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S T E N O G R A M A 

 

Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea 

sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub 

semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru 

organizarea «Zilei Tineretului» - din ziua de 7 iulie 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 12,10. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna Alina-Ştefania 

Gorghiu. 

* 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Bună ziua, stimaţi colegi. 

Despre inventarul documentelor aşa cum l-aţi solicitat 

dumneavoastră ieri. De la Ministerul Tineretului şi Sportului sau de la 

alte autorităţi de la care am solicitat documente nu a mai venit, 
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deocamdată, absolut nimic. 

Astăzi, avem invitaţi la audieri reprezentanţii celor două 

televiziuni: Antena 3 şi Realitatea TV, reprezentantul CNA şi 

reprezentanţii din comisiile de selecţie de evaluare din cadrul 

Ministerului Tineretului şi Sportului, aşa că eu nu ştiu cine este 

prezent aici. O să vă rog să veniţi să ne anunţaţi. 

Antena 1, poftiţi, dacă dumneavoastră sunteţi în sală, vă rog.  

Bună ziua! Vă rog să vă prezentaţi, să ne spuneţi care este 

calitatea dumneavoastră aici şi vă aduc la cunoştinţă că aveţi obligaţia 

să spuneţi adevărul, dacă ştiţi ceva în legătură cu această cauză, cu 

organizarea evenimentelor din ziua de 2 mai şi că, în cazul în care nu 

veţi spune adevărul, sunteţi pasibil de sancţiuni penale. 

Vă mulţumesc mult. 

Domnul Albert Pânzaru: 

Bună ziua! Numele meu este Albert Pânzaru, sunt legal 

director în Antena 1, Trustul Media Intact. Reprezint Antena 1 şi 

Antena 3. 

Dacă aveţi nevoie de împuternicirile pe care le am la mine?  

Sunt la dispoziţia dumneavoastră pentru orice fel de întrebări 

pe marginea dosarului în legătură cu care ne-au fost trimise invitaţiile. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

V-aş invita, cred că aşa am procedat de fiecare dată, să ne 

spuneţi care a fost legătura dintre Antena 1, Antena 3 pe de o parte şi 
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evenimentele pe care noi le anchetăm, cele din 2 mai, după care, sigur, 

vom veni cu întrebări concrete, suplimentare. 

Mulţumesc. 

Domnul Albert Pânzaru: 

Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, au fost evenimente 

publice privitor la care, atât Antena 1, cât şi Antena 3 (Antena 3 în 

mod special, ca televiziune specializată în ştiri) au difuzat materiale 

audiovideo aşa cum difuzează şi cum realizează vizavi şi în legătură 

cu orice fel de evenimente publice, de la evenimente cu caracter 

politic, la evenimente cu caracter cultural şi orice fel de alte 

evenimente. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, domnule deputat, puneţi întrebarea. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Spuneţi-ne întâi dacă a existat o legătură contractuală directă 

între – bănuiesc că contractele se încheie între trust sau între 

televiziuni pe de o parte şi Ministerul Tineretului şi Sportului sau una 

din firmele Artisan sau Mark şi dacă ne puteţi detalia în legătură cu 

aceste relaţii contractuale, dacă au existat, pe de o parte. 

Şi a doua mea întrebare era legată de faptul că ne-au fost 

prezentate mai multe monitorizări media, în care s-a constatat, 

inclusiv pe postul Antena 3, în care s-a constatat că a existat o 

mediatizare, după părerea unor experţi, excesivă a acestor evenimente, 

atât în promovare, cât şi în redarea lor şi dacă ne puteţi spune ceva în 

legătură cu aceste două lucruri. 
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Mulţumesc. 

Domnul Albert Pânzaru: 

În legătură cu contractele pe care atât Antena 1, cât şi Antena 

3 le au vizavi de materiale publicitare. Este o legătură foarte clară şi 

transparentă între fiecare dintre aceste companii şi o a treia companie, 

CLIR Media, această companie, CLIR Media funcţionând ca regie de 

vânzări a publicităţii în cadrul programelor TV Antena 1 şi Antena 3, 

după cum aceeaşi companie mai vinde publicitate şi pentru alte 

suporturi media. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Reprezentaţi şi CLIR Media în faţa noastră? 

Domnul Albert Pânzaru: 

La acest moment nu. 

Domnul Gelu Vişan: 

Permiteţi, doamna preşedinte? Mulţumesc. 

Avem aici un contract, Anexa nr.1 la Contractul nr. 

14/22.04.2009, semnat de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi 

Artisan Consulting SRL. Cred că şi în Contractul nr. 13, dacă nu mă-

nşel şi chiar îi rog pe colegi să urmărească, vorbim de mai puţin în 13, 

se pare, dar discutăm de 14 în acest moment. 

