există tabelul de 

tarif, care este tariful artistului, după care am spus decont 

benzină, nu am explicitat preţul, da, iar pentru cazare înseamnă 

3 duble şi un single. Dar nu am dat preţuri, cât costă cazarea, cât 

costă benzina sau cât a costat transportul. 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Vreau să vă spun că în oferta depusă şi pe care noi, cel 

puţin, aşa am primit-o la dosarul de la Ministerul Turismului, 

este similar. Asta voiam să vă zic. Înţeleg că vă asumaţi într-un 

fel această observaţie, dar trebuie să remarc că nici în cealaltă 

ofertă nu am găsit sumele defalcate. Şi voiam să vă întreb care a 

fost suma totală pe care dumneavoastră aţi înaintat-o pentru 

organizarea evenimentului. 

Domnul Raymond Manu:  

Nu este o sumă totală pentru că nu am avut elemente 

suficiente pentru că am prezentat o listă mai mare de artişti şi 

am fost pe undeva descalificaţi pentru că a fost considerată 

oferta alternativă, nu am spus clar pentru evenimentul din data 

de... există acest pachet de artişti pe care o propunem. Nu, noi 

am luat o listă, tocmai din lipsa de timp şi normal ar fi trebuit o 

discuţie ulterioară în caz că am fi fost doar noi  participanţi, în 

care să stabilim cu, clientul ce tip de artist şi din lista asta ce am 

putea să alegem şi, atunci am fi putut da: cazare, costuri de 

transport, unii stau mai departe, alţii mai aproape, deci din acest 

punct de vedere noi ne-am asumat toate punctele ministerului, 

că aşa este. Nu pot să spun că ne-au descalificat pe ceva care am 

avut şi nu am avut. Nu, nu am avut real cum trebuia făcut. 

Trebuia o listă de artişti, cât e transportul, cât costă cazarea... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 
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Da. Trebuie să recunosc că e surprinzător pentru că una 

dintre condiţiile de bază atunci când te prezinţi la o licitaţie, 

totuşi să prezinţi suma totală a evenimentului. Şi faptul că 

spuneţi că nu aţi prezentat-o nici măcar aşa estimativ. 

Domnul Raymond Manu:  

E prezentată partea tehnică şi avem elementul de artişti 

unde neavând semnătura lor că sunt disponibili în data de.... 

Unde am prezentat un tabel mare, într-adevăr, se poate considera 

oferta alternativă. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Am înţeles. Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul domnul deputat Lakatos şi poate vă 

pregătiţi... 

Domnul Petru Lakatos: 

Majoritatea întrebărilor pe care voiam eu să le pun le-a 

pus acum doamna Săftoiu, aşa că nu mai repet. Dar, mă folosesc 

de ocazie să întreb: discuţiile pe marginea acestor probleme le 

vom relua când elaborăm documentele de final sau acum o să 

discutăm despre fiecare în parte, domnule preşedinte? 

Domnul Ludovic Orban:  

Acum punem întrebări reprezentantului firmei care  a 

răspuns la audieri. 
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Domnul Petru Lakatos: 

OK. De aceea am întrebat, că mai înainte colegul 

Chiriţă spunea ceva şi voiam să îi dau răspunsul sau adică să 

discutăm ... 

Domnul Ludovic Orban:  

ŞI am zis, nu întâmplător am stabilit să invităm pe 

această procedură de achiziţie, pentru aici e singura procedură 

de achiziţie unde avem cât de cât documente şi trebuie să ne 

pronunţăm. Avem pe ce studia, pe celelalte nu avem documente. 

Sigur că şi aici apar multe semne de întrebare... 

Domnul Petru Lakatos: 

Sigur că da, să discutăm atunci... Oricând...   

Domnul Ludovic Orban:  

Orice punct de vedere pe care îl aveţi, orice probă... mai 

aveţi vreo întrebare? 

Domnul Petru Lakatos: 

Nu că le-a pus doamna Săftoiu... 

Domnul Ludovic Orban:  

Bine. Domnul deputat Ţaga. 

Domnul  Claudiu Ţaga: 

Aş vrea să vă întreb dacă vreodată aţi  conlucrat cu 

firma care a câştigat licitaţia în sensul ca el să fi fost antreprenor 
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general şi dumneavoastră  să fi fost în subantrepriză să executaţi 

o parte din contractul pe care l-a câştigat Media Pro Pictures? 

Domnul Raymond Manu:  

Vă referiţi la un eveniment de genul acesta de stat? 

Adică de la o licitaţie cu bani publici? Nu. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu. 

Domnul Raymond Manu:  

Dar lucrăm cu grupul Media Pro de când s-a înfiinţat. 

Suntem şi noi, activăm din 1994, ei au... dar în orice caz, nu 

vreau să credeţi că noi am mers doar ca să câştige Media Pro... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Asta era întrebarea următoare pe care am vrut să v-o 

pun: dacă dumneavoastră v-aţi prezentat doar că la acea 

procedură să apară că au fost două societăţi. Nu. 

Domnul Raymond Manu:  

Nu. Nici nu am ştiut de Media Pro Pictures. 

Domnul Ludovic Orban:  

Cine poate să pună oricât întrebări... Vă dau cuvântul, 

doamna deputat Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 
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Vreţi să ne daţi un exemplu de vreo două evenimente 

pe care  le-aţi făcut sau le-aţi organizat dumneavoastră? 

Domnul Raymond Manu:  

Evenimente ca producţii tehnice, sunt foarte multe. Pot 

să vă spun chestii mai grele. Vizita preşedintelui Clinton în 

România, summit-ul NATO care a fost... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Summit-ul NATO sau vizita preşedintelui Clinton aţi 

lucrat sigur sau aţi lucrat împreună cu Media Pro Pictures? 

Domnul Raymond Manu:  

Singuri. Media Pro Pictures este un competitor. De 

multe ori este şi clientul... şi un client mare... 

Domnul Ludovic Orban:  

Alte întrebări, stimaţi colegi? 

Da, domnul deputat Lakatos? 

Domnul Lakatos Petru: 

Fără să uzez de timpul dumneavoastră liber, dacă acum 

sau, mă rog, în cursul zilei de astăzi, aţi putea să ne faceţi grand 

totalul în cazul acelor artişti care  au participat, dar luând de 

bază oferta dumneavoastră unde aţi trecut onorariile, dar nu aţi 

mai trecut cheltuieli de transport, pentru că aţi spus 

dumneavoastră şi aşa este, între timp m-am uitat, lista conţine un 

număr mai mare. Bun. Dar, dacă aţi putea să ne faceţi nouă 
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calculul, cât v-ar fi ieşit dumneavoastră la aceste preţuri de 

onorarii şi ţinând cont de cheltuieli de transport care sunt uşor 

verificabile şi ca să nu fie nici un dubiu, dacă doriţi să faceţi 

treaba aceasta, sunt cheltuielile, dar cu maşina merge... sunt bine 

reglementate, trenul la fel, ar fi un experiment interesant şi 

pentru dumneavoastră. Eu ştiu că cere timp, dar poate merită, şi 

atunci să primim şi noi acest calcul, cât ar fi costat. 

Domnul Raymond Manu:  

Nu e o problemă, putem să facem o simulare, dar e în 

regulă şi pe fax? 

Domnul Lakatos Petru: 

Sigur că da, nu trebuie să veniţi dumneavoastră, dacă 

ne trimiteţi pe fax ar fi excepţional. Sau pe email. 

Domnul Raymond Manu:  

O să vorbesc cu colegii mei care cu asta se ocupă. Nici 

o problemă. 

Domnul Lakatos Petru: 

Vă mulţumesc. Ne-ar ajuta extraordinar de mult. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am şi eu o întrebare. În dosar am verificat următorul 

lucru. Termenul la care a fost depusă contestaţia de cea de-a 

treia firmă este data de 1 aprilie, ceea ce înseamnă că 

dumneavoastră aţi fost înştiinţat că aţi fost descalificat pe 3 
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aprilie, în timp ce cealaltă firmă, ca să poată să conteste pe 1 

aprilie, probabil, a fost înştiinţată sau a aflat prin altă sursă sau 

eu ştiu prin ce document... vi se pare că este un tratament normal 

şi firesc care vi s-a aplicat dumneavoastră, în raport cu cealaltă 

firmă? 

Adică vi s-a mai întâmplat într-o altă licitaţie să existe 

anunţul câştigătorului  şi anunţul de descalificare sau anunţul că 

nu aţi câştigat pe celelalte firme la date diferite? Pentru firmele 

participante... 

Domnul Raymond Manu:  

Nu. Normal, toată lumea trebuie să fie înştiinţată în 

aceeaşi zi. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am înţeles. Voiam să vă mai pun o întrebare. Deci, v-a 

spus domnul Lakatos, sunt anumite elemente comparabile în 

ofertă. Am văzut oferta dumneavoastră, e greu de stabilit care e 

cuantumul sumei pe artişti, pentru că nu aţi dat  o reţetă, aşa cum 

s-a dat în cazul Media Pro Pictures, dar pe elementele de natură 

tehnică care sunt constituite de tot ceea ce înseamnă: construcţie 

scenă, sunet, lumină, video, tot ce înseamnă parte tehnică, ne-ar 

fi relevant pentru noi, ele sunt cuprinse aici în ofertă, nu? Deci, 

vă pun numai o întrebare ca să înţeleg, deci pentru cele două 

evenimente, împreună cu diurna, cazare, manoperă, etc. Costul 

total este de 64 800 euro, acesta este costul total de tot ceea ce 
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presupune, atât pentru 18-19 aprilie şi 1-2 mai scena, luminile, 

sunetul... Este corect? 

Domnul Raymond Manu:  

Nu. Conform istoricului, în dosar este aşa: pct.2. oferta 

tehnică pentru Mangalia  înseamnă 19 aprilie – 2 mai. Această 

ofertă cuantumul este 33 590 euro plus tva, da? După care, 

urmează oferta pentru Mamaia, unde au fost alte două 

evenimente de câte 2 zile fiecare. Deci, normal trebuie adunate. 

Numai bugetul tehnic este suma celor două oferte. 

Domnul Ludovic Orban:  

Da. Aşa scrie că grand total pentru două evenimente 

Mamaia şi ... 

Domnul Raymond Manu:  

Şi Mangalia sunt alte două. Deci au fost practic 6 zile 

de evenimente. Două zile diferite, Mangalia – 2 calupuri de câte 

două zile: Mamaia. 

Domnul Ludovic Orban:  

Da. Pot să vă pun o întrebare? 

Domnul Raymond Manu:  

Da. 

Domnul Ludovic Orban: 

Unde reiese în caietul de sarcini că la Mamaia erau 

două zile de eveniment în fiecare din cele două perioade şi la 
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Mangalia câte o zi de eveniment sau erau două zile însumate, 

deci că dumneavoastră mi-aţi spus că sunt câte două zile la 

Mamaia. Am înţeles greşit sau am înţeles ... 

Domnul Raymond Manu:  

Nu, e calculat pentru 2 zile... la Mamaia şi cred că aşa 

scrie în caietul de sarcini. Staţi să ne uităm... 

Domnul Ludovic Orban:  

În caietul de sarcini scrie aşa: locul de desfăşurare şi 

locaţia. Oraşele în care se doreşte a fi organizate aceste acţiuni, 

sunt Mamaia şi Mangalia în perioadele 18-19 aprilie şi 1-2 mai. 

Domnul Raymond Manu:  

Da. Noi aşa am înţeles, la Mamaia există două zile de 

eveniment şi se vede şi la cererea de artişti, unde se cere m.c. 

pentru 2 zile şi pe data de 19 dj şi în data de 18 şi în data de 19... 

Domnul Ludovic Orban:  

Adică au fost la Mamaia simultan cu Mangalia într-o 

zi. La Mamaia  s-au făcut în ambele zile pe fiecare din intervale 

şi ... Am înţeles. 

Dacă mai aveţi întrebări, stimaţi colegi? Da, domnul 

deputat Nicu Bănicioiu. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

În primul rând, bună ziua. Şi, în acelaşi timp, şi 

felicitări şi mulţumiri pentru că aţi răspuns invitaţiei noastre.  
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E un exemplu care ar trebui urmat, mai ales de cei care 

sunt plătiţi din bani publici, dar vreau să trec la întrebări. Înţeleg  

din ce aţi spus dumneavoastră că  nu aveţi nici o suspiciune de 

modul de selecţie, singura problemă era timpul scurt în care ar fi 

trebuit să prezentaţi oferta, doar o zi şi nu v-aţi putut încadra ca 

şi firmă în acest lucru. 

Domnul Raymond Manu:  

Da, din punctul nostru de vedere da, şi repet, am fost 

descalificaţi, ce scrie aici aşa este. Nu am avut oferta completă. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Domnul Raymond Manu:  

Repet, eu am insistat foarte mult, condiţia esenţială 

este, ca să iei un examen, trebuie să te prezinţi şi despre ce să... 

altfel nu ştii ce se întâmplă, altfel nu ştii  ce buget nu ştii cine 

câştigă... 

Domnul Nicu Băniciou: 

E adevărat. Ei, tocmai din  cauza acestei afirmaţii, 

vreau să vă întreb dacă aţi mai participat în 2009 la alte cereri de 

ofertă sau la alte licitaţii? Mă refer la instituţii de stat. 

Domnul Raymond Manu:  

Da. Tocmai am mai pierdut una. Dar, nu vreau să 

comentez. 
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Domnul Nicu Bănicioiu: 

Da. Am înţeles. Bănuiesc că nu la acelaşi minister, da? 

Domnul Raymond Manu:  

Nu. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

E în regulă. Dar,  puteţi să-mi spuneţi dacă aţi câştigat 

vreuna în 2009 şi unde? 

Domnul Raymond Manu:  

Da. Am câştigat şi chiar cred – Parchetul General – a 

fost un summit internaţional şi a fost nevoie şi de tehnică şi de 

ceva artişti... 

A fost un eveniment internaţional mare aici în Palatul 

Parlamentului. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Am înţeles. Aţi putea, pentru noi care, mulţi dintre noi 

şi cred că şi colegii din presă, poate nu ne pricepem, nu suntem 

atât de familiarizaţi cu modul de a participa la o astfel de 

selecţie de oferte, puteţi să faceţi o paralelă între licitaţia 

câştigată şi  modalităţile în care aţi primit informaţia la cererea 

de ofertă de la Ministerul Turismului? 

Sau să descrieţi un pic cele două proceduri? 

Domnul Raymond Manu:  
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Sunt complet diferite. La celelalte licitaţii am fost 

invitaţi direct, am avut timp de ofertare, aici am aflat de la o 

asociaţie şi am mers la licitaţie. N-au comparaţie. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Alte contracte cu autorităţi locale? Nu. Dar, din 2009? 

Domnul Raymond Manu:  

Sunt multe în timp, lucrăm din 94, cum să nu... Nu din 

ce ţin eu minte... 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Şi o ultimă întrebare, vă rog să definiţi sau să ne 

descrieţi un pic relaţia dumneavoastră cu cei de la Media Pro. 

De colaborare, a existat şi colaborare? 

Domnul Raymond Manu:  

Noi, ca firmă, suntem o firmă care avem un 

departament destul de important de servicii, avem şi o parte 

producţie video, postproducţie editare efecte speciale, am intrat 

şi puţin în zona de film şi mai avem şi un departament de 

vânzări. Deci, pe anumite companii din grupul Media Pro, care e 

mare, repet, şi sunt mult companii şi fiecare cu domeniul ei de 

activitate. Vindem echipamente, dăm servicii... 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Deci, înţeleg că pe anumite domenii colaboraţi? 

Domnul Raymond Manu:  
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Pe anumite domenii, da. Cu Media Pro Pictures, nu 

prea pentru că ei sunt o firmă foarte mare... adică ei au toate 

resursele, nu se poate spune... Şi, real, sunt o companie care 

poate să facă totul. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Clienţi ai grupului respectiv aţi fost vreodată?  

Domnul Raymond Manu: 

Am fost de când s-a înfiinţat ProTv-ul care grupul 

acesta mare, nu e... 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Deci e o relaţie bună. 

Domnul Raymond Manu:  

E o relaţie de piaţă până la urmă... de piaţă bună. 

Domnul Nicu Bănicioiu:  

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am văzut că a ridicat mâna domnul deputat Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

În momentul când v-aţi prezentat cu oferta, ştiaţi că 

dacă nu vă prezentaţi, procedura nu se poate executa şi se amână 

licitaţia? Selecţia? 

Domnul Raymond Manu:  
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Nu aveam de unde să ştiu aşa ceva. Puteau să fie 120 

firme ofertante. Noi am aflat pe ultima sută de metri şi ne-am 

prezentat şi noi. Şi, repet, adresa aceea e într-o companie cu 

peste 80 de firme, o asociaţie cu atâta, deci nu... Poate nu au 

avut mulţi capacitatea noastră de a ne mişca repede de pe o zi pe 

alta să fim în stare să punem totuşi o ofertă coerentă, cât de cât 

pe hârtie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mai aveţi întrebări? Dacă nu, vă mulţumim mult, 

domnule Manu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aş vrea să fac o remarcă şi o fac în prezenţa 

dumneavoastră. În mod evident, pentru absolut orice licitaţie, o 

condiţie de bază este să prezinţi preţul evenimentului. În 

momentul în care nu prezinţi preţul evenimentului, te descalifici 

automat. Deci, chiar dacă oferta tehnică ar fi fost minunată, 

faptul că dumneavoastră nu aţi prezentat preţul care, repet, este 

condiţie de bază în orice licitaţie, e ca şi cum dumneavoastră v-

aţi dus ca să vă descalificaţi. Mă iertaţi că vă spun, dar prefer să 

vă spun aici, cât sunteţi prezent, pentru că aşa sună  în momentul 

de faţă. Presupun că la toate licitaţiile, că spuneaţi că aţi mai 

participat, ştiţi că a prezenta preţul este o condiţie absolut 

obligatorie ca să câştigi o licitaţie, iar dumneavoastră aţi 

recunoscut că nu aţi prezentat nici măcar estimativ preţul. 
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Domnul Raymond Manu:  

Nu, preţul estimativ a fost prezentat. Sunt preţuri pe 

artişti, adică nu există nici un capitol fără preţ. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aici vorbim despre ceea ce... 

Domnul Raymond Manu:  

Valoarea ofertei nu este dată. Corect. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Asta se şi cere la o licitaţie... 

Domnul Raymond Manu:  

Se poate înţelege şi aşa ceva, numai că, repet, nu asta a 

fost intenţia noastră să fim o altă firmă care oferă... Din păcate,  

suntem în situaţia aceasta de a şi pierde. În general am vrea să 

câştigăm noi. 

Domnul Ludovic Orban:  

În fine, vă mai pun o întrebare, la licitaţiile din alte 

instituţii publice, proceduri de achiziţie, să nu zic licitaţii, cu 

valori similare, e vorba de un contract de peste 300 de mii de 

euro, vi s-a mai întâmplat vreodată să nu fiţi invitaţi  printr-o 

invitaţie de participare sau să nu aflaţi printr-un anunţ de 

participare de existenţa unei astfel de proceduri de achiziţie, pe 

un contract de valoarea asta de peste 300 de mii de euro.  

Domnul Raymond Manu:  
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Similar da, dar nu pe servicii. Pe vânzări... 

Deci, nu ştiu dacă acest proiect a fost... 

Domnul Ludovic Orban:  

V-am dat eu răspunsul, nu a existat nici un act de 

participare pe SA. 

Vă mulţumesc, domnule Manu. 

Domnul Petru Lakatos:   

Dacă îmi daţi voie, dacă tot suntem la discuţii şi 

comentarii trebuie să iau, nu apărarea, dar să spun că un om de 

afaceri în situaţia aceasta, gândeşte la fel cum a făcut dumnealui. 

Eu ştiu că, mă rog, la proporţii mai mici, pe vremuri şi eu 

încercam cu firmele să particip la licitaţii. Şi, în momentul în 

care nu ai timpul suficient, dar ai bunăvoinţă şi vrei să lucrezi şi 

încerci să nu faci oferte alternative, pentru că dintr-o dată te 

descalifică, dar totuşi să arăţi acolo că ai posibilitatea, adică 

artiştii respectivi, dacă lua la 3-4-5 şi făcea calculul şi după 

aceea nu avea declaraţie sau acceptul artistului respectiv care, 

probabil, să fi avut alt contract în perioada respectivă, cădea 

dânsul   într-o poziţie destul de ingrată. Poate că pentru unii, se 

pare foarte interesant, că un om de afaceri acceptă proverbiala 

afirmaţie a baronului Coubertin, cum că participarea e 

importantă, şi nu câştigul, pentru că majoritatea oamenilor de 

afaceri spun că e important să câştigi, dar, câteodată, sau sunt 

situaţii în care trebuie să încerci participarea, pentru că nu ştii, 
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dacă, ce se întâmpla, dacă de exemplu nu ar fi fost o firmă care, 

să zicem, a aflat mai repede, să nu zic altceva, decât dumnealui. 

Însemna să fi fost singurul ofertant serios şi nu avea altceva de 

făcut ministerul, datorită timpului scurt să discute cu dânsul şi să 

facă o negociere directă. Deci e un scenariu absolut posibil. Eu 

de ce am vrut să fac acest scurt comentariu, să înţelegem cu toţii 

că au avut pregătirea tehnică, forţa economică, au avut 

bunăvoinţa, însă timpul scurt avut la dispoziţie, numai atât le-a 

dat posibilitate. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, domnule deputat. 

Mulţumim, domnule  Manu. Încheiem audierea şi vă 

dorim să treceţi criza. Pauză 10 minute. 

Pauză 

Domnul Ludovic Orban:  

Puţină atenţie, vreau să vă fac o relatare despre ceea ce 

s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 1,30 ore şi în mod cert va 

trebui să luăm o atitudine. De la Ministerul Finanţelor a fost 

adresată o corespondenţă în plic către Comisia de anchetă. 

Numărul de ieşire... La Registratura Camerei Deputaţilor a fost 

adusă o corespondenţă într-un plic adresată Comisiei de anchetă 

privind modul de cheltuire al banilor publici de către Ministerul 

Turismului. Numărul de ieşire de la Ministerul Finanţelor 

Publice, care este prevăzut în înregistrarea de la Registratura 
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Camerei Deputaţilor, este 296620 Ministerul Finanţelor Publice, 

de astăzi. Documentul a fost înregistrat la Camera Deputaţilor 

cu nr.5043, după efectuarea înregistrării, înainte ca documentul 

să ne fie transmis oficial către comisie de Registratura Camerei 

Deputaţilor, un reprezentant de la Ministerul Finanţelor Publice 

s-a prezentat şi a luat plicul înapoi.   

Deci, vă repet, un document oficial transmis de 

Ministerul Finanţelor Publice, care a plecat de la Ministerul 

Finanţelor Publice cu numărul de înregistrare... am rugămintea 

către un consilier de-al nostru să se ducă să mai ia şi data de 

astăzi, că trebuie să aibă data de astăzi, adică să luaţi numărul 

complet. Dar, cu siguranţă, după numărul de cifre este un număr 

de ieşire de la Ministerul Finanţelor Publice cu nr.296620 

document cu numărul de ieşire de Ministerul Finanţelor Publice, 

a fost înregistrat la Registratura Camerei Deputaţilor cu 

nr.l5043. După care, cineva o persoană neidentificată, vă daţi 

seama, deci persoana care de la Registratura Camerei 

Deputaţilor, care a înregistrat documentul şi care avea obligaţia 

să transmită documentul oficial către Comisia de anchetă, i-a 

înapoiat documentul oficial transmis de Ministerul Finanţelor 

Publice probabil şi fără să-l legitimeze, fără să aibă nici un fel de 

mandat sau împuternicire din partea... Mă mai interesează, de 

asemenea, domnul consilier Chiper, cum a venit documentul, cu 

poşta militară, l-a adus aceeaşi persoană? Prin curier. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 
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Probabil că nu. Domnule preşedinte, o interpretare, 

probabil că ministerul n-a avut mărunt şi i-a plătit şi dus şi întors 

pentru transportul documentului şi e posibil acum să-l aducă 

înapoi.  

Domnul Ludovic Orban:  

În înregistrare figurează numele persoanei care a adus 

documentul? Deci, rugămintea mea e următoarea: părerea mea 

este că trebuie să ne mişcăm foarte repede. 

Luaţi cuvântul, vă rog. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Deşi ar trebui să ne spui ceea ce ştii, ca să nu fim atâţia 

intermediari... 

Domnul Ludovic Orban:  

Păi, nu, deci relatarea care mi-a fost făcută de 

consilierul nostru care s-a deplasat la registratură este aceea că 

cel care a luat plicul a promis că-l aduce în 10 minute şi a trecut 

mai mult de oră şi jumătate şi nu a  revenit cu plicul. Ceea ce 

induce următorul lucru: că, de fapt, se schimbă conţinutul 

documentului. Asta este, de fapt, lucrul care se întâmplă în 

momentul de faţă. 

Domnul Nicu Bănicioiu: 

 Sper ca noile documente să nu contrazică ceea ce 

spuneau ei... 
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Domnul Ludovic Orban:  

Eu vă propun următorul lucru: să-l împuternicim pe 

secretarul comisiei, cu încă un membru al comisiei, să se 

deplaseze la registratură şi să ia toate probele necesare. Cine se 

oferă să meargă? Domnule Chiriţă, vă oferiţi dumneavoastră să 

mergeţi? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Sunt securist şi comunist... 

Domnul Ludovic Orban:  

A, sunteţi securist şi comunist... 

Nu, dar e bine să fie, să aibă martori. Robert, te rog 

frumos, haide, fă-mi serviciul acesta, şi domnul Chiper, vă rog 

să mergeţi acolo. Deci încă o dată vă spun, ne interesează 

următoarele lucruri: nr. de înregistrare complet, nr. de ieşire de 

la Ministerul Finanţelor Publice complet, persoana care a adus 

documentul, persoana care a solicitat documentul şi persoana de 

la registratură care a primit documentul şi care a dat înapoi 

documentul. 

În acelaşi timp, permiteţi-mi să vă propun să facem o 

solicitare oficială de urgenţă către Ministerul Finanţelor Publice, 

să ne comunice conţinutul iniţial al documentului care ne-a fost 

transmis în circumstanţele date.  

Doamna deputat Săftoiu, obligaţia noastră este ca 

atunci când apare astfel de împrejurări să le elucidăm, iar noi, 
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spre deosebire de alţii care ne acuză, nu avem la dispoziţie alte 

lucruri decât toate procedurile legale deschise, la vedere, pe care 

le are o comisie parlamentară. Dacă aveţi luări de poziţie pe 

tema aceasta. 

Domnul Petru Lakatos: 

Domnule preşedinte, ar trebui să ne obişnuim cu 

lucrurile acestea - că dacă o contestaţie depusă se retrage în 

aceeaşi zi, atunci de ce Ministerul Finanţelor Publice nu poate să 

le  tragă în aceeaşi zi un punct de vedere. Deci, ne obişnuim... 

Domnul Ludovic Orban:  

Mărturisesc că eu nu pot să mă obişnuiesc cu astfel de 

comportamente, fiindcă avem de-a face cu instituţii publice, 

avem de-a face cu nişte proceduri care sunt prevăzute în legi, în 

regulamente, avem de-a face cu o corespondenţă instituţională 

care nu poate să fie schimbată după bunul plac al unuia sau 

altuia. Şi, de asemenea, vă propun să audiem persoana  din 

Ministerul Finanţelor Publice care a operat modificarea 

respectivă, după ce-i aflăm identitatea. 

Sunteţi de acord cu acest lucru? E în regulă. Da.  

Domnul Nicu Bănicioiu: 

Domnul Lakatos ne spunea să ne obişnuim cu astfel de 

practică. E adevărat că în ultima vreme nu mai ştim ce e normal 

şi practic ne-am obişnuit cu normalitatea. Dar, exact anormalul a 

devenit normalitate. Eu sper ca până la urmă lucrurile să reintre 
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în normalul european şi să ne comportăm şi noi la nivelul 

concetăţenilor europeni şi să încercăm să punem lucrurile în 

ordine. Vreau să vă spun că mă miră acest fapt, deşi ar fi trebuit 

să spun că nu mă mai miră nimic şi chiar solicit nişte explicaţii, 

nu-mi imaginez că cineva poate să ridice înapoi plicul de la 

document intrat, mă întreb totuşi cum de au dat dovadă de o 

asemenea bunăvoinţă cei de la registratură. Cred că şi aceia 

trebuie să ne dea o explicaţie, iar în condiţiile  de faţă sunt foarte 

curios care va fi conţinutul plicului pe care sper până la urmă să-

l trimită Ministerul Finanţelor Publice, însă vreau să vă spun că 

adresa trimisă ieri de Ministerul Finanţelor Publice văd că a 

suscitat foarte multe discuţii, foarte mult nelămuriri şi foarte 

multe confuzii în rândul celor de la Ministerul Turismului, încât 

văd că se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. 

Domnul Ludovic Orban:  

După cum au început să se comporte angajaţii din 

Ministerul Finanţelor Publice se pare că ministerul nu mai e 

condus de ministrul finanţelor, domnul Pogea, ci căprobabil a 

început să fie condus de ministrul turismului. 

Vă readuc aminte ca să ştiţi despre ce document este 

vorba că e un document extrem de important. Este vorba de 

solicitarea noastră oficială către UCVAP, Unitatea Centrală de 

Verificare a Achiziţiilor Publice prin care le-am solicitat să ne 

comunice implicarea UCVAP-ului în procedurile de achiziţie de 

la Ministerul Turismului. Pentru că Ministerul Turismului are 
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obligaţia, pentru orice procedură de achiziţie care depăşeşte o 

anumită valoare, pentru contractele de servicii depăşeşte 

valoarea de 50 de mii de euro sau 75 de mii de euro, în funcţie 

de momentul în care a fost făcută achiziţia pentru că a existat o 

modificare prin Ordonanţa Guvernului nr. 19, Ministerul 

Turismului avea obligaţia să implice UCVAP-ul în procedura de 

licitaţie, prin trimiterea de observatori şi prin alte proceduri 

legale prevăzute în ordonanţa care reglementează activitatea 

UCVAP-ului. 

Al doilea  document solicitat este execuţia bugetară pe 

trim. II. Deci despre aceste două solicitări de documente este 

vorba. Este vorba de solicitări care sunt extrem de importante 

pentru elucidarea anumitor circumstanţe în are s-au derulat 

achiziţii publice sau circumstanţele în care s-au efectuat 

cheltuielile bugetare. 

Salutăm prezenţa invitaţilor de la Media Pro Pictures, 

nu mă înşel, nu? Rugămintea noastră este să mai aşteptaţi un pic, 

întrucât a survenit o situaţie neprevăzută în activitatea comisiei. 

Puteţi să rămâneţi  în sală, nu e absolut nici un fel de problemă, 

aşteptăm nişte colegi care  efectuează o investigaţie acum. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Domnule preşedinte, hârtia a ajuns din nou la 

registratură! 

A venit un document de la Ministerul Finanţelor 

Publice, aşa, pur şi simplu o hârtie, nu plic, nu nimic, adus de 
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către un comisionar care, după ce a lăsat documentul şi a fost 

înregistrat, a venit la 10 minute şi l-a luat. După 30 de minute l-a 

adus. O oră şi jumătate. Cei de la registratură spun că este 

acelaşi document.  

Documentul este de la Ministerul Finanţelor, într-

adevăr, o foaie de hârtie pe care o citesc eu sau v-o dau 

dumneavoastră? 

Domnul Ludovic Orban:  

Citiţi-o dumneavoastră! 

Domnul Claudiu Ţaga:  

„În completarea adresei nr. 32.5057 din 2009, în 

legătură cu aspectele solicitate prin adresa dumneavoastră nr. 

46/6/53 din 2009 şi având în vedere interpretarea eronată a 

răspunsului nostru în mass-media, vă comunicăm următoarele: 

cuprinderea în bugetul Ministerului Turismului a cheltuielilor 

aferente programului anual de dezvoltare a produselor turistice 

şi programul anual de marketing şi promovare are bază legală.  

În adresa noastră se face referire la clasificaţia 

indicatorilor privind finanţele publice, astfel cum sunt aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Această clasificaţie reprezintă o grupare a veniturilor, 

după sursele şi natura acestora şi a cheltuielilor, în ordine 

obligatorie şi după criterii unitare, conform regulilor 
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internaţionale privind statistica finanţelor publice. Deci, 

reprezintă doar nişte indicatori statistici de raportare necesare 

pentru organizarea evidenţei bugetare şi controlul execuţiei de 

casă a bugetului. 

Încadrarea cheltuielilor, potrivit clasificaţiei 

indicatorilor privind finanţele publice se efectuează de către 

ordonatorii principali de credite, în funcţie de natura acestora şi 

în baza actelor normative care reglementează respectivele 

cheltuieli.  

În cazul Ministerului Turismului, actele normative care 

reglementează cheltuielile ce pot fi efectuate din bugetul 

acestuia sunt, după cum urmează: potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 8 din 1998 privind constituirea fondului special 

pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, astfel cum a fost 

modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32 din 

2001, pentru reglementarea unor probleme financiare din 

bugetul de stat, se asigură fonduri pentru finanţarea programelor 

de promovare şi dezvoltare a turismului şi a altor acţiuni 

aprobate în condiţiile legii. 

De asemenea, potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 8 din 1998 programul anual de dezvoltare al produselor 

turistice se elaborează de către Ministerul Turismului şi se 

aprobă de Guvern, împreună cu programul anual de marketing şi 

promovare. 
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Pentru anul 2009, prin Hotărârea Guvernului nr. 314 au 

fost aprobate activităţile şi acţiunile care se pot realiza în cadrul 

celor două programe.  

Prin Legea bugetului de stat nr. 18 pe anul 2009, în 

anexele la bugetul Ministerului Turismului au fost aprobate 

prevederile bugetare aferente celor două programe turistice, 

respectiv în anexele 3/54/26 şi 3/54/27, în conformitate cu 

prevederile art. 29 alin. 6 din Legea nr. 500 din 2002 privind 

finanţele publice”. 

Cu deosebită consideraţie, Ana Radu, director general 

adjunct, Ioana Burlă, director general adjunct. 

Domnul Ludovic Orban:  

E foarte interesant.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Să vă spun ce discuţii am avut acolo la registratură. La 

registratură am întrebat ce s-a întâmplat astăzi cu documentele. 

Mi-e greu să cred că ar fi acelaşi document. A venit la ora 11 şi 

ceva, 11,30 către 12,00 o persoană fără să fie legitimată, fără 

nimic, a adus un document similar. A venit, a adus documentul, 

a fost înregistrat, a luat copie ştampilată de către registratură 

cum că au primit documentul, la 10 minute s-a întors aceeaşi 

persoană, a ridicat documentul, fără să se înregistreze nicăieri. 

La întrebarea mea: ce garanţii aveau cei de la 

registratură că vor aduce documentul? Au spus că nu aveau nici 
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o garanţie şi că au luat-o pe încredere. Oricum, dacă ar fi fost 

ceva, ar fi sunat la Ministerul de Finanţe. Şi am întrebat la ce 

telefon şi întrebau de cine? Şi au spus că nu ştiu. Ar fi sunat la 

relaţii publice, să întrebe despre cine, că nici măcar nu a 

legitimat persoana. 

După care, în timp ce noi eram în lift, la câteva minute 

am scăpat să întâlnim şi noi acea persoană care a făcut acel 

serviciu de curierat intens între Cameră şi minister a revenit cu 

documentul pe care îl avem noi astăzi aici. 

La întrebarea noastră dacă dumneaei este convinsă că 

este acelaşi document s-a uitat pe document şi ne-a spus că: 

„Da, este acelaşi document, că îl cunoaşte după antet”. Şi am 

zis, „domnule, dar conţinutul? Ştiţi că este acelaşi conţinut? Da, 

eu zic că este acelaşi conţinut. Păi după ce-l cunoaşteţi? După 

semnăturile de la sfârşit!” Bun, în regulă, dacă cunoaşteţi 

documentul, puteţi să ne spuneţi despre ce e vorba în el? în 

document? Ce se spune în document sau măcar despre ce este 

vorba? Zice: „nu, îmi pare rău, nu ştiu despre ce este vorba în 

document”. 

Deci, putea să ne certifice faptul că este vorba de 

acelaşi document după antet şi ştampilele de la sfârşit. 

Concluziile le trageţi dumneavoastră. Eu personal le-

am tras. Oricum, cei de la registratură sunt foarte de acord că nu 

au procedat după proceduri, nu au respectat procedurile şi că 

este în neregulă ce s-a întâmplat astăzi şi că nu se va mai 
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întâmpla aşa ceva. Şi, oricum, este premieră pentru registratura 

Camerei Deputaţilor ce s-a întâmplat astăzi la dumnealor, la 

registratură. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul deputat Nicu Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Domnule preşedinte vreau să vă spun că situaţia este 

amuzantă, dacă nu chiar dureroasă aş putea spune. 

După ce aflăm prin diverse surse că suntem înregistraţi 

ilegal, ascultaţi, acum vedem că de la registratura Camerei 

Deputaţilor pleacă documente, vin persoane nelegitimate, iau 

documente după bunul plac şi evident cei de la registratură, aţi 

auzit, îşi recunosc vina, ne promit că nu se va mai întâmpla 

niciodată, la fel cum ne promite şi conducerea Camerei 

Deputaţilor că de ieri nu mai suntem ascultaţi şi trebuie să-i 

credem pe cuvânt. 

Deci, garanţia este cuvântul de onoare al celor care au 

greşit data trecută. 

Eu semnalez un fapt grav şi vă întreb cât le mai trecem 

cu vederea? Care este scopul, de fapt, până la urmă? Înţeleg că 

Biroul permanent până la urmă s-a întrunit în paralel cu noi, 

dorind să suspende activitatea comisiei. Mă întreb câte din 

instituţiile statului îşi dau concursul... Sper să mă înşel, 
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menţionez din start acest lucru, dar câţi îşi dau concursul pentru 

a împiedica derularea acestei anchete? 

Domnul Ludovic Orban:  

Haideţi să nu consumăm timpul invitaţilor noştri. O să 

mai discutăm la concluzii. Oricum am rămas pe ideea că facem 

această încercare legală şi firească de a afla care era conţinutul 

iniţial al documentului care ne-a fost transmis printr-o adresă. 