Contractul nr. 14, semnat în 22.04.2009, între Artisan 

Consulting şi Ministerul Tineretului şi Sportului, din care citez: 

„Emisii TV Antena 3, transmisii live de la evenimente din Arad, 

Braşov, Cluj şi Iaşi. Reportaj minimum 30 de secunde, reportaj la ştiri 
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14, 16, 18, 21 şi 23. O săptămână de promovare eveniment în perioada 

27.04-02.05. Difuzare pe scroll minimum 30 de ori pe zi, în datele de 

01.05 şi 02.05. Ştiri pe site-ul www.antena3.ro. 

În legătură cu acest contract, dacă puteţi să ne puneţi la 

dispoziţie contractul dintre dumneavoastră şi CLIR? Şi aş vrea să vă 

întreb dacă poate să răspundă CLIR-ul mai mult la întrebarea aceasta 

şi de acum fac solicitarea de a fi chemat la audieri şi CLIR-ul, dacă au 

existat reportaje într-un anumit fel plătite, neplătite la ştiri, inclusiv 

legate de diverse afirmaţii sau ştiri care au apărut în presă în legătură 

cu o anumită poziţie a Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

Mulţumesc. 

Domnul Albert Pânzaru: 

Mi-e teamă că, înainte de a răspunde la întrebările pe care mi 

le-aţi adresat, va trebui să fac nişte precizări suplimentare. 

În mass-media şi în televiziune în mod special, dată fiind 

Legea audiovizualului, există obligaţie a titularului de licenţă, 

respectiv a companiei prin managementul şi întreaga sa structură, 

obligaţie legală, de a nu intervin în niciun fel asupra conţinutului 

editorial al programelor, indiferent dacă vorbim despre Antena 3, care, 

în principal, este o televiziune de ştiri sau Antena 1, care este o 

televiziune generalistă, ingerinţe cu privire la conţinutul programelor, 

emisiuni, indiferent că sunt realizate în direct sau înregistrate, nu pot fi 

făcute, prin Legea audiovizualului garantându-se această 

noninterferenţă, să zic aşa, în conţinutul editorial. Mai mult decât atât, 

fiecare titular de licenţă este obligat a exploata în mod direct şi 

exclusiv licenţa obţinută din partea CNA-ului. Pentru cazul în care 
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cineva ar fi plătit să se difuzeze nişte ştiri undeva, indiferent dacă 

vorbim despre Antena 1 sau aşa, deja respectiva televiziune şi-ar fi 

riscat propria licenţă, propria existenţă. 

Nu în ultimul rând, având în vedere aceste motive, dar, mai 

ales, bunul renume al fiecăreia dintre televiziunile noastre, până acum 

şi sunt foarte convins că nici de acum în colo, nu s-au manifestat 

niciun fel de ingerinţe. 

Vizavi de evenimentul mediatizat de Antena 1 şi Antena 3, 

am fost întrebat, la un moment dat, dacă această mediatizare a fost 

excesivă. Cu siguranţă că fiecare dintre noi am fi subiectivi în 

aprecierea pe care am face-o şi, dacă pentru cineva o mediatizare 

înseamnă excesiv, pentru altcineva nu este excesivă. În niciun caz, 

niciun fel de material audiovideo cu privire la acest eveniment nu a 

fost difuzat contra cost sau contra unei alte remuneraţii sau vreun alt 

avantaj, care să fie obţinut de Antena 1 sau Antena 3. 

Foarte pe scurt, încă o dată, absolut toate materialele care au 

fost difuzate cu privire la acest eveniment – ştiri, eu vorbesc de ştiri, 

au fost difuzate în sensul promovării evenimentului sau reliefării 

evenimentului ca existenţă, ca desfăşurare, aşa cum fiecare eveniment 

public, cum spuneam, este promovat. Iar cu privire la materialele 

publicitare, într-adevăr, există un contract, cum aţi presupus şi 

dumneavoastră, între CLIR Media şi fiecare dintre companiile noastre, 

fiecare dintre televiziuni, contract pe care atât CLIR, cât şi noi vi-l 

vom putea pune la dispoziţie, vi-l vom putea confirma, acesta fiind un 

contract cadru, prin care se asigură colaborarea între aceste companii 

vizavi de vânzarea publicităţii. Această vânzare a publicităţii nu se 
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face punctual pe fiecare proiect, nu se face câte un contract pentru 

fiecare proiect, se face un contract cadru general, iar pentru fiecare 

proiect se emit comenzi de difuzare – vorbim de materiale publicitare. 

Vă rog. 

Domnul Gelu Vişan: 

Aş vrea să pun ultima întrebare. M-a derutat puţin, recunosc, 

răspunsul dumneavoastră vizavi de întrebarea pe care vreau s-o pun, 

dar aşa cum am fost consecvenţi cu toţi cei care au apărut în faţa 

comisiei, nu sunteţi la o anchetă, ci sunteţi la o discuţie în care 

încercăm să lămurim lucrurile, bineînţeles supusă rigorilor legilor 

ţării, v-aş ruga să ne spuneţi dacă, în acest moment, aveţi această cifră 

şi să ne şi documentaţi acest lucru. 