Şi, oricum, permiteţi-mi să-i fac o informare preşedintelui 

Camerei Deputaţilor şi secretarului general despre acest episod 

interesant. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Credeţi că cea de la registratură este de vină? Să fim 

serioşi!  

Domnul Ludovic Orban:  

Identitatea persoanei care a făcut serviciul de curierat 

nu poate fi făcută în nici un fel? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Răspunsul acesta ar putea să ni-l dea cei de la 

registratură. Ce cred eu, totuşi, că ne-au privat de un document 

intermediar. Pentru că avem documentul de ieri în care ne spune 

că nu este în regulă ce s-a întâmplat la Ministerul Turismului, 

avem documentul acesta care ne spune că este în regulă ce s-a 

întâmplat acolo.... probabil că am fi avut... 
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Domnul Ludovic Orban:  

Vă citez eu ce spune documentul. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Documentul de care am fost privaţi era un document 

probabil intermediar care făcea legătura între cele două. În 

legătură cu corespondenţa, eu zic că ar fi putut să existe, totuşi, 

cumva mai oficial, mai ales că documentul era prins într-o foaie 

de hârtie, nu plic... 

Domnul Ludovic Orban:  

Al doilea document. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Al doilea document, da! Probabil că nu era timp să mai 

fie băgat în plic, pentru că trebuia să ajungă urgent. 

Domnul Ludovic Orban:  

Concluzia mea este foarte simplă: documentul a fost 

retras pentru a fi modificat conţinutul iniţial al documentului. 

Pentru că durata de readucere înapoi a documentului... Deci, 

practic noi nici nu avem de-a face cu aceeaşi înregistrare. Deci, 

este un alt document care este înregistrat la acelaşi număr la care 

s-a înregistrat acest document. Iar opinia şi părerea mea şi 

concluzia mea este foarte clară în privinţa aceasta. 

Haideţi să începem audierea înscrisă la punctul de pe 

ordinea de zi... 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Ludovic, mai este un detaliu. Până acum toată 

corespondenţa comisiei cu instituţiile statului s-a făcut prin 

poşta militară. Este pentru prima dată când corespondenţa se 

poartă printr-o persoană. Deci, arată o grabă foarte ciudată. 

Domnul Ludovic Orban:  

În adresa pe care o trimitem la Ministerul Finanţelor o 

să solicităm inclusiv identitatea persoanei prin care a fost trimisă 

această corespondenţă, conţinutul iniţial al primului document 

de înregistrare, care sunt motivele pentru care persoana 

respectivă a fost retrimisă la registratură să retragă primul 

document. Şi, de asemenea, vă repet: am decis că după ce vom 

afla identitatea respectivă, îl audiem pe omul care a făcut 

corespondenţa, pentru a afla cine i-a dispus retragerea 

documentului iniţial? Este extrem de relevant. Cine i-a dispus 

să-l aducă pe primul şi cine i-a dispus să retragă documentul 

iniţial?  

Oricum, în formularea din prezent o să vă arăt că, de 

fapt, nu este o confirmare. Este, de fapt, o infirmare a primei 

poziţii. Şi, oricum, Legea finanţelor publice este deasupra 

oricărei interpretări pe care o dă unul sau celălalt, iar Legea 

finanţelor publice are dispoziţii clare. 

Îi invit pe reprezentanţii firmei Media Pro Pictures să 

ocupe locul din faţa noastră, în dreptul unuia dintre microfoane. 

Cine este reprezentantul autorizat? 
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Domnul Andrei Boncea: 

Andrei Boncea mă numesc, sunt directorul general al 

Companiei Media Pro Pictures şi reprezint de asemenea şi 

Compania Eurofilm, care este un afiliat al nostru. 

Domnul Ludovic Orban:  

Aceasta era prima întrebare pe care vroiam să v-o pun: 

de ce atunci când am vrut să trimitem o corespondenţă către 

Eurofilm ni s-a dat acelaşi număr de fax? Face parte dintr-un 

grup? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da, face parte din grupul nostru, iar eu sunt şi 

administrator... 

Domnul Ludovic Orban:  

Prima parte a audierii se va referi la contractul de peste 

300.000 de euro, contractul încheiat pentru organizarea 

evenimentelor de Paşte şi de 1 Mai „Lumină la malul Mării”, 

după care vom face audierea separată. 

Permiteţi-mi, în conformitate cu dispoziţiile 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, art. 76 alin. 6, care 

stipulează: „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”. 
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În baza acestui articol am obligaţia de a vă atrage 

atenţia că aveţi obligaţia să spuneţi adevărul, că aveţi obligaţia 

să nu ascundeţi nimic din ceea ce ştiţi, iar în cazul în care nu veţi 

proceda în consecinţă, nerespectarea acestei obligaţii poate 

atrage răspunderea penală. 

Odată terminată această procedură, permiteţi-mi să vă 

descriu contextul acestei audieri. Sunteţi în faţa Comisiei de 

anchetă privind efectuarea de cheltuieli publice de către 

Ministerul Turismului. 

Comisia de anchetă este înfiinţată în baza Hotărârii 

plenului Camerei Deputaţilor, are ca obiect de activitate, practic, 

mai multe obiective, dar obiectivul esenţial este verificarea 

legalităţii sau nelegalităţii modului de cheltuire a banilor publici, 

inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea procedurilor de achiziţie 

publică, în care firma dumneavoastră a fost implicată în cazul 

acestui contract despre care facem vorbire. Acesta este cadrul în 

care discutăm. Rugămintea mea este dacă aveţi, pentru început, 

de spus câteva lucruri legate de participarea la aceste licitaţii sau 

preferaţi pur şi simplu să răspundeţi la întrebările noastre. 

Domnul Andrei Boncea: 

În primul rând, vreau să vă mulţumesc că ne-aţi invitat 

la această anchetă. Vă stau la dispoziţie cu răspunsurile la 

întrebările pe care doriţi să ni le puneţi. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Pentru că am remarcat în intervenţiile colegilor mei, o 

să fac şi eu această remarcă, apreciem în mod deosebit faptul că 

aţi răspuns invitaţiei noastre, dumneavoastră care sunteţi o firmă 

privată care, în principiu, nu prea aveţi vreo obligaţie faţă de 

comisie sau faţă de contribuabili şi spre deosebire de alte 

persoane oficiale care sunt plătite din banul public, care refuză 

să apară în faţa acestei comisii. 

Îi dau cuvântul doamnei deputat Aura Vasile. 

Doamna Aura Vasile:  

Numai un singur comentariu, plecând, dacă vreţi, de la 

ce aţi spus dumneavoastră. Faptul că sunt cei mai buni, faptul că 

sunt cei care respectă legea, cei care vin, le dă şi poziţia de nr. 1 

în branşă. Deci, pentru mine nu este nici un fel de nedumerire şi 

eram convinsă că vor veni. 

Domnul Andrei Boncea: 

Îmi cer scuze, avem în primul rând o obligaţie faţă de 

imaginea noastră publică, suntem chemaţi să răspundem la 

întrebări şi suntem extrem de deschişi şi de pregătiţi să 

răspundem întrebărilor dumneavoastră. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul colegilor mei pentru a pune întrebări 

către reprezentanţii firmei Media Pro Pictures. 

Îi dau cuvântul domnului deputat Dumitru Chiriţă. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi eu vreau să vă 

felicit pentru că în această comisie sunteţi prezenţi, ca şi în 

comisia cealaltă, unde aţi mai realizat un contract cu un alt 

minister. Şi din acest punct de vedere nu pot să remarc decât 

faptul că vă comportaţi normal şi este un lucru de apreciat într-o 

ţară în care anormalitatea guvernează cam tot ce mişcă, din toate 

punctele de vedere. 

Domnul Andrei Boncea: 

Vă mulţumim foarte mult. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

O întrebare pe care aş vrea să v-o pun se referă la 

modalitatea în care aţi luat act de faptul că Ministerul 

Turismului dorea să organizeze un eveniment sau evenimente 

legate de acel program? 

Domnul Andrei Boncea: 

Ministerul Turismului a postat pe site o cerere de 

selecţii de oferte, pe care noi am analizat-o şi ne-am prezentat, 

conform acestei cereri şi a Caietului de sarcini care a fost inclus 

în această cerere cu oferta companiei noastre. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. 
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A doua întrebare se referă la data la care aţi fost 

informaţi în legătură cu faptul că aţi fost declaraţi câştigători? 

Domnul Andrei Boncea: 

Data la care am fost anunţaţi este de 3 aprilie. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Ştiaţi că pe parcursul derulării procedurii de achiziţie 

publică au existat contestaţii în legătură cu modalitatea de 

desfăşurare a procedurii? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu aţi avut cunoştinţă? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. Nu am avut cunoştinţă cu nimic... şi vreau să fac o 

precizare la ce aţi spus dumneavoastră. În ceea ce priveşte 

prezenţa noastră la cealaltă comisie, a fost vorba de o confuzie, 

nu de faptul că am fi avut vreo relaţie cu ministerul respectiv. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Într-adevăr, eu am greşit, am spus eu că a avut o relaţie 

cu ministerul, dar indirectă. 

Domnul Andrei Boncea: 

Indirectă. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Indirectă a fost o relaţie... 

Domnul Andrei Boncea: 

Şi nefericită din punctul nostru de vedere. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Şi din punctul nostru de vedere la fel! 

Domnul Andrei Boncea: 

Ne apărăm dintr-o confuzie făcută de alţii. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu mai am deocamdată alte întrebări, domnule 

preşedinte. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul deputat Claudiu Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Am înţeles că dumneavoastră veţi răspunde astăzi şi în 

numele Eurofilm. 

Domnul Andrei Boncea: 

Aşa cum v-am spus, este un afiliat al nostru. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Aş vrea să vă întreb dacă aţi adus vreun document pe 

care o să-l lăsaţi comisiei? 

 



 63

Domnul Andrei Boncea: 

Am adus documentele legate de relaţia noastră cu 

Ministerul Turismului, în derularea acestui eveniment. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Deocamdată atât. Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Până se mai gândesc alţi colegi, să vă pun nişte 

întrebări legate, să spun, de o apreciere care poate fi considerată 

subiectivă. Anunţul privitor la derularea acestei proceduri de 

achiziţie a fost făcut în data de 27 martie. Mă înşel sau nu mă 

înşel?  

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Care este termenul de depunere a ofertelor stabilit în 

anexă? 

Domnul Andrei Boncea: 

1 aprilie este termenul de depunere. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vi s-a părut un timp suficient pentru a putea pregăti o 

ofertă de nivelul descris în Caietul de sarcini? 

Domnul Andrei Boncea: 
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Pentru noi da. Aşa cum ştiţi, suntem o companie care în 

afară de evenimente realizăm şi multe alte lucruri şi suntem 

obişnuiţi să lucrăm extrem de rapid, mai ales în ceea ce priveşte 

organizarea de evenimente. 

Pe de altă parte, Caietul de sarcini pe care l-am avut la 

dispoziţie a fost destul de clar. Adică, nu era nici un fel de 

dificultate ieşită din comun pentru noi să putem răspunde 

prompt acestei cereri de ofertă. 

Domnul Ludovic Orban:  

O altă întrebare: aţi mai avut contracte de valori 

similare făcute cu vreo autoritate publică? 

Domnul Andrei Boncea: 

După ştiinţa mea nu. Cel puţin din punctul de vedere al 

nostru, nu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Ca şi firmă n-aţi mai avut contracte similare pentru un 

eveniment ... 

Domnul Andrei Boncea: 

Am avut, evident, foarte multe alte contracte cu 

companii private ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Mă refer strict la partea de contracte cu autorităţi 

publice. 
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Domnul Andrei Boncea: 

Nu.  

Domnul Ludovic Orban:  

Şi probabil nu puteţi să faceţi o apreciere referitor la... 

Nu aveţi cum să daţi elemente comparative referitor la cum a 

decurs procedura de achiziţie? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, decât că fiind vorba, aşa cum spuneţi, de un 

contract cu un minister şi de un contract public, ne-am propus să 

fim extrem de atenţi în felul în care realizăm această ofertă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Pe parcursul procedurii de licitaţie aţi avut vreo 

comunicare cu alţi ofertanţi? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. Evident că nu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Credeţi că pentru o firmă de o anvergură mai mică ar fi 

fost complicat să pregătească o ofertă în condiţiile Caietului de 

sarcini în perioada de patru zile, din care cred că trei zile numai 

erau lucrătoare. 

Domnul Andrei Boncea: 

Mi-e greu să apreciez.  

 



 66

Domnul Ludovic Orban:  

Vă este greu să apreciaţi. 

Domnul Andrei Boncea: 

Caietul de sarcini este destul de clar şi nu cred că este 

atât de complicat. Dar, repet, aici vorbesc din experienţa noastră. 

Domnul Ludovic Orban:  

Când vi s-a adus la cunoştinţă faptul că sunteţi 

câştigătorul licitaţiei? 

Domnul Andrei Boncea: 

Pe 3 aprilie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Şi când s-a semnat contractul?  

Domnul Andrei Boncea: 

7 aprilie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc. 

Îi dau cuvântul doamnei deputat Adriana Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Deoarece noi nu avem de la Ministerul Turismului 

oferta pe care aţi depus-o dumneavoastră vreau să vă întreb 

câteva lucruri, plecând de la refuzul, ca să spun aşa sau 

descalificarea celeilalte firme Stage. De exemplu, vă întreb, dacă 
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dumneavoastră, aşa cum se cere în cererea Ministerului 

Turismului aţi depus declaraţii pe proprie răspundere de la 

fiecare persoană implicată, meşteri populari, artişti, cântăreţi, 

din care să reiasă îndeplinirea tuturor cerinţelor solicitate prin 

Caietul de sarcini? 

Domnul Andrei Boncea: 

Am depus o declaraţie pe proprie răspundere din partea 

tuturor celor implicaţi. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

O să vă rugăm, dacă nu consideraţi că vă cerem prea 

mult, să ne puneţi şi nouă la dispoziţie, pentru că noi, în 

momentul de faţă vă punem aceste întrebări pentru că nu ştim 

dacă au fost ... 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident. Aşa cum v-am spus, toate documentele legate 

de relaţia noastră cu ministerul în derularea acestui contract este 

la dispoziţia dumneavoastră şi îl avem pregătit. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Pot să vă pun o întrebare care, desigur, este mai mult de 

consultanţă, dar îmi permit lucrul acesta. Credeţi că atunci când 

o firmă participă la o licitaţie şi îşi doreşte, plecând de la 

premisa că participă la licitaţie ca să şi câştige, se poate prezenta 

fără să dea un buget estimativ al evenimentului? 
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Domnul Andrei Boncea: 

Nu înţeleg întrebarea. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Haideţi să o iau altfel. În solicitarea Ministerul 

Turismului scrie următorul lucru: criteriul de selecţie îl 

constituie preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării 

cerinţelor Caietului de sarcini. Şi vă întrebam: credeţi că o firmă 

care se prezintă la o licitaţie, în momentul în care trebuie să 

prezinte preţul spune că nu-l are, pentru că nu a avut timp să-l 

facă, dar în acelaşi timp vine la licitaţie? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu cred că poate să participe la licitaţie dacă nu face 

oferta. Nu este o licitaţie, este o cerere de ofertă. Oferta trebuie 

să includă preţul. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Ar fi trebuit ca firma respectivă să-şi prezinte preţul, 

da? 

Domnul Andrei Boncea: 

Evident. Mi se pare corect. Aceasta scrie şi în cererea 

de ofertă. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  
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În acelaşi timp, aş vrea să vă mai întreb: dumneavoastră 

aţi colaborat, aţi avut vreo colaborare cu firma Stage? Aţi lucrat 

vreodată cu ei? 

Domnul Andrei Boncea: 

De foarte multe ori am lucrat cu firma Stage. Firma 

Stage a fost un subcontractor al nostru cu care lucrăm de mai 

bine de 10 ani în diverse evenimente şi în diverse conjuncturi. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Pe moment atât. Vă mulţumesc.  

Domnul Andrei Boncea: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul deputat Claudiu Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Documentele pe care le-aţi prezenta pentru procedura 

de achiziţii, în câte exemplare au fost făcute? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu înţeleg la ce vă referiţi? 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Când un ofertant face o ofertă în cadrul unei proceduri 

de achiziţii i se specifică, prin Caietul de sarcini, în câte 
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exemplare să facă acea ofertă. Ştiţi că există o ofertă care se 

deschide şi o ofertă martor, care nu se deschide. 

Domnul Andrei Boncea: 

Am înţeles, dar eu nu văd în cererea de ofertă acest 

amănunt pe care-l sugeraţi dumneavoastră. Aici nu ştiu care este 

relevanţa întrebării. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Dumneavoastră trebuie să răspundeţi dacă aţi făcut într-

un exemplar sau în două sau în trei? Atât. 

Domnul Andrei Boncea: 

Un exemplar. Nu înţeleg, repet... Nu vă supăraţi, avem 

o cerere de ofertă sau Caietul de sarcini în care acest amănunt pe 

care dumneavoastră ... Nu vă supăraţi, suntem totuşi într-o epocă 

în care există şi alte mijloace de comunicare: fax, mijloace 

electronice... 

Domnul Ludovic Orban:  

Doriţi să vă adresaţi invitatului nostru? 

Domnul Vasile Bleotu:  

Răspunsul dumneavoastră nu este cel corect. Cel corect 

este, aşa cum a întrebat domnul Claudiu Ţaga, în două 

exemplare. Vă spun eu, că eu organizez licitaţii la fond ... vă 

spun şi relevanţa, că m-aţi întrebat, da? Relevanţa care este? 

Dumneavoastră dacă aduceţi un singur exemplar, puteţi să 
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înlocuiţi exemplarele acolo, să aduceţi alte foi. Pe când dacă 

există un exemplar martor, sigilat, nu mai puteţi umbla la el. 

Deci, aceasta este relevanţa. 

Domnul Andrei Boncea: 

Iertaţi-mă, nu ştiu despre ce vorbiţi. Îmi cer scuze. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Ştiu foarte bine! 

În a doua ordine de idei, în cât timp s-a făcut selecţia, 

câţi ofertanţi au fost prezenţi la licitaţie? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu vă supăraţi, nu reprezint Ministerul Turismului. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Dacă aţi participat ştiţi, nu?! 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu este o întrebare la care ar trebui să răspund eu! Eu 

răspund din punctul meu de vedere, ca participant la această 

cerere de ofertă. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Are importanţă şi vă spun şi de ce: câte firme au fost 

prezente la licitaţie? Nu ştiţi? 

Domnul Andrei Boncea: 
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Nu ştiu. Adică nu este vorba dacă ştiu sau nu ştiu, nu 

cred că trebuie să răspund eu la această întrebare. Întrebaţi-i pe 

cei care au primit ofertele şi trebuie să vă comunice numărul 

firmelor care au participat. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Pentru că dacă au fost mai multe firme şi normal de 

aceasta se face, ca să vină mai multe firme, să fie o competiţie, 

nu se poate deschide plicul la ora 16,00, se depune tot la ora 

16,00 şi se dă rezultatul la 16,30. 

Deci, ultima primire se face cu două ore înainte de 

deschiderea plicurilor. Or, prin acel anunţ se anunţă ora 16,00 

ultima oră de primire şi ora 16,30 se dă şi răspunsul 

câştigătorului licitaţiei. Este imposibil aşa ceva! 

Domnul Andrei Boncea: 

Am înţeles. Acesta nu cred că este un amănunt care ne 

priveşte pe noi.  

Domnul Vasile Bleotu:  

Vă priveşte, că aţi participat.  

Domnul Andrei Boncea: 

Am participat, am depus o ofertă într-un plic, conform 

Caietului de sarcini care ni s-a solicitat. Încă o dată vă spun, eu 

reprezint compania care a participat la această licitaţie. Dacă 

vreţi să aflaţi detalii despre numărul de exemplare care trebuia 
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solicitat sau nu şi numărul de companii, cred că ar trebui să vă 

adresaţi celor care au primit aceste oferte. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul deputat Claudiu Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Pe parcursul derulării procedurii, care a fost pe data de 

1 aprilie, dumneavoastră puteţi să ne spuneţi unde vă aflaţi între 

orele 16,00 şi 17,00? 

Domnul Andrei Boncea: 

Eu personal? 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Dumneavoastră personal. 

Domnul Andrei Boncea: 

Eu personal probabil mă aflam în Buftea. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Deci în Ministerul Turismului? 

Domnul Andrei Boncea: 

Ministerul Turismului nu se află în Buftea.  

Domnul Claudiu Ţaga:  

N-am înţeles eu bine. Deci vă aflaţi la companie? Da? 

Domnul Andrei Boncea: 
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Probabil.  

Domnul Claudiu Ţaga:  

Nu puteţi să fiţi sigur? Pe parcursul derulării, când 

comisia Ministerului Turismului delibera, cerceta documentele 

ofertei dumneavoastră, puteţi să ne precizaţi dacă eraţi sau nu în 

Ministerul Turismului? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu eram în Ministerul Turismului, cu siguranţă. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dacă mai sunt întrebări? Domnul deputat Dumitru 

Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

În completarea primului set de întrebări v-aş ruga, dacă 

se poate, să ne precizaţi dacă la deschiderea ofertei 

dumneavoastră era prezent un reprezentant al Media Pro? 

Domnul Andrei Boncea: 

Am fost anunţaţi în scris. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Dacă la deschiderea plicului?  

Domnul Andrei Boncea: 
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Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

L-aţi depus la ora 16,00 şi nu ştiţi ce s-a întâmplat la 

deschidere. 

Domnul Andrei Boncea: 

Am fost anunţaţi... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu, în momentul analizei şi a deschiderii plicului? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, noi am depus plicul şi un reprezentant al nostru a 

depus plicul. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Şi a fost prezent la deschidere sau nu? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mai aveţi întrebări, stimaţi colegi? Pe tema contractului 

„Lumină la malul Mării”? S-a precizat pe data pe 27 şi termenul 

de depunere pe data de 1. Noi am văzut fişa tehnică, am văzut, 

în principiu... Vă mărturisesc că foarte multe din întrebări, 
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domnule director general, provin din faptul că este incompletă 

documentaţia care ne-a fost prezentată. 

Vă arăt ca să vedeţi ce ne-a fost prezentat: noi avem 

aici oferta tehnică şi financiară. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Care cuprinde nişte preţuri globale, pe puncte: foc de 

artificii, publicitate, meşteri populari şi aşa mai departe care au 

nişte valori globale. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da.  

Domnul Ludovic Orban:  

Chiar dacă sunt mai multe poziţii, valoarea totală fiind 

de 1.322.076. 

Domnul Andrei Boncea: 

Exact. 

Domnul Ludovic Orban:  

Alte documente din oferta dumneavoastră nu ne-au fost 

prezentate. 

Eu v-aş pune câteva întrebări, pentru că ... 

Domnul Andrei Boncea: 
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Vă spun ce avem noi în plus. Avem documentele pe 

care le-am depus conform selecţiei de oferte, declaraţia pe 

proprie răspundere în care ne-am asumat, recomandările din 

partea companiilor cu care am lucrat, procesele verbale, raportul 

de prestări servicii şi procesul-verbal de recepţie. Aceasta o să 

aveţi din partea noastră şi o să depunem toate aceste materiale, 

precum şi procesul-verbal de predare a materialelor. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am să vă pun câteva întrebări. 

Vi s-a solicitat adresa de la Administraţia financiară că 

nu aveţi datorii la bugetul de stat? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu s-a cerut. 

Domnul Ludovic Orban:  

Nu s-a cerut, nu? Vă punem întrebări pentru că, vă 

repet... 

Domnul Andrei Boncea: 

Unde să se ceară, că în Caietul de sarcini se precizează 

ce s-a cerut. Şi ce s-a cerut am depus. Evident că nu există 

altceva decât ni s-a cerut. Acesta este şi motivul pentru care la 

observaţia dumneavoastră anterioară, cu număr de copii n-am ce 

să vă răspund. 

Domnul Ludovic Orban:  
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V-am fi recunoscători dacă ne-aţi putea trimite, în 

completare la documentele care ne-au fost puse la dispoziţie, pe 

care vi le-am arătat, bănuiesc că aţi recunoscut documentul... 

îndeplinirea criteriilor de clasificare şi de selecţie.  

Dacă mai aveţi întrebări legate de acest contract? 

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Îmi cer scuze că eu am lipsit câteva minute şi sper că 

nu repet întrebările, neştiind ce s-a discutat. 

Întrebarea ar fi fost cam ce timp ar fi necesar pentru 

dumneavoastră sau cât timp a fost necesar să întocmiţi această 

ofertă? Că este o ofertă destul de laborioasă. 

Domnul Andrei Boncea: 

Am răspuns la această întrebare. Destul de repede. Într-

o zi noi am putut să o pregătim, pe baza Caietului de sarcini, 

care este destul de simplu. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Îmi cer scuze dacă repet întrebările. Am lipsit câteva 

minute. 

Domnul Andrei Boncea: 

Spuneam doar că avem oarece experienţă în derularea... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  
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A fost o simplă întrebare. Dumneavoastră aţi răspuns, 

este OK. Eu sunt mulţumit de răspuns. 

Am înţeles că dumneavoastră, despre această selecţie 

de ofertă, aţi aflat după site. 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Nu v-a anunţat nimeni că va posta sau că a postat pe 

site o astfel de informaţie? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu trebuie să ne anunţe nimeni, pentru că noi aceasta 

facem. Suntem destul de bine informaţi din punct de vedere al 

postărilor pe site legate de acest gen de comunicări publice. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Întrebarea mea era dacă aţi fost anunţaţi, în afară de 

faptul că aţi aflat de pe site, dacă aţi fost informaţi de către 

cineva? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Pur şi simplu aţi văzut postarea pe site. Nu v-a informat 

nimeni referitor la faptul că va fi sau că a fost postat pe site un 

asemenea anunţ? Aceasta a fost întrebarea mea. Mulţumesc. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Mai aveţi întrebări legat de acest contract „Lumină la 

malul Mării”? Atunci punem punct audierii referitoare la 

contractul „Lumină la malul Mării”. Contractul cu Media Pro 

Pictures. Practic începem audierea pentru contractul Eurofilm. 

Stimaţi colegi, vă invit să puneţi întrebări. 

Până se mai gândesc colegii mei vreau să vă pun o 

întrebare simplă, clară şi precisă: obiectul prevăzut în contract se 

regăseşte în obiectul de activitate al firmei Eurofilm? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

La momentul în care înregistrezi o firmă defineşti 

obiectul de activitate, înscris la Registrul Comerţului. 

Întrebarea mea este dacă obiectul contractului se 

regăseşte în obiectul de activitate al firmei Eurofilm? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Cum? Definiţi-mi în obiectul de activitate, care 

activitate din obiectul de activitate al firmei corespunde cu 

obiectul contractului încheiat cu Ministerul Turismului? 

Domnul Andrei Boncea: 
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E vorba de prestarea de servicii pentru organizarea de 

evenimente. La aceasta vă referiţi, nu?  

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră citiţi din documentul de la Registrul 

comerţului, în care, vă repet, o firmă în momentul în care se 

înregistrează la Registrul comerţului îşi înscrie un obiect de 

activitate. Întrebarea este simplă: obiectul contractului se 

regăseşte în vreunul dintre activităţile înscrise în obiectul de 

activitate al firmei? Dacă da sau nu? Şi dacă da, care este 

obiectul de activitate din firmă, aşa cum este înregistrat la 

Registrul comerţului, care corespunde cu obiectul contractului? 

Domnul Andrei Boncea: 

Îmi solicitaţi cunoştinţele mele personale legate de ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră aţi spus că reprezentaţi firma. Eu nu 

pot să vă cer. Dacă vreţi, pot să vă confer... 

Domnul Andrei Boncea: 

Vom preciza ulterior. Nu pot să vă răspund la această 

întrebare. 

Domnul Ludovic Orban:  

În momentul de faţă nu puteţi să-mi răspundeţi. 

Domnul Andrei Boncea: 

Am spus că, cu siguranţă obiectul contractului ... 
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Domnul Ludovic Orban:  

Aveţi vreo funcţie la Eurofilm? 

Domnul Andrei Boncea: 

Da, sunt administrator. 

Domnul Ludovic Orban:  

Sunteţi administrator la Eurofilm. 

Domnul Andrei Boncea: 
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Şi obiectul de activitate de care dumneavoastră spuneţi 

se găseşte cu siguranţă. Că vi-l precizez cum este formulat, îmi 

este greu acum. O să vă răspundem în scris. 

Domnul Ludovic Orban:  

Este o clasificaţie foarte clară şi în momentul în care te 

duci, îţi alegi, că trebuie să plăteşti ca taxe, îţi alegi care sunt 

activităţile... 

Domnul Andrei Boncea: 

Iertaţi-mă, sunt foarte multe activităţi legate de obiectul 

nostru general de activitate, producţia de cinema, de evenimente 

de televiziune, care se regăsesc în această clasificare. 

Domnul Ludovic Orban:  

Când aţi putea să ne comunicaţi răspunsul la întrebare? 

Domnul Andrei Boncea: 

Când doriţi. 

Domnul Ludovic Orban:  

Nu vă pun întâmplător această întrebare. 

Domnul Andrei Boncea: 

Sunt convins! 

Domnul Ludovic Orban:  

Să ştiţi că am solicitat oficial de la Registrul 

comerţului, care este obiectul de activitate al firmei Eurofilm. V-
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am zis, ca să ştiţi care este cadrul în care vă formulez această 

întrebare. 

Domnul Andrei Boncea: 

Am înţeles. 

Domnul Ludovic Orban:  

A doua întrebare, simplă: cum aţi ajuns să încheiaţi 

acest contract cu Ministerul Turismului? Să-mi povestiţi cum aţi 

ajuns să încheiaţi acest contract? De ce vă pun întrebarea 

aceasta? Pentru că nu am văzut nici pe site-ul ministerului, nici 

în documentaţia care ne-a fost transmisă, nici în dosarul de 

achiziţii pe care l-am solicitat de la minister, nici în solicitarea 

făcută de la ANRMAP referitoare la dosarul de achiziţii, până în 

prezent nu am primit nici un fel de documentaţie legată de 

procedura de atribuire a acestui contract. 

Şi de aceea vă pun întrebarea: cum aţi ajuns să semnaţi 

acest contract? 

Domnul Andrei Boncea: 

Este foarte simplu şi este destul de uşor să vă răspund. 

Am primit o invitaţie de participare la procedura de atribuire a 

contractului de servicii privind impresarierea lui Goran 

Bregovici din punctul de vedere al spectacolului, în cadrul 

evenimentul „Lumină la malul Mării”. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Invitaţia de participare cine v-a adresat-o? 

Domnul Andrei Boncea: 

Am primit-o de la Direcţia juridică, resurse umane şi 

achiziţii publice. 

Domnul Ludovic Orban:  

Aţi putea să ne lăsaţi documentul respectiv? 

Domnul Andrei Boncea: 

Sigur că da! 

Domnul Ludovic Orban:   

V-am fi recunoscători dacă ne-aţi lăsa documentul 

respectiv. În ce dată aţi primit invitaţia respectivă? 

Domnul Andrei Boncea: 

30 martie. 

Domnul Ludovic Orban:  

În data de 30 martie. Şi în cadrul invitaţiei de 

participare vi se solicita ceva anume? 

Domnul Andrei Boncea: 

Prin prezenta vă invităm să participaţi, în calitate de 

ofertant, la şedinţa de manageriere pentru atribuirea contractului 

de servicii cod... pentru spectacolul „Lumină la malul Mării” 

susţinut de Goran Bregovici, pentru care deţineţi drepturi de 

reprezentare în România în această perioadă, conform adresei 
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recepţionate de către Ministerul Turismului nr. 172 din 

30.03.2009. 

Domnul Ludovic Orban:  

Ministerul Turismului, în momentul în care v-a 

formulat invitaţiile de participare avea la dispoziţie o adresă prin 

care se spune aşa... 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu am de unde să ştiu, pentru că nu am eu această 

adresă, dar se specifica că compania noastră are drepturile de 

reprezentare în România pentru perioada respectivă, ceea ce este 

perfect adevărat, pentru că aveam un contract. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră nu cunoaşteţi conţinutul acelei adrese 

şi nu este formulată de dumneavoastră acea adresă, nu? 

Domnul Andrei Boncea: 

Nu, evident că nu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Este pur şi simplu o adresă al cărui conţinut nu-l 

cunoaşteţi. Când ne înaintaţi documentul, o să-l introducem pe 

documentele pe care le solicităm de la Ministerul Turismului. 

La şedinţa de negociere a mai participat vreo altă 

companie?  

Domnul Andrei Boncea: 
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Nu. 

Nu. Nici nu avem cum, pentru că repet, avem 

drepturile... 

Domnul Ludovic Orban:  

Întrebarea pe care v-o pun, aveţi drepturi exclusive de 

reprezentare? 

Domnul Andrei Boncea:  

Da, avem drepturile de reprezentare, drepturi exclusive 

în România.  

Domnul Ludovic Orban:  

Aveţi un contract cu... impresarul... Ni-l puteţi pune la 

dispoziţie? 

Domnul Andrei Boncea:  

Fireşte că am un contract. Din păcate nu, pentru că 

contractul nostru cu impresarul este un contract în care  avem o 

clauză de confidenţialitate legată de acest contract. Dacă ni-l 

cereţi... eu nu ştiu care este exact procedura, pentru că nu face 

parte... contractul nostru cu impresarul nu ştiu dacă face parte 

din ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Am să vă explic de ce trebuie să  elucidăm 

împrejurările legate de  această situaţie. Procedura de negociere 

putea fi justificată numai în situaţia în care există un contract 
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despre care aţi vorbit dumneavoastră şi anume de exclusivitate 

în materie de reprezentare a unui artist care este special dorit. 

Domnul Andrei Boncea:  

A, acest contract există. 

Domnul Ludovic Orban:  

Deci dumneavoastră susţineţi că aveţi un contract de 

reprezentare exclusivă a lui Goran Bregovicişi a formaţiei sale 

în România. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. Fireşte. Pentru acea perioadă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Pentru acea perioadă? Pentru ce perioadă? 

Domnul Andrei Boncea:  

Pentru perioada martie - aprilie 2009. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră aveţi contract în exclusivitate de 

reprezentare a domnului Bregovici pentru perioada 19-20 

aprilie, aşa îmi spune colega mea...o să dau cuvântul doamnei 

deputat Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  
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Într-adevăr, există la  dosar un document din partea 

managerului lui Goran Bregovici, Maria Arancov, care confirmă 

la 30 martie că Dakino este  reprezentant legal, unicul. OK. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:   

După care, Dakino trimite o hârtie către Ministerul 

Turismului şi spune aşa: „În urma invitaţiei  telefonice adresate 

de Ministerul Turismului companiei noastre, Dakino Production 

SRL, reprezentant exclusiv al lui Goran Bregoviciîn România, 

vă comunică că pentru perioada 19 martie -20 aprilie orice 

discuţie legată de contractarea artistului Bregovici se va purta cu 

SC Eurofilm.” 

Ceea ce aş fi vrut să vă întreb este când s-a făcut 

această înţelegere, dacă puteţi să ne spuneţi, între 

dumneavoastră  şi Dakino şi dacă nu depăşim cadrul, să zic, 

confidenţial al contractului dumneavoastră, de ce Dakino v-a 

desemnat în această perioadă ca reprezentant al lui Goran 

Bregovici. 

Domnul Andrei Boncea:  

Pentru că aveam un contract cu Dakino pe care, repet, 

nu am libertatea să se discute şi... în care avem posibilitatea să 

producem şi, de fapt, asta era şi intenţia noastră, un eveniment 
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cu Bregovici în perioada respectivă şi pentru asta, fireşte, că l-

am securizat prin acest contract. 

Contractul există, vă stă la dispoziţie, dar trebuie să ne 

faceţi această solicitare în scris pentru că implică şi acceptarea 

partenerului nostru comercial în... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Dacă îmi permiteţi, dacă înţeleg bine, dumneavoastră 

spuneţi că  aveaţi înţelegere cu Dakino... 

Domnul Andrei Boncea:  

Da, un contract... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

...data înţeleg că nu ne-o puteţi spune acum, de când aţi 

stabilit acest contract Dakino, în baza acestui contract 

intenţionaţi un eveniment cu Goran Bregovici în perioada 19 

martie - 20 aprilie. 

Domnul Andrei Boncea:  

Pe data de Paşte, e foarte simplu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Care eveniment coincide cu intenţia doamnei ministru 

să facă un spectacol cu Goran Bregovici. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da.  
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Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Alte întrebări, stimaţi colegi. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Mă scuzaţi. 

Mai am o singură întrebare. Puteţi să spuneţi, iniţial, 

care a fost preţul pentru Goran Bregovici şi până la final, ce 

sumă a fost facturată? 

Domnul Andrei Boncea:  

Preţul din contractul nostru cum ministerul? 

Da, imediat. 272 de mii de roni cu tva inclus. Acesta 

este preţul contractului. Preţul pe care noi l-am solicitat la 

negociere a fost fireşte mai mare. Dar acesta este preţul la care 

am ajuns. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul domnului deputat Claudiu Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Aş vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aţi participat 

personal sau cine a participat la procedura de negociere? 

Domnul Andrei Boncea:  

Un reprezentant al companiei noastre, nu eu personal. 
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Domnul Claudiu Ţaga:  

Credeţi că puteţi răspunde dumneavoastră la ceea ce aş 

vrea să îl întreb pe cel care a participat la negocieri? 

Domnul Andrei Boncea:  

Depinde ce o să mă întrebaţi. Vreau să mă străduiesc. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Bun. Oferta pe care firma SC Eurofilm a făcut-o este de 

75. 487 euro fără tva. E corect? 

Domnul Andrei Boncea:  

Da.  

Domnul Claudiu Ţaga:  

Bun. În documentele Ministerului Turismului există o 

cifră care este prevăzută cu tva. Tot a firmei dumneavoastră. Aş 

vrea să vă întreb, care din cele două oferte a fost cea pe care aţi 

făcut-o, 75.487 euro fără tva sau cu tva? 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu ştiu să vă răspund, o să vă răspund în scris după ce 

se studiază... 