Care este valoarea contractului între Antena 3, Antena 1 şi 

CLIR, legată de evenimentele desfăşurate de Ministerul Tineretului şi 

Sportului în zilele de 1 şi 2 mai, în toate locaţiile din ţară sau acolo 

unde aţi avut dumneavoastră contracte. 

Mulţumesc. 

Domnul Albert Pânzaru: 

Precizând încă o dată că valoarea acestui proiect, să zicem 

aşa, este dată de valoarea publicităţii pe care Antena ar fi făcut-o, pe 

care oricare dintre Antene ar fi făcut-o în cadrul grupajelor publicitare, 

nu am la dispoziţie această informaţie acum, însă vă vom putea-o 

furniza în cel mai scurt timp. Nu este o problemă. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim frumos. 
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Dacă mai are cineva dintre colegii noştri întrebări de pus 

domnului director? 

Mulţumim frumos pentru informaţii. 

O să adresez rugămintea în sală, pentru că nu ştiu cine s-a 

mai prezentat din cei care au fost invitaţi la această comisie. Înţeleg că 

nu este nimeni deocamdată, nu? 

Înainte de toate, domnul Gelu Vişan vrea să ia cuvântul, după 

care vom trece la discuţia pe documentele care ne-au fost furnizate 

până acum. Aveţi în faţă inventarul documentelor, ce ne-a fost 

transmis, ce urmează a ni se transmite, ce nu ni s-a comunicat, vedeţi 

că sunt destul de multe la care n-am primit deocamdată niciun 

răspuns. 

Domnule Vişan, vă rog, aveţi cuvântul. 

Domnul Gelu Vişan: 

Eu aş vrea, pentru că ieri a fost o zi destul de grea, la final am 

avut şi mai multe documente care ne-au parvenit, n-am mai putut, ştiu 

eu, să reliefăm anumite concluzii, mai mult decât atât, eu am fost 

aseară cu prietenul şi colegul Bogdan Olteanu într-o emisiune (i-am 

spus prieten pentru că suntem de aceeaşi vârstă) şi cu Robert, dar 

discuţiile mele au fost cu Bogdan mai mult şi cu prietenul şi colegul 

Robert şi cu prietenul şi colegul Lakatos, în fine; aş vrea... 

(Membrii comisiei se amuză.) 

Păi nu, că a fost un schimb acolo. E o continuare a comisiei, 

de fiecare dată, la televiziuni, acesta nu este neapărat un lucru rău, dar 

aş vrea să spun că, după ce am studiat şi înainte de emisiune şi după 

emisiune documentele, vreau să spun că am început să îmi clarific, 
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oarecum ziua de ieri şi concluziile, nu numai ale zilei de ieri şi până 

acum. 

Deci noi avem un contract între Ministerul Tineretului şi 

Sportului şi doi contractori, două firme care au câştigat, iar ei au 

subcontractat. Noi, în acest moment, suntem într-o dilemă foarte mare. 

Şi anume, aceea că nu reuşim să ajungem la subcontractori, aflăm de 

câte un subcontractor uite aşa, din discuţii. Este şi asta o metodă. 

Chemăm pe cineva să ne spună de altcineva. Tocmai am aflat de 

CLIR, care vă rog să-i facem demersurile pentru a fi invitat. Dar eu vă 

spun că bănuiesc, în acest moment, că există foarte mulţi 

subcontractori. Cei doi contractanţi mari, Mark şi Artisan nu au venit 

până în acest moment. Prin hotărârea Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor s-a spus foarte clar că art.74 alin.(2) nu este încălcat,     n-

are sens să mai insistăm asupra acestui subiect, deci una dintre 

motivaţiile celor două firme nu stă în picioare. 

Avem o altă motivaţie însă, în acest moment, şi aş vrea ca, 

din acest punct de vedere să fim puţin atenţi şi să vedem cum o 

deblocăm. 

Asta este, de fapt, esenţa a ceea ce vreau să spun. 

Firmele cele două, Artisan şi Mark, spun că au documentele 

la Garda Financiară, avem o adresă în care ne spun că documentele în 

original sunt la Garda Financiară şi nu mai ştiu unde, la ce comisariat. 

Dacă vă uitaţi, vedeţi că sunt documente în original şi unde sunt. Nu 

ştiu, ori solicităm o lămurire, nu o imixtiune în anchete, de la cineva 

care poate să ne pună aceste documente la dispoziţie, în afară de Mark 

şi Artisan. Şi aici mă refer dacă, cei care sunteţi parlamentari vechi să 
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nu fim acuzaţi că încălcăm puterile, încălcăm raportul dintre puterile 

statului ş.a.m.d. – eu m-am exprimat mai plastic ieri, dar astăzi aş vrea 

să fie concret. 

Cred că trebuie să ne ajute cineva, să ne ajute, să ne lumineze 

cineva de la Garda Financiară sau din altă zonă, pentru a putea să 

identificăm sub-con-trac-to-rii. Pentru că noi, efectiv, nu ştim circuitul 

banilor până la ultimul subcontractor. 