Domnul Claudiu Ţaga:   

Bun. Negocierea s-a făcut şi s-a ajuns la preţul de 64 de 

mii de euro, adică cele 272 de mii de roni pe care... 

Domnul Andrei Boncea:  
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Da. Cu tva inclus. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Cu tva inclus, corect. Documentul de negociere în 

momentul când s-a produs documentul, aveţi ştiinţă dacă a fost 

semnat şi de către negociator? 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu am ştiinţă. 

Domnul Claudiu Ţaga:   

Vă spun, documentul nu a fost semnat de către firma 

Eurofilm. Cel care a negociat nu a semnat că este de acord cu 

acea negociere. Şi aş dori să ne puneţi la dispoziţie devizul din 

care rezultă suma pe care aţi cerut-o de 75.487 de euro. 

Domnul Andrei Boncea:  

Repetaţi încă o dată, că nu am înţeles. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Deci, în cadrul ofertei iniţiale înainte de negociere aţi 

depus o ofertă. Ofertă care este despărţită pe capitole, având 

suma totală de 75. 487 de euro. Aş ruga să ne puneţi la 

dispoziţie din oferta dumneavoastră aceste oferte de preţ. 

Domnul Andrei Boncea:  

Oferta iniţială sau oferta finală pe care... 

Domnul Claudiu Ţaga:  
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Oferta iniţială. Oferta iniţială. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. Am înţeles. O să vă trimitem aceste oferte iniţiale, 

noi avem oferta finală care fac precizarea a fost semnată de 

reprezentantul nostru. În urma negocierii. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Oferta finală, vă spun că nu trebuia să apară... 

Domnul Andrei Boncea:  

Am înţeles asta... După negociere a fost o ofertă finală 

din partea noastră pe care am semnat-o... 

Domnul Ludovic Orban:  

 Domnul deputat Robert Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

O întrebare. Contractul cu firma Arlekino, dacă nu mă 

înşel, reprezintă... 

Domnul Andrei Boncea:  

Dakino, la asta vă referiţi. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Reprezentantul lui Goran Bregovici în România, 

dumneavoastră aţi avut o înţelegere cu ei când, pentru 

eveniment? Când aţi făcut înţelegerea? 

Domnul Andrei Boncea:  
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În luna martie... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Deci în cursul lunii martie, dumneavoastră aţi făcut o 

înţelegere cu reprezentantul oficial în România a lui Goran 

Bregovici  pentru evenimentul de Paşte. 

Domnul Andrei Boncea:  

Pentru evenimentul de Paşte, da. Al nostru. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Ulterior, Ministerul Turismului v-a contactat şi v-a 

cerut o ofertă, da, pentru evenimentul pe care dumneavoastră 

intenţionaţi să-l faceţi. 

Domnul Andrei Boncea:  

Ne-a cerut o ofertă pentru acest artist pentru că a aflat 

că noi îl reprezentăm sau pe perioada respectivă, avem 

drepturile de reprezentare în România cu acest artist. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Da, ca să mă asigur că am înţeles bine. Dumneavoastră 

aţi avut nişte discuţii cu reprezentantul lui Goran Bregovici în 

România Dakino cu care aţi încheiat şi un contract. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  
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În contract se menţiona că de Paşte, Goran Bregovici 

va veni şi va concerta în România la mare, la noi. Dar, ulterior 

semnării contractului de către dumneavoastră, ministerul v-a 

făcut o cerere de ofertă în legătură cu impresariatul lui Goran 

Bregovici de Paşte. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

E o coincidenţă, evident. 

Domnul Andrei Boncea:  

Evident. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Da. Nu... în consideraţia dumneavoastră, şi eu sunt 

convins că este o coincidenţă foarte fericită pentru că altfel, 

trebuia să plătiţi dumneavoastră artistul... 

Domnul Andrei Boncea:  

Oricum l-am plătit noi şi altfel l-am fi plătit noi, pentru 

că, repet, de vreme ce l-am contractat aveam intenţia să 

organizăm un concert cu Goran Bregovici. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Nu credeţi, eu personal nu am nici un fel de problemă, 

vă cred, sunt convins că aşa este. Dar, nu credeţi că ar exista 

totuşi ceva suspiciuni referitor la acest subiect, dat fiind faptul 
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că lumea asta e mare, sunt mulţi artişti, Goran Bregovici e unul 

cunoscut, dar totuşi... Goran Bregovici de Paşte, mie, nu ştiu, vă 

întreb, nu am nici un fel de ... 

Domnul Andrei Boncea:  

Sigur că este o coincidenţă care aşa spuneţi în toate 

aceste circumstanţe ridică semne de întrebare, dar este o simplă 

coincidenţă, nimic altceva. 

Domnul Ludovic Orban:  

O întrebare, ca să repet, după care îi dau cuvântul 

domnului deputat Bănicioiu. 

Întrebarea mea e simplă. Intenţionaţi să organizaţi un 

concert cu Goran Bregovici de Paşte în România, înainte de a fi 

invitat la procedura de,... ce a fost acolo... negociere... Deci, 

intenţionaţi să organizaţi concertul? 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

 Motiv pentru care aţi încheiat un contract cu Dakino 

care era reprezentantul oficial şi beneficiarul practic al celui 

drept de exclusivitate în reprezentarea domnului Goran 

Bregovici. 
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Aş pune aşa o întrebare, în ce stadiu de pregătire a 

concertului de Paşte eraţi la momentul la care aţi primit invitaţia 

de participare la ofertă? 

Domnul Andrei Boncea:  

În ce stadiu de pregătire? 

Domnul Ludovic Orban:  

Da, pentru că după ştiinţa mea, aşa din câte ştiu eu, 

atunci când închei un contract şi vrei să organizezi un 

eveniment, pentru că acel eveniment să fie reuşit, trebuie să obţii 

un sponsor, trebuie să faci o publicitate evenimentului respectiv, 

publicitate care se face din timp, trebuie să realizezi o serie de 

alte lucruri prin care pentru a deveni profitabilă pentru o firmă în 

organizarea unui eveniment cu un artist de genul domnului 

Goran Bregovici, trebuie realizaţi aceşti paşi. Cam în ce stadiu 

eraţi în materie de pregătire la momentul la care v-aţi trezit cu... 

27 martie, precizez data, v-aţi trezit cu invitaţia... Ba nu, 30 

martie, îmi cer scuze, că pe 30 martie aţi fost invitat la  

negociere. 

Domnul Andrei Boncea:  

Am fost invitaţi cu Eurofilm la negocierea legată de 

acest artist. Suntem o companie de media. Securizarea unui 

artist mai ales  de talia lui Goran Bregovici trebuie făcută cu 

mult timp înainte de un astfel de eveniment şi noi cu asta ne 

ocupăm. Cel puţin  prin divizia  noastră de evenimente care se 
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numeşte live şi care organizează evenimente, cu asta se ocupă şi 

acest artist făcea parte din multe alte activităţi pe care noi le 

facem în acest sens. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vă repet întrebarea că am fost foarte limpede. 

Domnul Andrei Boncea:  

În ce stadiu ne... 

Domnul Ludovic Orban:  

Exclusivitatea practic aţi preluat-o de la Dakino pentru  

19 martie – 20, da? Aşa este data care a fost rezultată. 19 martie 

– 20 aprilie. Mi-aţi spus că intenţionaţi să organizaţi un 

concert... 

Domnul Andrei Boncea:  

De paşte... termen limită? 

Domnul Ludovic Orban:  

Nu. Termenul limită de organizare a concertului era 20. 

Asta a fost perioada de exclusivitate nu, care  a fost realizat. Pe 

30 martie v-a venit această invitaţie numai pentru 

dumneavoastră. 

Domnul Andrei Boncea:  

Această coincidenţă fericită... 

Domnul Ludovic Orban:  
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Şi întrebarea mea era următoarea: în ce stadiu de 

pregătire a unui concert în data de 20 aprilie eraţi în data de 30 

martie? 

Domnul Andrei Boncea:  

Destul de uşor, puteam să-l organizăm şi până mâine, 

adică am putea să organizăm şi pentru mâine un concert de 

Goran Bregovici  dacă o să ne solicitaţi acest lucru. Evident, 

sigur că aveam timp, dacă nu se întâmpla acest lucru, fireşte noi 

am fi organizat oricum acest eveniment... 

Domnul Ludovic Orban:  

Deci, eu înţeleg din răspunsul dumneavoastră că aveţi  

forţa de a organiza un concert de azi pe mâine şi că în momentul 

30-martie deja nu... 

Domnul Andrei Boncea:  

Da, nu era, era că oricum, dacă, repet, în acea perioadă 

şi în general, organizăm foarte multe lucruri şi avem foarte 

multe producţii în acelaşi timp şi de tv şi de cinematograf şi nu 

este nimic neobişnuit din punctul nostru de vedere. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am înţeles.  

Voia domnul deputat Nicu Bănicioiu, după care 

doamna deputat Adriana Săftoiu. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu: 

 



 101

Mulţumesc. 

În primul rând, vă felicit pentru bunul simţ civic de care 

daţi dovadă, ori de câte ori noi abuzăm de el, şi eu voiam să mă 

asigur că am înţeles bine, dar au repetat şi colegii mei, pe 20 

expira contractul de exclusivitate, pe 20 aprilie. 

Domnul Andrei Boncea:  

Fireşte, era vorba de un eveniment de Paşte. 

Domnul Nicolae Bănicioiu  

Am înţeles. 

Voiam să vă întreb dacă, de fapt, ştiu că sunteţi o firmă 

foarte puternică, foarte mare, se poate organiza concertul de azi 

pe mâine, este foarte adevărat ce spuneţi, nu contest pe acest 

lucru, dar mă întreb totuşi dacă într-o organizare de pe azi pe 

mâine ar veni oamenii, atât de mulţi, într-un număr atât de mare, 

iar pentru prestigiul dumneavoastră, cu siguranţă că aş vrea să 

faceţi un concert foarte audiat şi mă gândesc că  dacă 

dumneavoastră aveaţi intenţia de a-l organiza şi de-a vinde 

bilete, cred că trebuia să-i faceţi o promovare cu mult înainte. 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu cred că este, cum să spun, aveam suficient timp la 

dispoziţie. E vorba de Paşte şi pe intenţia noastră legată şi de  

acest artist asta era. Eram ferm convinşi că este un eveniment 

foarte interesant de Paşte pentru români. 

 



 102

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ştiţi ce voiam să vă întreb de fapt? În cazul în care aţi fi 

organizat şi aţi fi plătit practic dumneavoastră concertul 

respectiv, cu cât timp înainte ar fi trebuit să-l mediatizaţi? 

Domnul Andrei Boncea:  

După cum ştiţi, nu este prima dată. Data trecută am fost 

pentru un eveniment organizat şi plătit de noi. Da? Deci nu este 

prima dată când organizăm astfel de evenimente. Cu cât timp, 

asta ţine şi de structura la care ar fi ajuns. Probabil că o 

săptămână înainte să-l promovăm şi să-l ... şi asta repet, în 

situaţia în care  ar fi trebuit să-l producem noi pentru noi. 

Repet, şi pentru că asta este foarte important, un artist 

internaţional, în general, trebuie securizat cu ceva timp înainte 

şi, mai mult decât atât, trebuie plătit, pentru că altfel este destul 

de complicat să asiguri, regulile, cel puţin în această industrie, 

sunt destul de clare şi noi ne-am asumat acest risc în momentul 

în care am semnat acest contract. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bănuiesc că suma care a mers la Goran Bregovici nu ne 

puteţi spune... 

Domnul Andrei Boncea:  

Repet, este confidenţială, ceea ce vă pot spune este că 

toate speculaţiile care au apărut legate de... sunt complet 

nefondate. 
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În realitate, costul acestui artist n-a fost aproape... şi 

asta v-o spun ca bunăvoinţă din partea noastră pentru 

clarificarea acestor detalii, că nu există nici un fel de câştig al 

companiei noastre în organizarea acestui eveniment. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bun. Vă mulţumesc pentru bunăvoinţă şi aş mai avea o 

întrebare. 

În eventualitatea organizării proprie a unui concert cu 

Goran Bregovici, bănuiesc că  aveaţi în plan şi să căutaţi 

sponsori? Eu cred că se practică... 

Domnul Andrei Boncea:  

Să căutăm sponsori sau să-l producem cu resursele 

noastre. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Iniţiaţi discuţii cu eventuali potenţiali sponsori înainte 

de a veni propunerea de la ... 

Domnul Andrei Boncea:  

Domnule, era vorba de resursele noastre, repet, era un 

eveniment şi noi avem un plan al companiei noastre, legat de 

eveniment şi de diverşi artişti pe care încercăm să-l executăm. 

Şi... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  
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Bine, dar nu au fost mai multe discuţii premergătoare 

cu anumite companii... 

Domnul Andrei Boncea:  

Cu sponsori, nu au fost discuţii premergătoare, pentru 

că, repet, nu era... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Ştiţi de ce întreb acest lucru? Că presupun 

că... 

Domnul Andrei Boncea:  

Întrebaţi acest lucru pentru că vreţi să lămuriţi 

„coincidenţa fericită...” 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Exact, mă gândeam că unul dintre aceşti sponsori cu 

care aţi fi putut purta discuţii ar fi anunţat pe cei de la Ministerul 

Turismului şi atunci ar fi profitat de oportunitate. Dar, nepurtând 

aceste discuţii, de aceea mă întreb, totuşi cum de s-a potrivit aşa 

ca o mănuşă... 

Domnul Andrei Boncea:  

S-a potrivit în sensul că pentru noi a fost, repet, o 

coincidenţă fericită, în sensul că dacă ministerul şi-a dorit acest 

artist pe care compania noastră îl avea sub contract, sigur că am 

ales această cale, legată de producţia acestui eveniment. Şi, într-
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un final, cred că toată lumea a avut de câştigat din acest... dacă 

vreţi, din această coincidenţă fericită. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bineînţeles, asta putem discuta. Nu, mă gândesc, în 

mod uzual, când cineva deţine drepturile de exclusivitate pentru 

un asemenea artist şi vrea să vândă un pachet   media sau poate 

să ia un partener în organizarea unui concert, bănuiesc că face 

un anunţ de piaţă în momentul acela. 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu neapărat, pentru că... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Pentru că e în interesul lui să câştige mai mulţi bani. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da, noi suntem o companie de media, noi cu asta ne 

ocupăm. Pentru noi, regulile, cum să spun, noi nu suntem un 

simplu producător independent, care are nevoie de acest gen de 

... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ştiu asta şi apreciez, dar cu siguranţă nu voiaţi să faceţi 

un  act de caritate, adică nu voiaţi să plătiţi concertul şi să lăsaţi 

accesul liber  şi să nu câştigaţi nici un profit. Este un business, 

din care bănuiaţi să câştigaţi. 

Domnul Andrei Boncea:   
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Evident că ... Fireşte... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

...şi de aceea am adus gândul la concluzia că aţi fi 

căutat parteneri sau că era normal să căutaţi... 

Domnul Andrei Boncea:  

Pentru planul nostru de evenimente şi pentru  genul 

nostru de  artişti cu care noi suntem tot timpul noi căutăm în 

permanenţă şi avem o activitate permanentă legată de acest 

aspect. Şi este firesc. 

Domnul Nicolae  Bănicioiu:  

Asta, de fapt, întrebam. Poate fără să ştiţi 

dumneavoastră, poate vreun angajat al companiei a trimis o 

ofertă, mult înainte Ministerului Turismului şi atunci... 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Cu siguranţă ştiţi acest lucru. 

Domnul Andrei Boncea:  

Absolut. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Deci, înainte de a-i da cuvântul doamnei Adriana 

Săftoiu, nu  mă pot abţine să nu fac un comentariu.  

Domnul director general şi domnul administrator, acum 

sunteţi domnul administrator... 

Domnul Andrei Boncea:  

Mă scuzaţi, da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră nu aţi câştigat, nu aţi avut profit, aşa 

am înţeles, din această afacere. 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu. Asta a fost... 

Domnul Ludovic Orban:  

Probabil a câştigat domnul Boran Gregovici. 

Domnul Andrei Boncea:  

Cu siguranţă, dar a şi prestat. 

Domnul Ludovic Orban:  

Probabil a câştigat deţinătorul dreptului exclusiv. 

Domnul Andrei Boncea:  

Fireşte. Probabil... 

Domnul Ludovic Orban:  

Dar pot să vă spun cu siguranţă, cine a pierdut. 
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Domnul Andrei Boncea:  

Cine a pierdut? 

Domnul Ludovic Orban:  

Contribuabilii români care au plătit acest concert care, 

oricum, sa-r fi desfăşurat şi de care ar fi beneficiat, pentru că din 

moment ce dumneavoastră aţi spus că organizaţi concertul 

acesta, înseamnă că practic, contribuabilul român a trebuit să 

plătească un concert la care să se uite fără să plătească nici un 

leu. 

Dau cuvântul doamnei deputat Adriana Săftoiu: 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu ştiu, dar... Nu, nu vreau să spun, pentru că...  

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Practic, nu vreau decât să-mi spuneţi, să-mi confirmaţi 

sau să-mi infirmaţi ceea ce am înţeles. Deci dumneavoastră 

sunteţi administrator la Eurofilm, da ? În cadrul Media Pro 

Pictures – director general. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Pe data de 1 aprilie, încheiaţi un proces-verbal care, e 

adevărat, că nu este semnat de dumneavoastră, deşi aici scrie, 
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conform cu originalul, un proces-verbal în care, deci repet, pe 1 

aprilie se face înţelegerea pentru  Goran Bregovici.  

Domnul Andrei Boncea:  

Nu... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu, „...încheiat astăzi pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică de servicii pentru organizarea de evenimente 

pentru contractarea artistului Goran Bregovici.” Da? Pe data de 

1 aprilie. E ceea ce am eu. După care, pe data de 3 aprilie Media 

Pro Pictures află că e câtigătorul contractului pentru 

evenimentul „Lumină la Malul Mării”. Da? 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. Da. 

Doamna Adriana Săftoiu: 

Deci pe 1 aprilie Eurofilm încheie cu MT pentru Goran 

Bregovici şi pe 3 aprilie aflaţi că sunteţi câştigătorii pentru 

„Lumină la   Malul Mării.” Da? Şi atât. 

Mulţumesc. 

Domnul   Andrei Boncea: 

Da. Dar nu are nici o legătură una cu cealaltă.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu, pe 3 s-au anunţat,  de câştigat amândouă s-au 

câştigat pe 1. 
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Domnul Andrei Boncea:  

Puteam foarte bine să pierdem acea selecţie. Să nu fim 

selecţionaţi, nu, ca producător pentru organizarea evenimentului. 

Nu are nici  o legătură cu solictarea Ministerului, legată de 

Goran Bregovici. Puteam, dar mă rog, astea sunt speculaţii. 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamna deputat? 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

În mod evident, aşa cum spuneţi şi dumneavoastră, dar 

nu putem să nu vedem evenimentele aşa cum sunt. Asta era tot. 