Am stat astăzi de vorbă la audieri cu un subcontractor, care a 

spus nu am la mine elementele... nu ştiu, nu este subcontractor, 

beneficiar... deci sigur există un document între Artisan sau Mark şi 

CLIR. Păi dacă mai sunt vreo 15 CLIR-uri de ăştia în tot acest 

contract şi nou nu-i cunoaştem, o să ne tot întindem aşa. Ce-a mai 

simplă modalitate ar fi să vină reprezentanţii Mark şi Artisan, care ei 

nu vin. 

Şi nu ştiu cum să deblocăm această situaţie, care, în 

momentul în care o deblocăm, sigur aflăm tot circuitul acestor 

cheltuieli. 

Până la momentul respectiv, părerea mea este că avem 

concluzii pripite, dar este o părere personală, pentru că, iacătă, ce 

contract are CLIR cu Artisan-ul? Care-i valoarea? Cine s-a ocupat? 

Văd că Realitatea nu, cineva de la Trustul Realitatea nu este, nu? Cine 

s-a ocupat de contractele de la Realitatea? Cine s-a ocupat, dacă au 

mai existat şi alte contracte de media, care sunt firmele care s-au 

ocupat? Şi începem să facem lumină în chestiunea aceasta. 

Dar dacă sunt doi subcontractori pe scenă? Că am 

sentimentul că am fost duşi în direcţia scenei şi nu am fost foarte bine 
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lămuriţi. 

Şi eu am făcut anumite... Doamna preşedinte, mă adresez 

dumneavoastră, cu o propunere inedită în comisie. 

V-aş ruga să fiţi atenţi, doamna Aura! Fac o propunere 

tehnică în comisie, v-aş ruga, având în vedere că această comisie este 

publică şi toţi dorim un singur lucru, aflarea adevărului, dacă cineva 

dintre cei prezenţi şi o să fac şi o invitaţie ne poate lămuri în ideea 

prezenţei anumitor subcontractori, l-aş ruga să o şi facă şi, în acest 

sens, mi se pare corect că cel care a demarat ancheta jurnalistică şi are 

toate elementele necesare în acest sens, şi anume domnul redactor şef 

Tolontan, dacă domnia sa este de acord şi dacă comisia este de acord, 

pentru cinci minute, pe această temă a celorlalţi subcontractori pe care 

noi nu-i cunoaştem şi dânsul, poate, în ancheta jurnalistică i-a 

descoperit, dacă sunteţi de acord, domnia sa este aici se poate 

pronunţa foarte repede, să avem o discuţie de cinci minute în faţa 

comisiei, bineînţeles oficial, fără o prealabilă cercetare pentru a ne 

lumina, cât de cât, să vedem cine sunt aceşti subcontractori. 

Mulţumesc. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Susţin şi eu această idee. Iertaţi-mă, era domnul Bogdan 

Olteanu. Îmi cer scuze. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, continuaţi. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Susţin şi eu această idee, cu atât mai mult cu cât se pare că în 
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penuria de documente şi de informaţii în care ne aflăm, vedem că 

multe instituţii răspund greu, altele nu răspund deloc. Cred că, până la 

urmă, domnul Tolontan se află în posesia unor informaţii şi a unor 

detalii care chiar pot fi lămuritoare pentru noi. Deci, dacă comisia 

acceptă pentru cinci minute să avem şi această discuţie, şi eu cred că 

este o idee foarte bine. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Lakatos era, domnul Bogdan Olteanu şi doamna 

Gavrilescu. 

Domnul Lakatos Petru: 

Doresc încă o dată, ca să rămână şi în stenogramă. Cu toată 

deschiderea ministerului, anunţată şi repetată de mai multe ori, 

documente de bază care existau în mai multe exemplare, deci nu este 

vorba de unicate ridicate de DNA, este vorba de acele documente, 

copii, nu ne trebuie originalul, pe baza cărora s-a făcut achiziţia. 

Deci, dacă de la o instituţie bugetară din subordinea 

Guvernului, ministerul, care este în controlul sau Parlamentul exercită 

controlul nu reuşim să obţinem, atunci ce să mai zicem de firme 

private. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc, domnule deputat Lakatos. 

Domnul Olteanu şi doamna Gavrilescu. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc foarte mult. Eu sunt de acord cu orice ne poate 

ajuta într-un termen rezonabil şi în condiţii rezonabile să aflăm o parte 

mai mare a adevărului. Pe de altă parte, cred că trebuie să acceptăm, 

am mai ridicat şi ieri această chestiune şi un element fundamental de 

principiu. Această comisie are un mandat, trebuie să lucreze în cadrul 

lui şi să încerce să afle, în cea mai mare măsură posibilă, adevărul. 

Este cât se poate de clar că pot exista elemente pe care noi să 

nu le putem elucida, date fiind limitele noastre de competenţă. În acel 

caz, sigur că în raportul comisiei putem propune diverse lucruri. Unul 

din lucrurile, care s-a ridicat în dezbatere aici şi care poate va fi o 

parte a raportului comisiei, va fi ca această comisie să ceară plenului 

Camerei un control al Curţii de Conturi. S-a mai făcut. S-a făcut 

inclusiv prin propuneri ale unor comisii în cursul desfăşurării 

activităţii lor, vezi cazul Nicolina. Putem şi noi să facem aşa sau 

putem să propunem prin raportul comisiei un control al Curţii de 

Conturi, care să elucideze aspecte care nu sunt de resortul nostru. 

Putem să cerem, sigur, un control al Gărzii Financiare, sau al ANAF-

ului, pe anumite documente financiare, care, iară, nouă nu ne pot fi 

furnizate şi probabil poate ar fi mai eficient să dispunem un asemenea 

control ANAF-ului, care-l poate face de îndată mai curând, decât să 

stăm săptămâni sau luni întregi în corespondenţă cu firme care nu 

doresc să ne răspundă. 

De aceea, sugestia mea ar fi ca, manifestând toată 

disponibilitatea faţă de audieri, înţeleg că mai vin, de altfel, nişte 

reprezentanţi ai ministerului, care ar fi pe drum, facem audieri, dacă 
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consideraţi că mai există alte persoane care pot fi astăzi audiate, cu 

atât mai bine. 

Pe de altă parte, cred că trebuie să pornim de la premisa, cu 

cât mai mult din informaţii şi din adevăr descoperim, cu atât mai bine, 

dar nu este nici obligatoriu şi poate nici posibil să descoperim toate 

aspectele, toate elementele unei asemenea chestiuni, pentru că este 

posibil ca la unele să nu avem acces, din considerente de legalitate. 

Sau din considerente de imposibilitate tehnică. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc.  

Doamna deputat Gavrilescu, domnul Călian şi domnul 

Chiriţă. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Stimaţi colegi, aşa este, foarte multe elemente apar aproape 

zilnic, dar dacă ministerul ne trimitea imediat întreg dosarul de 

achiziţii publice, în care cuprindea Nota de fundamentare, Caietul de 

sarcini, ofertele societăţilor respective şi procesul-verbal de încheiere 

al licitaţiei, noi ne elucidam din acele dosare – este cu totul altceva – 

noi puteam să vedem exact dacă aveau voie la subontractanţi, conform 

legii trebuiau să specifice câţi, unul, doi şi atunci trebuia să vedem 

dacă sumele societăţilor respective aveau şi ele documentaţie de 

eligibilitate şi trebuiau scrişi efectiv. 

Deci, numele societăţii trebuia trecut în acel proces-verbal de 

adjudecare a licitaţiei, lucru pe care noi la ora actuală nu le avem şi le-
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am depistat aproape zilnic sau chiar de la oră la oră. 

Eu încă o dată fac un apel, totuşi, la ministerul de resort să 

poată, totuşi, cred că nu este nimic de ascuns şi ar fi fost într-adevăr şi 

pentru noi mai uşor, dar şi pentru dânşii. Nu ne-am fi creat atâtea 

suspiciuni nici noi, nici presa, nici toţi românii. Deci, eu, la ora 

aceasta, chiar am un mare semn de întrebare de ce nu ni se aduc aceste 

documente? Dacă erau din prima zi când noi le-am cerut aici, pe masă, 

lucrurile demarau altfel şi nu ne mai puneam zeci de mii de întrebări şi 

nici nu mai aduceam şi atâţia oameni să-i audiem aici şi pe minut ce 

trecea ne mai puneam un semn de întrebare, nu cumva a mai apărut 

vreun subcontractant şi câţi şi cum? Nici nu putem să ducem până la o 

anumită limită subcontractanţii, că este ilegal, deci, nu poate să 

depăşească suma totală din suma valorii contractuale, decât o anumită 

pondere. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog, domnule Călian. Se pregăteşte domnul Chiriţă, 

domnul Negoiţă, domnul Bănicioiu, domnul Sever Voinescu şi apoi 

domnul Vişan. 

Domnul Petru Călian: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Stimaţi colegi,  

Sunt pentru prima dată la această comisie de anchetă, mi-a 

fost dor de toţi, chiar dacă v-am văzut zilnic la televizor, de la Cluj. V-

am văzut şi cred eu că aşa cum foarte multă lume spune că deja v-a 

văzut suficient, eu am venit să vă văd şi în direct, aici la comisie. 
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Aceasta a fost doar o mică paranteză. 

Concret, vreau să vă vorbesc şi în calitate de deputat cu 

experienţă, pot să spun, şi în calitate de jurist. 

Domnul deputat Bogdan Olteanu cred că are dreptate. Noi 

încercăm fiecare, în această comisie, să căutăm elemente noi, să 

anchetăm, însă nu toţi avem abilităţile şi cunoştinţele necesare, astfel 

încât să ajungem şi la rezultate concrete. Şi eu consider că autorităţile 

statului trebuie şi îşi vor face datoria şi consider că ar fi bine ca noi să 

încercăm să nu complicăm poate mai mult situaţia, îndepărtându-ne 

tot mai tare de o elucidare în cele din urmă. 