Deci, vorbim cu dumneavoastră şi la Media Pro Pictures şi la 

Eurofilm. Eurofilm pe 1 aprilie, Goran Bregovici, doamna 

ministru îşi doreşte un concert cu Goran Bregovici, 

dumneavoastră aveţi un contract de exclusivitate cu Dakino pe o 

perioadă care se nimereşte să fie fix de Paşte, vă doreaţi să-l 

aduceţi pe Goran Bregovici, doamna ministru îşi dorea la fel. V-

aţi întâlnit într-un mod fericit pentru contribuabili, cu siguranţă, 

şi după care pe 3 aprilie câştigaţi  şi celălalt contract care este tot 

iniţiativa doamnei ministru. Asta e tot, doar am pus faptele şi 

voiam să mă asigur că aşa s-au defăşurat lucrurile, ca dată. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Înainte de  termina, puteţi să-mi daţi şi mie o copie 

după invitarea la ofertă? Vă deranjează, dacă îmi daţi? 
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Domnul Andrei Boncea: 

Fireşte, sunt pregătit. 

Domnul Ludovic Orban: 

Dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vasile Bleotu. 

Domnul  Vasile Bleotu: 

Fiţi amabil, voiam să vă întreb, doar atât.  

Spuneţi-mi şi mie ce onorariu a primit domnul 

Bregovici şi cât v-a rămas dumneavoastră ? 

Domnul Andrei Boncea: 

Încă o dată vă spun, puneţi o înrebare care este... şi v-

am răpuns la aceată întrebare, că noi nu am câşigat nimic din 

urma acestui contract. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Mulţumesc. 

Domnul Petru Lakatos: 

Stimaţi colegi,  

Un singur şi simplu comentariu, până se întoarce 

domnul preşedinte. La Comisia Ridzi am văzut cum se poate 

pierde, acum am văzut cum se poate câştiga în aceeaşi măsură.  

Vă mulţumesc.  

 Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu aş vrea să menţionez faptul că  apreciez foarte mult 

faptul că aţi venit la noi în comisie, faptul  că ne-aţi prezentat 
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punctul de vedere, chiar mai devreme discutam între colegi, 

referitor la program şi invitaţii noştri şi chiar că nu aţi confirmat, 

nu ne-aţi anunţat că veţi veni. Eu am spus şi cu toţii am fost de 

acord că vă veţi prezenta pentru că sunteţi o companie puternică, 

sunteţi nişte persoane responsabile şi...  

Domnul Andrei Boncea:  

Considerăm că avem o obligaţie faţă de imaginea 

dumneavoastră publică, mai ales când numele nostru este 

implicat în astfel de discuţii. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Da. Tocmai de aceea voiam să menţionez faptul că şi aş 

vrea să spun explicit că nu  vă suspectăm de vreo neregulă, în ce 

vă priveşte, iar aici sunteţi pur şi simplu în calitate de parteneri 

ai unei instituţii care face obiectul anchetei noastre. 

Domnul Andrei Boncea:  

Am înbţeles. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Toată aprecierea şi felicitări pentru tot ce faceţi.  

O întrebare ar fi fost: dacă aţi fost parteneri oficiali în 

eveniment? 

Domnul Andrei Boncea: 

Parteneri oficiali au fost producătorii evenimentului. 

Partener oficial. 

 



 113

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu producător. Producători, ştiţi bine la ce mă refer? 

Producător e una şi partener oficial este altceva. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da, după ştiinţa mea, partenerul oficial este o calitate 

care este atribuită unu sponsor. Da?   

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu. Mă înţelegeţi bine.  

În cadrul evenimentului v-aţi promovat ca şi companie? 

Nici într-un fel, n-a a fost afişat Protv sau..? 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu. Nu avem nici un fel de legătură cu... 

Domnul Robert Sorin  Negoiţă:  

Nu a fost difuzat pe Protv? Nu v-aţi făcut în nici un fel? 

Atunci, înseamnă că aţi renunţat la evenimentul pe care voiaţi 

să-l faceţi din cauza ministerului? Pentru că aţi încheiat un 

contract referitor la un concert cu Goran Bregovici, da, l-aţi 

antamat deja din luna martie să-l faceţi de Paşte, după care, la 

solicitarea ministerului sau, mă rog, aţi făcut două concerte? Aţi 

făcut unul pentru minister şi unul pentru dumneavoastră  sau? 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu, ca şi acest eveniment şi altele pe care le pregăteam 

făceau parte din planul nostru de producţie. Asta nu mai are nici 

un fel de... sau nu înţeleg, de fapt, ce vreţi să întrebaţi... Ce 

răspuns să vă dau? 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Păi, tocmai asta este ideea. Că am mai avut astfel de 

situaţii în care dumneavoastră ... Deci eu am plecat de la 

premisa că dumneavoastră aţi vrut să faceţi un concert cu 

Bregovici în care să vă promovaţi ca şi imagine brandul. 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu neapărat. Evenimentul pe care voiam să-l producem 

cu Goran Bregovici a fost, pur şi simplu, un eveniment muzical. 

Nu să ne promovăm brandul. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Dar, voiaţi să vindeţi bilete la concertul respectiv? 

Domnul Andrei Boncea:  

Voiam să vindem bilete sau împachetăm comercial într-

o altă structură, aşa cum  facem de fapt cu tot ceea ce producem. 

Nu este obligatoriu şi nu acesta este obiectivul nostru, dacă 

vreţi, ca şi companie de producţie să organizăm evenimente în 

care ne promovăm brandul şi, repet, suntem..., nu ştiu la care 

brand vă referiţi, pentru că noi ca grup media, sigur că avem mai 

multe branduri.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Aveţi mai multe branduri. 

Domnul Andrei Boncea:  

Evident. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  
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               Ştiu bine chestia asta, de asta mă refer, la nici unul din 

branduri nu aţi fost oficiali şi nu v-aţi făcut publicitate, imagine 

în cadrul evenimentului. 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu, sigur. 

Domnul Robert Sorin  Negoiţă:  

Nici altor firme? Deci, singurul scop al evenimentului a 

fost promovarea Ministerul Turismului?  

Domnul Andrei Boncea:  

Da. Noi am prestat un serviciu acolo, conform... şi vă 

referţi acum la ce anume? La care dintre ele? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Mă refer la faptul că dumneavoastră aţi făcut o 

afirmaţie aici în cadrul comisiei în care spuneaţi că nu aţi 

câştigat nimic şi că acest eveniment, daţi-mi voie, în afară de 

faptul că sunt nişte „coincidenţe foarte fericite” în ce vă priveşte 

pe dumneavoastră şi ministerul, sunt şi nişte neconcordanţe, 

nişte chesiuni care se bat cap în cap şi care... îmi e greu... 

Domnul Andrei Boncea:  

Am înţeles, dar vă rog să le precizaţi. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Deci, dumneavoastră voiaţi să organizaţi un eveniment 

oricum, cu Goran Bregovici în România. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Ok. 

Ce urmăreaţi cu acest eveniment? Voiaţi să faceţi un 

eveniment, cum urma să se desfăşoare? Pur şi simplu, voiaţi să 

vindeţi bilete la eveniment, voiaţi să promovaţi imaginea unor 

companii? Ce voiaţi să faceţi cu acest eveniment? 

Domnul Andrei Boncea:  

Cum ce urmăream? Voiam să producem un eveniment. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Care era scopul? 

Domnul Andrei Boncea:  

Scopul era comercial. Simplu. Voiam să producem un 

eveniment din care să facem un profit. E simplu. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Profit din ce, din vânzarea de bilete, ca să... 

Domnul Andrei Boncea:  

În acest gen de activităţi, după cum bine ştiţi, sunt mai 

multe forme prin care asiguri, să spun, venituri. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Ok. Singurul care a participat financiar la acest 

eveniment a fost Ministerul Turismului. 

Domnul Andrei Boncea:  

Da. Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  
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Deci, nu au mai existat alţi parteneri, inclusiv nici un 

brand din trustul dumneavoastră. 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu. În momentul în care  ni s-a solicitat acest artist pe 

care noi oricum îl aveam, fireşte, că în momentul în care am 

depus acea ofertă, am negociat şi, practic, am prestat serviciile 

legate de prezenţa artistului în acel eveniment, le-am predat cu 

totul şi este firesc să se întâmple aşa. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Dacă dumneavoastră vi se pare firesc, mie nu mi se 

pare firesc şi vă menţionez, l-aţi invitat, aţi organizat un 

eveniment înainte să vi-l contracteze ministerul, în ideea să 

faceţi profit. Profit care nu există. Că dumneavoastră ne-aţi spus 

că nu aţi făcut nici un fel de profit  şi nu aţi profitat în nici un fel 

de chestiunea asta. 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu. Dumneavoastră vedeţi acest amănunt, legat de 

profit a fost în contextul în care au existat speculaţii legate de 

valoarea acestui artist. Asta este tot. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Eu aş mai reveni cu o întrebare pe care vreau să ne-o 

daţi măcar numai nouă, membrilor comisiei. Pentru că 

evenimentul l-a suportat din banii publici numai Ministerul 

 



 118

Turismului. Nu pot accepta răspunsul dumneavoastră că e 

confidenţial pe banii publici, cât a primit Goran Bregovici şi cât 

v-a rămas dumneavoastră. 

Domnul Andrei Boncea:  

Eu ştiu cât a primit Goran Bregovici, din punct de 

vedere public, este câţi bani a încasat compania Eurofilm pentru 

organizarea acestui eveniment. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Deci toţi banii. 

Domnul Andrei Boncea:  

Cât a primit el personal, repet, asta ţine de relaţia între 

noi şi reprezentantul lui permanent exclusiv, şi la rândul lui 

intră... 

Domnul  Vasile Bleotu: 

Nu, dar dumneavoastră aţi spus iniţial că pentru 

dumneavoastră nu a fost nici o acţiune profitabilă, nu aţi avut 

profit din  această activitate. Dacă nu aţi avut profit, înseamnă că 

toţi 272 de mii de roni i-aţi dat lui Goran Bregovici. 

Domnul Andrei Boncea:  

Nu, nu, pentru că pe organizarea unui eveniment, legat 

de Goran Bregovici, nu însemană că-i dai numai lui... 

Domnul Vasile Bleotu: 

Şi noi ştim asta şi tocmai de aceea vă întreb... 

Domnul Andrei Boncea:  
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Da, ştiu asta, înseamnă o echipă de artişti, transport, 

bilete, cazare, sunt foarte multe aspecte legate de organizarea 

uni concert. 

Domnul  Vasile Bleotu: 

Ştiţi de ce mă interesează? Pentru că eu am cunoştinţă, 

ce sume a primit Bregovici în concertele din alte ţări. Voiam şi 

eu să compar. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Ce rugămintea aş avea, dacă puteţi să ne spuneţi când 

ne precizaţi să primim documentele pe care le-am solicitat? 

Domnul Andrei Boncea:  

Toate documentele sunt aici. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Inclusiv ceea ce am cerut, deci oferta iniţială pe care aţi 

făcut-o înainte de negociere? 

Domnul Andrei Boncea:  

Pe asta urmează să o trimitem, pe cea iniţială, s-o 

trimitem... 

Şi pe cealaltă, mă rog, întrebarea legată de contractul 

nostru cu Dakino trebuie să ne solicitaţi în scris că să-i cerem 

permisiune partenerului nostru comercial, conform clauzei de 

confidenţialitate pe care o avem în relaţia cu el, să predăm acest 

contract. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

O să vă solicităm expres, dacă ne trebuie hârtii în plus. 
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Domnul Andrei Boncea:  

Sigur. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Mulţumim. 

Domnul Ludovic Orban:  

Înainte de a încheia, trebuie să vă informez, stimaţi 

colegi, că a fost o corespondenţă foarte intensă pe data de 30 

martie, când a fost făcută invitaţia la oferte. 

Deci, pe 30 martie firma BOA care este Business 

Management for Goran Bregovici, informează de la Paris că 

Dakino Production  cu str....este unicul reprezentant legal pentru 

G.B. în România – 30 martie, îmi pare rău că nu văd ora, dar 

probabil, dacă se face o chestiune de genul acesta...  

După aceea, tot în aceeaşi zi, Procopie Georgian 

transmite către Ministerul Turismului faptul că ...aşa, tot în 30 

martie se transmite invitaţia către firma dumneavoastră. Deci în 

acea zi a fost aşa, un hei rup, a fost o zi în care s-a muncit foarte 

mult la Ministerul Turismului.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aş vrea să menţionez ceva.  

Eu nu cred că firma Eurofilm are aici probleme. Adică 

probleme în sensul că noi trebuie să le spunem lor că Ministerul 

Turismului află întotdeauna într-un regim de urgenţă când e 

Paştele, că face asemenea corespondenţe, că solicită tot felul de 

lucruri.  
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Domnul Ludovic Orban:  

Nu a făcut nici un fel de referire la problema Eurofilm. 

Vă mulţumim foarte mult, domnule director general. 

Apreciem prezenţa dumneavoastră şi disponibilitatea 

dumneavoastră de ne pune la dispoziţie informaţiile şi 

documentele cerute.  

Vă dorim o zi plăcută. 

Domnul Andrei Boncea:  

Şi noi vă mulţumim. 

Domnul Ludovic Orban:  

10 minute pauză.  

A, concluzii direct.  

Bine, nu mai luăm pauză şi facem concluzii. O văd deja 

pe doamna Săftoiu că mi-a cerut cuvântul. 

Mă scuzaţi, domnule Negoiţă, că mă uit mai mult în 

dreapta, dar cred că şi dumneavoastră ar trebui... 

Vă invit să trecem la ultimul punct – Concluzii.  

Rugămintea mea este să abordăm toate subiectele în 

urma acestei zile. 

Dau cuvântul doamnei deputat Adriana Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Doar două menţiuni vreau să fac.  

Pentru că suntem şi astăzi ne-am propus să analizăm 

contractul „Lumină la Malul Mării” pentru că firma SC 

Revolution nu a fost prezentă, trebuie să remarc încă un 
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document, sau mai bine zis două documente la dosar pe acest 

contract. Şi e vorba de contestaţia firmei „360 Revolution” care 

este depusă pe data de 1 aprilie, contestaţie în care se spune, vă 

spun doar câteva din motivaţii: caietul de sarcini, astfel cum este 

formulat, pe de o parte nu conţine suficiente detalii pentru a se 

putea redacta ofertă competentă şi completă, iar timpul pus la 

dispoziţie, pentru redactarea ofertei nu a lăsat pentru 

corespondenţa adecvată, în ceea ce priveşte clarificările 

necesare. E de exemplu una dintre motivaţii. 

Deci pe 1 aprilie Firma Revolution depune contestaţie 

pe contractul „Lumină la Malul Mării” după care, tot pe data de 

1 aprilie  Ministerul Turismului  înregistrează contestaţia după 

care, tot pe data de 1 aprilie într-un interval de câteva ore, 

Revolution trimite către Ministerul Turismului o înştiinţare în 

care anunţă că renunţă la contestaţie şi spune aşa: „După o 

analiză mai atentă, am realizat că această contestaţie nu este 

fondată.” Şi şi-o retrag. Şi rămâne deci Stage cu Media Pro 

Pictures mai departe s-a înţeles din audieri... sau, mă rog, în 

urma audierilor fiecare trage concluziile.  

Şi aş fi vrut, dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte, 

pentru că eu cred că totuşi noi avem o corespondenţă pe care o 

anunţăm în permanenţă cu ministerele şi aş fi vrut, dacă vreţi, o 

fac eu, dacă nu, o faceţi dumneavoastră, referitor la solicitarea 

pe care am trimis-o Secretariatului General al Guvernului, în 

care îi rugăm, sper s-o am la îndemână, nu cumva o aveţi dv... a, 
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aici. În care, prin  acea adresa rugam SG al Guvernului să ne 

spună dacă mai sunt şi alte ministere care beneficiază de HG-uri, 

aşa cum beneficiază Ministerul Turismului  şi care să permită 

ministerului cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna pentru 

reprezentanţii mass-media. 

În urma solicitării noastre, am primit următorul 

răspuns: „SG al guvernului nu are aparatul de specialitate 

necesar pentru a analiza hotărârile adoptate de guvern şi pentru a 

verifica într-un termen scurt dacă un minister sau o altă instituţie 

publică finanţează astfel de cheltuieli. De fapt, noi întrebam 

dacă mai există asemenea hotărâri de guvern în anul 2009, emise 

de către actualul guvern. Şi deci ni se spune că nu au 

posibilitatea.  

În schimb, acelaşi SG al guvernului, în acelaşi răspuns, 

începe să ne reamintească HG din 1999 vizavi de Ministerul 

Turismului. Deci, pentru anul 2009 nu ni s-a putut spune dacă s-

a mai emis vreo HG, în care urma căreia vreun minister să 

beneficieze de acest lucru, dar, în schimb ni se reaminteşte  HG 

din 1999, 2001, 2006, 2007, 2008 explicit. Deci, într-un termen 

atât de scurt au putut să facă o arhivare a acestor hotărâri şi să 

spună că această cheltuială se face în baza unei HG. Dar, pe 

fond, noi nu am primit răspuns la ceea ce doream să ştim. Dacă 

mai există vreun alt minister care beneficiază de o asemenea 

hotărâre. Atât voiam să spun. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Adică ceea ce aţi spus dumneavoastră este că SG nu ne-

a răspuns. Asta este. Nu, ne-a furnizat răspuns, dar nu ne-a 

răspuns la întrebarea solicitată. 

În mod evident, acum eu vă mărturisesc că am analizat 

HG şi nu există nici un alt minister care beneficiază de această 

prevedere legală şi anume aceea de a plăti din bugetul de stat 

cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru ziariştii 

acreditaţi. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Asta ca să facem o precizare.  

Nu înseamnă că dacă celelalte guverne au făcut acest 

lucru este o justificare, pentru că aici rămânem la acea 

contradicţie între a solicita sau a vorbi despre austeritate 

bugetară, despre faptul că trebuie să fim toţi foarte atenţi la 

modul în care folosim banul public şi în acelaşi timp HG care 

pot permite acest lucru. Pentru că, de fapt, SG ceea ce ne spune 

este că alte ministere nu ştim dacă au, dar oricum, dacă 

Ministerul Turismului are acum, au avut dintotdeauna. Cam 

acesta a fost răspunsul. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul deputat Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Domnule preşedinte,   
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Aţi făcut o afirmaţie că dumneavoastră aţi  analizat 

hotărârile de guvern, fapt pe care eu nu aş putea să-l afirm. Nu 

am analizat HG pe chestiunea asta... 

Domnul Ludovic Orban:  

Sunteţi mai tânăr decât mine... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Da, este evident, Mulţumesc. Şi tocmai de aceea voiam 

să vă adresez o întrebare dumneavoastră sau dacă nu ştiţi, poate 

adresăm Secretariatului Guvernului, dacă această HG este 

pentru Ministerul Turismului sau dacă nu cumva este pentru 

ministru nominal. Pentru că e foarte interesant dacă ar putea fi 

valabilă şi în cazul în care se schimbă ministrul. Poate 

dumneavoastră, domnule preşedinte, aţi văzut în HG. 

Domnul Ludovic Orban:  

HG se referă la Ministerul Turismului. În mod evident. 

Numai că este emisă în această perioadă în care Ministerul 

Turismului  este condus de ministrul turismului pe nume Elena 

Udrea. 

Alte luări de poziţii la concluzii? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Rugămintea mea este să adoptăm acea hotărârea 

referitoare la sesizarea  Biroului Permanent  şi Comisiei juridice, 

în privinţa declaraţiilor pe care le-a făcut doamna deputat 

Roberta Anastase în calitate de preşedinte, deputat, în nume 

propriu, nu am prea înţeles eu în numele cui a vorbit atunci, 
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vizavi de comportamentul abuziv şi nedemn şi încercarea clară 

de intimidare a membrilor comisiei de anchetă pentru a  nu mai 

continua cercetarea activităţii Ministerului Turismului, conform 

mandatului cu care am fost învestiţi de către plenul Camerei 

Deputaţilor .  

Îmi întemeiez propunerea pe prevederile art.33 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor şi constat, din punctul meu 

de vedere, s-ar putea să greşesc, şi dacă dumneavoastră veţi fi de 

acord, s-ar putea să greşim cu toţii şi comisiile  Biroul 

permanent  să ne corecteze.   

Adoptăm acea hotărâre referitoare la sesizarea Biroului 

permanent şi Comisiei juridice, în privinţa declaraţiilor pe care 

le-a făcut doamna deputat Roberta Anastase, în calitate de 

preşedinte, deputat, în nume propriu, nu am prea înţeles eu în 

numele cui a vorbit atunci, vizavi de comportamentul abuziv şi 

nedemn şi încercarea clară de intimidare a membrilor comisiei 

de anchetă pentru a nu mai continua cercetarea activităţii 

Ministerului Turismului, conform mandatului cu care am fost 

învestiţi de plenul Camerei Deputaţilor. Îmi întemeiez 

propunerea pe prevederea art. 33 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor şi constat, din punctul meu de vedere, s-ar putea să 

greşesc, şi dacă dumneavoastră veţi fi de acord, s-ar putea să 

greşim cu toţii şi comisiile şi Biroul permanent să ne corecteze, 

dacă nu greşim, va trebui să aplice Regulamentul, constat că 

doamna preşedinte şi-a depăşit atribuţiile şi competenţele, astfel 
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cum sunt reglementate în art. 33 şi de aceea cred că se impune 

să se facă o anchetă, o analiză şi dacă sunt condiţii, să se dispună 

măsura de a nu i se mai permite să participe la lucrările Camerei 

Deputaţilor pentru o perioadă de maximum 15 zile. Eu aş 

prefera măcar o zi de meditaţie pentru a încerca să-şi clarifice 

conştiinţa proprie cu activitatea pe care o desfăşoară. 

Domnul Ludovic Orban: 

Am luat act de propunerea colegului nostru, deci în 

conformitate cu lit.e), 15 zile, că nu există o perioadă de o zi. 

Cel mult 15 zile?  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Atât aş prefera eu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Formulaţi numărul de zile, că trebuie să supun la vot. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Cel mult 15 zile, că decide comisia şi Biroul permanent 

şi în final plenul, pentru că decizia aparţine plenului Camerei 

Deputaţilor, nici Comisiei juridice, nici Biroului permanent. 

Potrivit Regulamentului plenul se pronunţă dacă se aplică sau 

nu. 

Domnul Ludovic Orban: 

Noi trebuie să precizăm: 3 zile, 5 zile? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  
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Atunci aş preferea măcar o zi. 

Domnul Ludovic Orban: 

Mai există altă propunere? 

Domnul  Claudiu Ţaga   : 

Da. Eu propun 10 zile. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă avertizez că pentru a fi întrunit numărul de voturi 

pentru propunere este nevoie de 8 voturi. Aşa că... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, în toate situaţiile solicitarea se 

face către Biroul permanent, iar Biroul permanent o trimite 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Probabil, comisia 

respectivă, funcţie de ceea ce va constata va stabili şi perioada. 

Dar îl susţin pe colegul meu Chiriţă în propunerea pe care a 

făcut-o şi îmi exprim încă o dată nedumerirea, dacă vreţi, că 

indignată am fost ieri şi alaltăieri, cum este posibil ca în cel mai 

înalt for al unei ţări democratice, ţară membră NATO şi UE să 

se întâmple un asemenea eveniment, iar cel care conduce 

această Cameră să nu ia atitudine împotriva situaţiei, ci teoretic 

să se întoarcă împotriva egalilor domniei sale, pentru că şi dânsa 

este deputat la fel ca şi noi.  

Poate ar trebui, înainte de a supune la vot, domnul 

preşedinte, să vă aduc la cunoaşterea întregii comisii că astăzi 
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Biroul permanent nu a putut să-şi ţină activitatea pentru că nu s-

a întrunit cvorumul membrilor Biroului permanent, dar am 

primit mapa, mapă care, în afară de ceea ce a fost transmis 

oficial la fiecare grup parlamentar, a mai avut depuse 

suplimentar, faţă de ceea ce era în ordinea de zi, încă 2 sau 3 

materiale, era adresa făcută de dumneavoastră în numele 

comisiei, prin care solicitaţi verificările despre care am făcut 

vorbire, şi mai este încă o scrisoare a doamnei ministru Elena 

Udrea pe care o să o prezint, pentru că aşa cum este redactată, se 

adresează şi comisiei. Spune: „Către Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor, Comisia parlamentară de anchetă pentru 

verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru 

acţiuni de promovare a turismului şi imaginii României.” Spune 

domnia sa: „Ne aflăm într-o situaţie fără precedent în istoria 

României de după 1989. Sub umbrela unei instituţii 

democratice, Parlamentul României, se încearcă lichidarea unui 

ministru prin mijloace care sunt specifice fostei securităţi sau 

actualei lumi interlope prin metode ilegale. Avem dovada 

faptului că această comisie acţionează ilegal cu singurul scop de 

a discredita Partidul Democrat Liberal, încercând cu orice preţ 

să îmi fabrice un dosar penal pentru fapte care nu există. 

Conform discuţiilor membrilor comisiei, din înregistrările 

prezentate în mass-media, acestea au ca obiectiv nu verificarea 

legalităţii acţiunilor Ministerului Turismului, ci inculparea 

ministrului turismului. Şi lucrul acesta doresc să-l facă prin 
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ameninţări, şantaj, ascultarea telefoanelor, dezinformare, 

intoxicare, manipularea opiniei publice şi minciuni.” 

Şi acum brocat „Referitor la incriminarea cu orice preţ 

a ministrului pentru fapte penale”, citez: iar aici, domnule 

preşedinte, sunt scrise: Dumitru Chiriţă, Adriana Săftoiu, 

Dumitru Chiriţă cu un da, Adriana Săftoiu cu un ce...vorbesc 

serios,...deci, efectiv sunt scoase din context... 

Domnul Ludovic Orban: 

Să-mi arătaţi documentul. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Bineînţeles că o să facem o copie şi o să o dau tuturor. 

Pe urmă apare încă o treabă...Adriana, să mai stai o secundă, te 

rog,...Ca un subcapitol, cred eu, problema pe care o avem acum 

este dacă o putem încadra şi pe ea în această faptă, e brocat, e 

punctul domniei sale de vedere pe care îl pune în sânul nostru, 

referitor la şantaj, ameninţări, ascultarea telefoanelor...citez...De 

asemenea, apar disparat aici Dumitru Chiriţă care spune 

ceva...am participat la aceste discuţii, n-au nici o legătură şi cred 

că colegul Lakatos, pe intervenţia pe care a avut-o aseară a avut 

un mare adevăr, Aura Vasile spune: „Da, de frică omul face 

orice.” E scos din context, nu ştiu la ce se face referire. Pe urmă 

apare Chiriţă: „Îşi pierde locul în libertate...” pentru ce?, deci 

fără  nici un fel de legături. Ludovic Orban: „Şi hai să mai 

chemăm  vreo două...” 

 



 131

Domnul Ludovic Orban: 

Ca să înţeleg, dă citate alese...texte alese din 

înregistrarea ilegală... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Şi pe urmă zice, Ludovic Orban: „Şi hai să mai 

chemăm  vreo două care sunt...n-o să vină...” Deci fără nici o 

legătură tot ce este, în sfârşit... 

Îmi aduc aminte că la un moment dat, din ceea ce...am 

aici o exprimare, spuneam eu comisiei că nu m-am lămurit cu 

toate lucrările şi toate materialele şi că rog experţii să facă 

motivaţia lucrărilor din mapă; aşa cum e prezentat aici, parcă 

voiam să strâng pe cineva de gât. În sfârşit, o să merg mai 

departe şi o să spun: „E evident, în aceste condiţii, că 

regulamentul comisiei nu este nici pe departe cel votat de 

Camera Deputaţilor, ci este tratatul de dezinformare al lui 

Vladimir Volkov în care se spune ... cunoaştem de la 

televiziune...: „datorită situaţiei create prin dovedirea 

ilegalităţilor acţiunilor comisiei şi a scopului adevărat pe care 

aceasta o are, am decis următoarele: formularea de plângeri 

penale pentru fiecare participant la această discuţie, la acest 

complot pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: abuz în 

serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu contra 

intereselor persoanei, asocierea în vederea săvârşirii de 

infracţiuni, încercarea de a determina mărturia mincinoasă. Am 

decis să solicit control din partea tuturor instituţiilor statului cu  
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atribuţii de control asupra Ministerului Turismului pentru a 

dovedi că în Ministerul Turismului activitatea este în deplină 

legalitate.”  

Exact asta am spus-o de mai multe ori în plenul acestei 

comisii şi am spus că plec de la ideea că tot ce s-a întâmplat la 

Ministerul Turismului este corect şi că doresc să demonstrez 

acest lucru. Deci, era lucrul pe care mi l-am exprimat public de 

mai multe ori şi nu înţeleg de ce nu doreşte ca noi să-i putem 

demonstra... 

Domnul Ludovic Orban: 

Acum nu mai citaţi... faceţi deosebire, că aţi devenit 

raţională... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Şi finalul. „Deşi ştiu că o asemenea comisie are un 

obiectiv politic bine determinat, constând în discreditarea 

Partidului Democrat Liberal şi perspectiva alegerilor 

prezidenţiale din acest an, mă voi prezenta în faţa comisiei doar 

în momentul în care aceasta va avea o altă componenţă, 

respectiv atunci când din comisie nu vor mai face parte 

parlamentarii care au participat la discuţia  prezentată publicului 

larg de către mass-media. Semnează doamna ministru al 

turismului, Elena Udrea”. 

Mai am un comentariu de făcut pentru a cunoaşte dvs. 

şi pentru a afla şi toţi ceilalţi, am înţeles că după ce s-a terminat 
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sau nu s-a terminat, pentru că nu s-a desfăşurat, şedinţa Biroului 

permanent, din lipsă de cvorum, secretarul Biroului permanent 

din partea PD-L, sunt necăjită şi nu-mi aduc acum aminte 

numele... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Sever Voinescu. 

Doamna Aura Vasile:  

El nu a fost prezent Sever Voinescu. A ieşit şi a spus că 

de altfel, noi ne desfăşurăm activitatea ilegal, deoarece Biroul 

permanent nu a aprobat regulamentul de funcţionare al comisiei. 

Vreau să informez comisia că la şedinţa Biroului permanent care 

s-a desfăşurat înainte de sesiunea extraordinară, au fost aprobate 

regulamentele de funcţionare şi a Comisiei Ridzi şi a Comisiei 

Nemirschi. Există o cutumă care teoretic permite funcţionarea 

comisiilor de anchetă, mai ales în perioada în care Biroul 

permanent nu-şi desfăşoară activitatea. Deci şi Comisia de 

agricultură cu irigaţiile. Deci, în acea şedinţă şi acel regulament. 

Au funcţionat Comisia de mediu, Comisia cu irigaţiile, Comisia 

Ridzi care mai târziu au fost aprobate regulamentele. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc. 

Îi dau cuvântul doamnei deputat Săftoiu şi a cerut 

cuvântul domnul deputat Lakatos. 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Eu îmi cer scuze. Va trebui să mă retrag. Aş vrea, 

totuşi, să nu picăm într-o capcană. Până la urmă faptul că ne 

ocupăm prea mult timp cu declaraţiile politice ale doamnei 

Udrea, chiar nu cred că este misiunea noastră. Suntem aici 

pentru a analiza strict activitatea Ministerului Turismului, toate 

declaraţiile politice, inclusiv finalul acela arată că vorbim despre 

declaraţii politice. Noi vorbim despre Ministerul Turismului. 

Doamna Udrea şi-a anunţat intenţiile de la sediul Partidului 

Democrat Liberal şi nu de la Ministerul Turismului. Deci, 

încercarea de a politiza nu ne aparţine. Şi eu, sincer, dacă sunteţi 

de acord, aş face apel să terminăm, să încetăm să mai comentăm 

declaraţiile politice ale doamnei Udrea şi să ne vedem strict de 

ceea ce ne-am propus, analizarea modului de cheltuire a banului 

public. 

Domnul Ludovic Orban:  

Sunt total de acord, numai că în acest caz cred că 

doamna deputat Aura Vasile a făcut foarte bine, pentru că ceea 

ce ne-a informat este vorba de o corespondenţă oficială pe care a 

făcut-o doamna Udrea către Biroul permanent. 

Doamna Aura Vasile:  

Doamna preşedinte, şi către comisie, pentru că apare: 

„Către Biroul permanent, Comisia parlamentară de anchetă...” 

Nu are nici o legătură ... Deci, teoretic este spre ştiinţă şi nouă. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Dar ne-a trimis şi nouă? 

Doamna Aura Vasile:  

Nu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Atunci trebuie să-mi trimită mie, că trebuia să-i 

adreseze domnului preşedinte al comisiei, Ludovic Orban. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Îmi exprim o suspiciune. Sper ca să se înţeleagă. Este 

suspiciune, nu este o certitudine. Mă întrebam, oare, sigur ştiu 

că doamna Udrea are specialitatea jurist, avocat. În ce măsură în 

justiţie o înregistrare ilegală neautorizată devine probă la dosar? 

Nu ştiu. Pentru că nu ştiu dacă aţi remarcat că acele voci – cred 

că doamna Udrea nu s-a prins – era inclusiv expertul, nu 

doamna Udrea, cel care a făcut înregistrarea şi a difuzat-o. Era 

inclusiv vocea expertului la un moment dat care intervine, ca să 

nu spunem că vreo două zile domnul Lakatos era domnul 

Chiriţă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, doamna Săftoiu.  

Înainte, totuşi, îmi permiteţi să fac un comentariu şi să-i 

dau cuvântul domnului Lakatos şi pe urmă domnului Bleotu. 
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Am totuşi un comentariu de făcut, apropo de 

concluziile zilei de astăzi. Astăzi am văzut de ce este necesară 

această comisie. Pentru ca cetăţenii România să beneficieze de 

plăcerea de a asista la un concert cu Goran Bregovici nu trebuia 

cheltuit nici un ban. Cu toate acestea, s-a găsit o minte, în 

Ministerul Turismului, care în loc să lase ca evenimentul să se 

desfăşoare fără ca contribuabilul român să cheltuiască vreun leu, 

prin intermediul bugetului public, s-a găsit o minte în Ministerul 

Turismului care a decis: de ce să se bucure românii fără să 

plătească? Ia să plătească 65.000 de euro, pe lângă cele 320.000 

de euro pentru organizarea unui eveniment de distracţie, într-un 

an de criză. Acesta este motivul pentru care este necesară 

această comisie de anchetă. 

Îi dau cuvântul domnului deputat Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru:  

Foarte scurt, pe propunerea făcută de domnul Chiriţă, 

că vrea să plece doamna Săftoiu, are o urgenţă. De regulă în 

Parlament noi explicăm votul după vot. De data aceasta am cerut 

să spun câteva cuvinte înainte de a vota, pentru că la penultima 

aprobare a Regulamentului de funcţionare a Camerei Deputaţilor 

eu am propus ca deputaţii să aibă posibilitatea să interpeleze 

inclusiv preşedintele Camerei Deputaţilor. Atunci propunerea 

mea nu a întrunit numărul de voturi necesar. Sper că la 

următoarea modificare, cei care acum simt o serie de nereguli o 

să fie de acord cu mine şi o să voteze, în ceea ce priveşte 
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propunerea domnului Chiriţă. În principiu n-aş fi de acord să ne 

lansăm în aceleaşi tipuri, un denunţ aici, un denunţ acolo. Ar 

trebui lucrurile acestea oprite. Dar, din simţ de colegialitate faţă 

de membrii comisiei care au fost aici şi din ceea ce am simţit eu, 

care n-am fost şi am fost acuzat, o să votez. Dar, încă o dată 

spun, din simţ de colegialitate, pentru că altfel aş zice să oprim 

odată, pentru că lucrurile acestea sunt în defavoarea în general a 

Parlamentului. Că noi suntem acum puşi între această situaţie, că 

trebuie să răspundem cumva, este adevărat şi de aceea o să 

votez. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vă referiţi la subiectul propunerii domnului Chiriţă? 

Domnul Vasile Bleotu:  

În primul rând aş vrea, pentru că este şi presa aici şi 

stenograma există, colega mea Aura Vasile a fost chiar partinică, 

în sensul că i-a luat apărarea doamnei ministru din start, din 

prima şi a doua zi de când ne-am desfăşurat noi activitatea, când 

am spus foarte clar că pleacă de la prezumţia că ministrul 

turismului nu are nici o vină, iar noi fiind parteneri de coaliţie 

vrem, prin toată activitatea, să existe transparenţă la tot ceea ce 

se face aici şi să urmărim dacă a fost legal, necesar, oportun, tot 

ceea ce s-a desfăşurat în cadrul Ministerului Turismului. Nu-mi 

amintesc ca nici unul dintre noi, dintre colegi, inclusiv domnul 

Orban, să o acuze pe doamna ministru. Nimeni nu a acuzat-o. 
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Noi am pus întrebări directorilor din direcţiile de specialitate, 

am pus întrebări invitaţilor, tocmai pentru a ne clarifica unele 

aspecte. Şi eu spun de aici: faptul că s-a construit în mod nelegal 

şi în mod – îmi menţin părerea – chiar dacă ei încearcă să dreagă 

busuiocul şi este vina şi a Ministerului de Finanţe, în acest sens, 

nu este vina doamnei ministru modul cum s-au întocmit 

articolele de calculaţii, elementele în construcţia bugetară. Deci, 

există diviziunea muncii şi de aceasta noi vom avea această 

capacitate de a discerne unde este vina ordonatorului şi 

responsabilitate are fiecare. 

În acelaşi timp, şi eu îi dau credit domnului Lakatos şi 

n-aş vrea să transformăm într-un joc de tenis, de ping-pong, să 

ne pasăm mingea unii la alţii, ca o comisie de anchetă să 

răspundem la acuze dintr-o parte sau alta. Cred că misiunea 

noastră, aşa cum a spus şi doamna Săftoiu, cum a zis şi domnul 

Lakatos ar fi să cedăm de la noi. De obicei raţiunea trebuie să 

primeze. Aşa cum a spus şi domnul Lakatos, s-a încercat 

inducerea pe surse, chipurile, şi la adresa mea, că vezi doamne 

eu aş fi făcut acest lucru. Spre norocul meu, că există un 

Dumnezeu, în ziua de joi colega mea a vorbit cu domnul 

preşedinte Geoană şi eu am plecat în judeţul Vâlcea pentru că 

trebuia să vină preşedintele la mine, la Drăgăşani, unde eu sunt 

preşedinte de organizaţie. Având şi eu o dispută internă acolo la 

nivel judeţean, că aş fi fost eu interesat şi chiar m-au întrebat 

unii din presă. Deci, repet, la felul cum a fost interpretat şi de 
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Lakatos şi de ceilalţi colegi. Este neautorizată pentru că noi 

putem vorbi orice, până la momentul când vom pune scris 

concluziile. Deocamdată, către presă şi către media nu a 

transmis nimeni mesaje că ar fi de vină o persoană sau alta. Nu 

am adus jigniri nici unei persoane din minister. Şi părerea mea 

sinceră ar fi să-i dăm o ultimă clemenţă, să demonstrăm noi 

înţelepciune. Eu atât am avut de spus. 