Cred că trebuie să urgentăm puţin toate aceste demersuri şi să 

lăsăm instituţiile statului să-şi facă datoria. Ar fi cel mai sănătos lucru 

şi sunt în totalitate de acord, repet, cu ceea ce a spus domnul Bogdan 

Olteanu. 

Mulţumesc. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnul deputat Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vă mulţumesc. 

Eu aş vrea, de asemenea, să îi dau dreptate parţial domnului 

Bogdan Olteanu, cu posibilitatea de a sesiza anumite organe ale 

statului, să facă ceea ce noi nu putem să facem, mai ales în zonele în 

care, vedeţi şi dumneavoastră, că ne obstrucţionează la maxim. 

În schimb, eu cred că avem o mare problemă cu statul de 

drept şi avem o mare problemă pentru că Parlamentul, din ce ştiu eu, 
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este prima putere în stat. Şi să vedem că, totuşi, un minister care face 

parte din Guvern ne sfidează total. Aş fi foarte curios ce răspuns s-a 

dat comisie cu privire la actele care nu s-au prezentat? Şi ne referim 

nu la acte fără importanţă, ci la nişte chestiuni care ar putea să fie 

edificatoare pentru noi. Când ne referim la dosarul de achiziţii publice, 

care nu s-a prezentat, avem cumva vreun răspuns din partea 

ministerului că nu au aşa ceva în minister, nici măcar vreo copie? Ar 

putea să-mi răspundă cineva la întrebare? O să întreb atunci când o să 

ajungă, pentru că din punctul meu de vedere un astfel de document nu 

se găseşte într-un singur loc într-o instituţie. Trebuie să fie şi la 

Departamentul juridic, trebuie să fie şi la Departamentul de achiziţii, 

şi la Departamentul economic, că pe baza lor s-au făcut şi plăţi. De 

aceasta, dacă s-a transmis un astfel de document, îl suspectez de fals 

acel document. 

Tocmai aici se spunea şi mai devreme, referitor la faptul că 

ministrul vine şi spune pe toate televiziunile că este deschisă, că este 

transparentă şi că ne furnizează documentele şi că este foarte 

interesată în elucidare? Vedem că suntem obstrucţionaţi în mod făţiş şi 

eu vă spun părerea mea, din ce văd aici, în lista de documente, care nu 

le-a pus la dispoziţie, practic cele mai importante documente nu ni le-

au prezentat. 

Mai mult decât atât, mai este un aspect: sunt de acord să 

vedem ce s-a întâmplat cu banul public, în ce fel s-a făcut contractul, 

dacă a fost sau nu oportun, aspecte de moralitate. Sunt foarte de acord, 

dar eu cred că ar mai trebui investigat şi altceva, care mie mi se pare 

deopotrivă edificator, unde anume au ajuns acei bani, dat fiind faptul 
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că ne aflam înainte, în precampanie electorală, campanie electorală în 

care anumite persoane şi în speţă ministrul a fost implicat în mod 

direct şi făţiş, într-o anumită campanie şi ne referim la Elena Băsescu, 

Campania EBA. Eu suspectez şi nu numai eu, ci foarte mulţi de la 

mine din colegiu şi din cetăţenii României îmi spun că aceşti bani, ei 

consideră şi ei cred că s-au dus către campania Elenei Băsescu. 

Eu nu sunt nici procuror, eu nu sunt nici de la Garda 

financiară, eu n-am cum să fac aceste controale, dar eu cred că un 

subiect al clarificării acestei comisii ar fi şi acest aspect, de mare 

interes public. Şi, repet, ca şi persoane publice, ca şi politicieni, ca şi 

parlamentari, trebuie să ajutăm cetăţenii României să îşi clarifice 

anumite nelămuriri referitoare la anumite subiecte şi de ce să nu o 

spunem în mod direct, banii aceia nu sunt nici banii Monicăi Ridzi, 

nici banii mei, nici ai altuia din această... sunt şi banii noştri în mică 

măsură, în cea mai mare măsură sunt banii poporului român, iar noi 

trebuie să răspundem la întrebările lor şi la preocupările lor. 

Vă mulţumesc. Am să mai vorbesc când o să vină 

domnişoara preşedinte. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnul deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Stimaţi colegi,  

În opinia mea, din puţinele informaţii puse la dispoziţie, 

avem două categorii de probleme, care cred că putem să le subliniem, 
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ca atare, în primul rând să aflăm procedura prin care s-a făcut această 

achiziţie, s-au încheiat aceste două contracte şi din acest punct de 

vedere cel puţin până la acest moment Autoritatea de reglementare în 

domeniul achiziţiilor a venit şi ne-a furnizat o serie de informaţii, 

poate nu complete, după părerea mea, dar Ministerul Tineretului şi 

Sportului nu a binevoit să ne furnizeze toate informaţiile pe care le are 

la dispoziţie şi cred că vizavi de această stare de fapt avem obligaţia să 

acţionăm potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, astfel încât să 

apelăm şi la răspunderi, în cazul ministrului tineretului şi sportului, 

pentru că nu a binevoit să pună la dispoziţie toate informaţiile de care 

avem nevoie şi pe care chiar le are la dispoziţie. 