Domnul Ludovic Orban:  

Îi dau cuvântul domnului deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Domnule preşedinte, vreau să vă spun că, într-adevăr, 

atunci când am gândit această propunere eram marcat de ideea 

că în anul 2009, la 20 de ani de la Revoluţie cineva îşi permite 

să-şi bată joc de o persoană sau un grup de persoane, aflându-se 

într-o funcţie destul de importantă în statul român, cea de 

preşedinte al Camerei Deputaţilor.  

Cred că în acest caz trebuie să fac ceea ce s-a făcut şi în 

urmă cu 2000 de ani, să întorc şi obrazul celălalt şi să renunţ la 

propunere, pentru a-i da încă o dată dovada că prezenţa mea şi a 

celorlalţi colegi din comisie este una cât se poate de clară: să 

verificăm dacă sesizările din mass-media, pentru că până la 

urmă noi de acolo am aflat că există sau că ar putea să existe 

probleme la Ministerul Turismului, sunt reale sau nu. Şi tot ceea 

ce voi face, chiar şi în acord cu aşa-zisa înregistrare secretă, este 
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să verificăm dacă activitatea s-a desfăşurat în deplină legalitate. 

Şi vă rog să fiţi de acord ca propunerea pe care am făcut-o să nu 

mai fie supusă dezbaterii şi votului. 

Domnul Ludovic Orban:  

Iau act de propunerea retragerii de vot.  

În finalul şedinţei permiteţi-mi să tragem câteva 

concluzii legate de evenimentele care s-au desfăşurat astăzi, 

referitor la adresa Ministerului Finanţelor. 

Vreţi să luaţi înainte cuvântul, domnule deputat? Da. 

Domnul deputat Negoiţă. Eu trag concluziile cu 

corespondenţa documentelor, ordinea de zi pe mâine şi aşa mai 

departe. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Câteva cuvinte vroiam ... tocmai era în discuţie. Pentru 

că am asistat la un fapt scandalos, nişte parlamentari, membri în 

Parlamentul României şi în comisia aceasta au fost abuzaţi, în 

sensul că au fost ascultaţi ilegal. Eu mă aşteptam de la 

preşedintele Camerei Deputaţilor, care prin votul nostru, al 

tuturor, a ajuns preşedinte şi care nu este şef, ci este lider, ar fi 

trebuit să fie foarte deranjată de faptul că în instituţia pe care o 

conduce nişte membri ai Parlamentului, cel mai înalt for din 

România, au fost abuzaţi. Şi eu mă aşteptam ca doamna 

preşedinte să ia apărarea membrilor, să iasă şi să dea o declaraţie 

măcar în acest sens, dacă nu să ia măsuri ca aşa ceva să nu se 
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mai poată întâmpla, doamne fereşte, nici măcar sau mai ales în 

instituţia pe care o conduce. 

Am văzut cu surprindere că a folosit acea înregistrare 

ilegală pentru a cere demisia colegilor dumneaei, pe care ar fi 

trebuit, vă repet, să-i apere? Daţi-mi voie să nu fiu de acord cu 

un astfel de comportament, cu o astfel de atitudine, să ni se pară 

nelalocul ei, evident nepotrivit şi pe viitor eu cred că a primit o 

lecţie, dat fiind faptul că aşa cum spunea domnul preşedinte şi 

doamna preşedinte Roberta Anastase este tânără, la fel ca şi 

mine şi mai are foarte multe de învăţat şi, recunosc acest lucru, 

şi eu. 

Referitor la adresa pe care ne-a făcut-o, nu am înţeles 

ce anume stă la baza dorinţei dumneaei să schimbe membrii din 

comisie. Deci, să înţeleg că argumentaţia dumneaei se bazează 

pe o înregistrare ilegală? Daţi-mi voie să-mi exprim 

neînţelegerea. Eu pur şi simplu nu pot să pricep ce a vrut să 

spună doamna ministru cu acel punct de vedere sau acel 

comunicat pe care l-a transmis probabil şi către presă, pentru că 

mie mi se pare absolut nefondat şi mie mi se pare că nu o 

avantajează această situaţie în care percepţia publică este că se 

fereşte în a face lumină în acest caz. Am vrut să am aceste 

poziţii, pentru a şti ce gândesc eu, ca şi membru în comisie. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Vă mulţumesc, domnule deputat. 
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Să o luăm pe rând. 

Mâine avem ca punct pe ordinea de zi audierea 

Ministerului Turismului, Elena Udrea şi în mod evident punctul 

de concluzii. 

Ca urmare a dezbaterilor de astăzi şi a evenimentelor 

am decis pentru episodul, după părerea mea, de neacceptat care 

s-a petrecut astăzi privind adresa Ministerul Finanţelor către 

Comisia de anchetă, care a fost modificată, solicităm către 

Ministerul Finanţelor să ne pună la dispoziţie conţinutul iniţial al 

documentului transmis şi să ne dezvăluie identitatea persoanei 

care a adus documentul iniţial şi care ulterior, după înregistrare 

şi practic intrarea în interior a documentului... Eu vă spun, este 

la limită sustragere de documente. Lucru acesta este extrem de 

grav. Identitate persoanei, pentru a putea să audiem această 

persoană. Şi, de asemenea, să solicităm aceluiaşi Minister al 

Finanţelor să ni se elucideze împrejurarea în care un curier a fost 

trimis, deci un document oficial trimis de Ministerul Finanţelor 

înregistrat pentru a-i modifica conţinutul. Aceasta este prima 

adresă pe evenimentul extrem de neplăcut cu Ministerul 

Finanţelor. 

În ceea ce priveşte expertul. După cum am decis ieri, 

avem expert IT, care conform deciziei ne-a pus la dispoziţie o 

propunere de adresă către Ministerul Turismului, cu lucrurile de 

care are nevoie, pentru a putea să efectueze expertiza pe care am 

stabilit-o. Expertiza pe care am stabilit-o, pe care trebuie să ne-o 
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prezinte până săptămâna viitoare, când este posibil de realizat, 

va trebui să cuprindă serverul care găzduieşte site-ul 

ministerului, administrator acestui site, firma şi un tabel 

comparativ între datele şi orele de postare care apar astăzi pe site 

şi care nu sunt cele reale, cu datele şi orele de postare reale. 

Sigur că ne facem datoria să trimitem adresa către 

Ministerul Turismului, pentru a ne uşura activitatea şi a facilita 

finalizarea acestei expertize. 

Pe de altă parte, trebuie să vă spun din capul locului, că 

şi în cazul în care Ministerul Turismului nu va răspunde adresei 

noastre, există posibilităţile tehnice pentru a se afla, cu precizie, 

care sunt datele şi orele la care au fost postate fiecare dintre 

materialele de pe site-ul Ministerului Turismului. 

De asemenea, în ceea ce priveşte, mâine se va trimite 

corespondenţa, revenirea, adresa către ANRMAP şi domnul 

expert Marius Gogescu, conform discuţiei noastre, ne va pune la 

dispoziţie... Domnule Gogescu, mâine poate fi gata documentul? 

Domnul Marius Gogescu: 

Este gata, domnule preşedinte. 

Domnul Ludovic Orban:  

Aş prefera să-l avem în dezbatere pentru ziua de mâine. 

Documentul este gata. Deci, practic o analiză pe toate achiziţiile 

publice pe care le avem în cercetare... se poate distribui...există 

în lege componenta unui dosar de achiziţie. Toate documentele 
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care fac parte dintr-un dosar de achiziţii. Şi expertul nostru pe 

achiziţii publice ne pune la dispoziţie un tabel comparativ cu 

toate aceste documente, pe fiecare procedură de licitaţie pe care 

am început să o analizăm, documentele care există şi 

documentele care sunt lipsă în ceea ce ne-a fost pus la dispoziţie 

de către Ministerul Turismului. 

De asemenea, tot mâine va trebui să aprobăm 

conţinutul revenirii către preşedintele ANRMAP, pentru că vă 

mai repet încă o dată: pe mine nu m-a convins deloc! A invocat 

trei motive. În scris a invocat motivul ordinului care interzice 

transmiterea către alte instituţii în afara instanţelor de judecată şi 

a organelor de cercetare judiciară, care a căzut, pentru că i-am 

demonstrat că ordinul domniei sale este contrar ordonanţei care 

îi guvernează activitatea. 

După aceea a invocat că i-am cerut documente 

conforme cu originalul şi s-a demonstrat cu precizie că prima 

adresă în care i-am cerut documentele respective nu i-am 

solicitat documente conforme cu originalul. 

Al treilea argument folosit de preşedintele ANRMAP 

pentru a nu ne pune la dispoziţie documentele solicitate, 

respectiv documentele din dosarul de supraveghere a achiziţiilor 

publice de la Ministerul Turismului. 

Al treilea argument folosit de preşedintele ANRMAP a 

fost acela că nu se găseşte în posesia documentelor respective. 

Şi în cursul audierii aţi observat că în mod clar inspectorii 
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ANRMAP, la ora actuală, se găsesc în posesia tuturor  

documentelor din toate dosarele de achiziţii, pe toate cele 107 

proceduri de achiziţie sau 105, cât ne-a spus chiar doamna 

preşedinte, se găsesc în posesia inspectorilor. Deci, nici acest 

argument, că nu se află în posesia documentelor respective nu se 

susţine. 

Ne-au fost servite trei pretexte puerile, pentru a nu se 

conforma legii, de către preşedintele ANRMAP. 

Deşi atitudinea noastră ar trebui să fie cu totul şi cu 

totul alta, aşa cum am discutat şi am stabilit să rămânem într-un 

cadru cât se poate de neutru, de strict şi întemeiat pe prevederile 

legale, am decis împreună să-i trimitem o altă adresă pe care o 

vom supune dezbaterii mâine, ca să fie foarte clar ce solicităm, 

dar în acea adresă să fie incluse prevederile legale privitoare la 

consecinţele netransmiterii documentelor şi informaţiilor 

solicitate pentru domnia sa, ca preşedinte al ANRMAP-ului. 

Domnul deputat Robert Negoiţă.  

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Referitor la acest subiect, cu ANRMAP-ul, dat fiind 

faptul că doamna preşedinte ne-a spus în nenumărate rânduri 

ieri, în timpul audierilor, că nu cunoaşte care este activitatea 

celor doi inspectori de verificare ai ANRMAP-ului la minister, 

eu aş propune să fiţi de acord să-i invităm pe acei doi inspectori, 

să-i invităm să ne spună ei, dat fiind faptul că doamna preşedinte 
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nu ştie să ne răspundă la întrebări, fiind în necunoştinţă de 

cauză. 

Eu aş propune să-i invităm pe cei doi şi să ne dea 

detalii pe care ei se presupune că le cunosc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am reţinut. O să supun la vot. 

Îi dau cuvântul doamnei deputat Aura Vasile. 

Doamna Aura Vasile:  

Vă mulţumesc.  

Doamna preşedinte şi stimaţi colegi, acum am să 

vorbesc mai mult pentru colegii noştri din presă. Pe acest 

material pe care l-am primit astăzi de la Ministerul Finanţelor 

spun ei că am înţeles greşit, că mass-media a făcut o eroare şi se 

încheie în felul următor: „Pentru anul 2009, prin Hotărârea 

Guvernului nr. 314 au fost aprobate activităţile şi acţiunile care 

se pot realiza în cadrul celor două programe. Prin Legea 

bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, în anexele la bugetul 

Ministerul Turismului au fost aprobate prevederile bugetare 

aferente celor două programe turistice, respectiv în anexele 

3.54.26 şi 3.54.27, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 6 

din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice”. 

V-aş face următoarea remarcă: Hotărârea de Guvern nr. 

314 din 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 192 din 27 
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martie 2009, iar Legea nr. 18/2009, Legea bugetului de stat pe 

anul 2009 a fost în februarie 2009. 

Deci, nu pot să-mi imaginez cum puteam să anticipez şi 

să aprob într-o lege activităţi care de abia în luna martie au 

apărut. 

Dacă intri pe anexa 3.54.26, 3.54.27, acolo apare numai 

marketing şi promovare. 

În 314, pe art. 2, lucru pe care l-am mai discutat în 

momentul în care a fost doamna director economic de la 

minister, pe art. 2 spune: „Programele prevăzute la art. 1 se 

finanţează din bugetul Ministerului Turismului, în limita 

fondurilor aprobate cu acestea, destinate pentru anul 2009, prin 

Legea bugetului de stat pe 2009 nr.18”. Am întrebat-o, dacă vă 

aduceţi aminte, pe doamna director economic şi a spus că poate 

să ia de oriunde. Am întrebat-o de ce nu a luat de la cheltuieli cu 

munca vie, de la salariul domniei sale? 

Deci, am vrut numai să fac comentariul, pentru că, 

probabil, într-o şedinţă specială, cei care vor trebui să răspundă, 

ne vor răspunde. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Doamna deputat, nu este singura inadvertenţă şi 

neclaritate din cuprinsul acestui document şi din momentul de 

faţă a devenit de interes pentru Comisia de anchetă ceea ce s-a 

întâmplat cu aceste adrese în Ministerul Finanţelor.  
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Pentru că lucrurile sunt clare: atâta timp cât nu a existat 

o constrângere asupra persoanelor care au formulat puncte de 

vedere, au formulat un punct de vedere conform Legii finanţelor 

publice şi ordinului ministrului 1954. În momentul în care 

evident a apărut o constrângere, după prezentarea publică a 

corespondenţei de către Ministerul Finanţelor, în mod evident şi-

au schimbat punctul de vedere. Or, aici trebuie să tragem 

concluzii. N-au corelat datele şi acest punct de vedere exprimat 

este complet nul şi nu are nici un temei legal, în baza Legii 

finanţelor publice, care este invocată, culmea! 

Dacă mai sunt intervenţii?  

Domnul vicepreşedinte Vasile Bleotu. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Eu aş vrea să o liniştesc pe doamna Aura Vasile şi pe 

dumneavoastră, că această adresă nu combate absolut deloc 

prima adresă. Şi eu sunt convins că a fost făcută la presiune, 

apărând aseară la ora 22,41 în emisiunea cu Oana Stancu, unde a 

fost prezent domnul preşedinte Orban, iar eu vă spun ceea ce i-

am spus şi atunci doamnei director Dincă, că întocmirea 

bugetului, pe capitole, şi articole de calculaţie este în mod 

nelegal făcută. 

Există şi complicitatea unor oameni din Ministerul de 

Finanţe, în sensul că bugetul este supraevaluat şi neechilibrat. 

Este o condiţie obligatorie ca bugetul să fie echilibrat pe 

trimestre. Adică, în continuare cele 90% din resursele financiare 
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către transferul către unităţi să se facă în trimestrul III şi IV, 

ceea ce denotă o... 

Domnul Ludovic Orban:  

Fac numai o completare. Ministerul Transporturilor, 

care nu are o activitate uniformă, ci dimpotrivă are o activitate 

sezonieră, pentru că nu se poate lucra decât între 15 martie – 1 

aprilie, până şi Ministerul Transporturilor avea obligaţia să aibă 

un buget echilibrat pe trimestre. Plus deschideri lunare care să 

fie conforme unei anumite ritmicităţi în ceea ce priveşte 

cheltuirea banului public. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Deci, deschiderile trebuiau făcute de credite, conform 

achiziţiilor publice. Achiziţiile publice existente în planul de 

achiziţii, pe semestrul I sunt în număr de 105. şi dacă adunaţi 

sumele corespunzătoare achiziţiilor din semestrul, perioada 

aprilie – iunie, nu au corespondent cu ceea ce este trecut în 

buget. 

Deci, este un buget făcut cu alt înţeles, cu alt substrat 

politic pe care noi la momentul respectiv, la tragerea 

concluziilor îl vom prezenta. 

Dar, încă o dată spun, nici această adresă, făcând 

referire la art. 6 din Legea nr. 500/2002 a Ministerului 

Finanţelor, Legea finanţelor publice, întăreşte tocmai acest 
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lucru, că se face respectând structura pe articole de calculaţie, 

după natura cheltuielilor şi după destinaţia lor. 

Or, în momentul când doamna Dincă spunea că la 

Capitolul 87.01, dacă vă amintiţi, alte acţiuni economice nu ar 

exista cheltuieli de publicitate şi reclamă (i-am arătat formularul 

că există) dădea din colţ în colţ. Iar afară, când am vorbit cu 

dânsa, a recunoscut că nu are o fundamentare bună la momentul 

întocmirii. 

Dar la fel de bine m-am documentat, am vorbit şi cu 

domnul Cojoc, care este specialist în buget, am vorbit cu 

doamna Lăcrămioara Alexandru, am vorbit cu mai mulţi oameni 

din minister şi toţi mi-au confirmat, inclusiv cu doamna Mihăilă, 

că acest buget ... Asta spun, ce spune în lege. Aceasta au spus şi 

dânşii, că trebuiau trecute sume la cheltuieli de publicitate şi 

reclamă. Şi la „Alte cheltuieli de bunuri şi servicii” se trec 

numai acele cheltuieli care nu pot fi identificabile, care sunt 

neprevăzute, care nu se găsesc în nomenclator, aşa cum aţi 

explicat şi dumneavoastră aseară. 

Domnul Ludovic Orban:  

Definite în mod expres. Mulţumim mult, domnule 

Bleotu. 

Dacă mai sunt alte intervenţii? 

Domnul secretar Claudiu Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga:  
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Eu aş vrea să o întreb pe doamna deputat Aura Vasile: 

scrisoarea aceea pe care ne-aţi citit-o, de cine este semnată? 

Doamna Aura Vasile:  

De doamna ministru Elena Udrea. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Deci nu are bară. Nu e cu bară? 

Doamna Aura Vasile:  

Ne mai uităm o dată. E cel mai bine. E fără bară. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Stimaţi colegi, înainte de a declara închise lucrările 

şedinţei de astăzi, vreau să vă fac şi eu o afirmaţie scurtă. O să-

mi păstrez obiectivitatea în aprecierea activităţii Ministerului 

Turismului şi în mod evident voi menţine aceleaşi criterii de 

analiză, şi anume, Legea informaţiilor, documentelor oficiale, 

indiferent cât de mult o să fiu atacat, indiferent cât de mult o să 

fie atacat fiecare membru al comisiei. 

Şi eu cred că trebuie să ne păstrăm această atitudine, 

pentru că trebuie să arătăm că suntem cu adevărat într-o ţara 

care este guvernată de lege şi nu de bunul plac al vreunui individ 

care s-a cocoţat în vreun scaun şi nu-şi dă seama că este efemer. 

Vă mulţumesc mult. 
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* 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16,40. 

 

 

 

 

 

 

 