Şi cred că din acest punct de vedere, astăzi, am putea să ne 

pronunţăm, vizavi de această chestiune, a modului în care putem să 

intervenim pentru a sancţiona comportamentul ministerului şi a 

ministrului, pentru că nu ne-a pus la dispoziţie toate aceste informaţii. 

A ne lamenta, în continuare că ministrul nu ne pune la 

dispoziţie informaţii, după părerea mea, înseamnă că ne dăm 

cartonaşul roşu şi ar trebui să demisionăm cu toţii, dacă nu suntem în 

stare să obţinem informaţii de la un membru al Guvernului, aflat în 

subordinea Parlamentului, obligat să răspundă unei Comisii de 

anchetă, potrivit reglementărilor noastre. 

Dacă nici măcar atâta lucru nu putem face, nici nu mă miră 

tratamentul pe care ni-l administrează cele două societăţi contractoare 

cu Ministerul Tineretului şi Sportului care pur şi simplu ne ignoră. 

A doua categorie de probleme pe care trebuie să le lămurim, 

se referă la modul de utilizare a banilor şi într-adevăr aici lucrurile 
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sunt un pic mai complicate, sunt foarte mulţi implicaţi în acest proces. 

Însă, înainte de a discuta despre extinderea competenţelor comisiei, 

astfel cum a propus domnul deputat Olteanu, cred că ar trebui să 

vedem în ce măsură ne îndeplinim ceea ce avem ca şi competenţe 

astăzi. 

Înainte de a merge la plenul Camerei Deputaţilor să cerem 

alte competenţe, trebuie să vedem de ce nu le putem îndeplini pe cele 

pe care le avem astăzi? Şi mă opresc la prima categorie de probleme, 

cu referire directă la procedura privind încheierea acestor contracte, cu 

toate etapele premergătoare. Altfel, nu putem evolua, nu putem cere 

extinderea competenţelor, în timp ce noi nu ne putem exercita 

competenţele actuale pe care le avem, date de Regulament şi de 

Hotărârile Biroului permanent. 

Din acest punct de vedere solicit comisiei să fie de acord ca 

mâine să fie o nouă audiere a ministrului tineretului şi sportului. Din 

punctul acesta de vedere solicit ca mâine, ministrul tineretului şi 

sportului să vină să explice de ce nu pune la dispoziţie toate 

documentele pe care le are la nivelul ministerului. 

Este, până la urmă, obligaţia noastră, ca membri ai comisiei, 

să ne exercităm competenţele pe care le aveam date de către 

Regulament şi de către Constituţie. Altfel, după părerea mea, trebuie 

să ne dăm cu toţii demisia şi să spunem că nu suntem capabili să 

obţinem informaţii de autoritate publică. 

Mulţumesc. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnul deputat Bănicioiu. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc, domnule preşedinte interimar. 

Daţi-mi voie întâi să salut tonul elegant şi civilizat cu care am 

început dezbaterile în ziua de astăzi. Nu ştiu de ce, dar îmi place să 

discutăm la modul acesta şi uitaţi că este o probă că se poate şi o 

discuţie mai elegantă. 

Daţi-mi voie să încep prin a face o precizare. Şi eu am 

urmărit emisiunea de aseară, la care făceaţi apel, domnule Vişan, şi 

am avut câteva nelămuriri şi chiar după emisiune am luat din nou 

actele la citit şi la recitit şi să ştiţi că mie nu-mi dau deloc calculele, 

aşa cum vă dau dumneavoastră. 

Deci, aş vrea să fac o precizare, ca să ştim din capul locului 

cum stăm. Aşa cum reiese din interpelarea pe care am pus-o la 

dispoziţie ieri comisiei, răspunsul oficial al Ministerului Tineretului şi 

Sportului, suma cheltuită pentru evenimentul din 2 mai nu este deloc 

630.000 de euro, este 806.000 euro, ca să lămurim. Deci, 806.000 euro 

suma totală, ceea ce include cei 630.000 de euro, t.v.a.-ul şi cele 427 

de „evenimente” din judeţe. Mare atenţie! În judeţe, din câte ştim în 

momentul de faţă de la Ministerul Tineretului şi Sportului au fost 

transmise pe fiecare judeţ câte 5.000 RON. Probabil că se însumează 

şi undeva vom ajunge aproape de suma de 806.000. 

Stimaţi colegi, cred că sunt bune aceste precizări, pentru că 

altfel iar nu vom şti suma despre care discutăm. 

Deci, repet, suma despre care discutăm şi bănuiesc că şi 

această comisie are toată dorinţa de a o elucida, este 806.000 euro. 

În momentul de faţă, după câteva zile de audieri, am aflat 
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aşa... până în momentul de faţă, deci eu fac o recapitulare a ceea ce am 

înţeles eu.  

La Costineşti, în afară de Media Pro Pictures, care înţeleg că 

a plătit 100 şi ceva de mii de euro, ministerul, prin intermediarii deja 

cunoscuţi de noi a cheltuit 15.000 euro.  

La Bucureşti am avut subcontractantul ieri, s-a văzut clar, 

suma a fost undeva la 31.000 euro.  

Stimaţi colegi, în momentul de faţă 31 plus 15 nu dau deloc 

806.000 euro, asta este clar! 

De ce eu nu cred şi aici îi dau dreptate domnului Bogdan 

Olteanu, pentru că ieri a făcut un comentariu referitor la acest subiect. 

De ce eu nu cred în teza domnului Vişan, cu mai mulţi 

subcontractanţi? Simplu: pentru că la Bucureşti, din audieri, a reieşit 

foarte clar că toate evenimentele despre care vorbea ministerul au fost 

făcute de subcontractantul care s-a prezentat în faţa comisiei, din 

proprie iniţiativă. 

Deci, nu ştiu despre care alte evenimente ar mai fi vorba în 

cazul respectiv. 

La Costineşti am cam aflat ce evenimente au fost, deci nu ştiu 

despre... Dacă mai există alte evenimente, atunci cred că este datoria 

Ministerului Tineretului şi Sportului să vină să ne spună. 

În al doilea rând, vrea să mă alătur şi eu opiniei colegilor mei 

care au vorbit înainte, şi anume să constat faptul că nici azi Ministerul 

Tineretului şi Sportului nu ne-a pus la dispoziţie acele acte solicitate. 

Deci, este o încălcare foarte gravă şi a Regulamentelor 

Camerei Deputaţilor, dar şi a oricărei reguli de bun simţ şi 
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transparenţă. 

În momentul de faţă nu este vorba nici măcar de bunăvoinţă, 

amabilitate sau cum ne spunea nouă doamna ministru. Deci, nu există 

nici un fel de transparenţă, având în vedere că astăzi, la atâtea zile de 

la solicitarea privind acele acte, noi nu avem nota de fundamentare 

elaborată în vederea contractării organizării evenimentului din data de 

2 mai. 

Vă reamintesc, stimaţi colegi, că au fost trimise cereri oficiale 

la care nu am primit răspuns. Nu ştiu cum puteţi cataloga acest lucru. 

Şi în ultimul rând, aş vrea să salut şi eu propunerea colegului 

meu, domnul Chiriţă. Cred că este o idee foarte bună ca mâine 

doamna ministru să fie din nou prezentă aici şi să ne spună foarte clar 

de ce ignoră aceste Regulamente în vigoare ale Camerei Deputaţilor, 

ale Comisiei de anchetă şi de ce nu ne pune la dispoziţie aceste acte? 

Să ştiţi că interesul – şi aici îi dau încă o dată dreptate 

domnului Olteanu – interesul este în mod special al ministerului. Ei 

trebuie să dovedească că nu există nici o suspiciune sau să înlăture 

orice suspiciune. 

Dacă cineva are ceva lămuritor legat de acest obiect al 

anchetei noastre, ar fi bine să ne spună, totuşi. 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnul Gelu Vişan: 

Mulţumesc şi eu. O să-i dau cuvântul domnului preşedinte, 

dar o să-i dau cuvântul domnului deputat Sever Voinescu. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mulţumesc mult. 

Sigur că acum toată lumea este stimulată, ca întotdeauna, de 

prezenţa camerelor de luat vederi şi facem declaraţii. Eu revin la 

propunerea pe care a avut-o domnul Vişan, mi s-ar fi părut mult mai 

interesant decât să avem aceste declaraţii ale unor colegi. Nu de alta, 

le-am tot auzit şi le cunoaştem foarte bine, toată lumea le cunoaşte 

foarte bine, toată lumea ştie cum colegii noştri îşi fac datoria faţă de 

alegătorii din colegiu, într-un mod exemplar, dar cred că ar fi fost mai 

util, de pildă, să avem această mică discuţie pe care o propusese 

domnul Vişan de 5 – 10 minute cu domnul Tolontan, pe câteva 

aspecte şi revin cu această propunere şi dacă s-ar putea să avem 

această discuţie, eventual înainte de a vorbi cu domnii de la Ministerul 

Tineretului şi Sportului. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna deputat, vă rog, aveţi cuvântul. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc. 

Într-adevăr, în aceste dezbateri au fost făcute două propuneri: 

prima, să îl reascultăm pe domnul Tolontan şi să facem invitaţie 

ministrului tineretului şi sportului pentru ziua de mâine. 

În acelaşi timp, cred eu că este corect să facem aceste 

dezbateri, ca fiecare dintre noi, aşa cum alţii îşi expun pe geamul 

televizorului concluziile, să putem şi noi, unul către celălalt, să 
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spunem ce am înţeles, care ne sunt mulţumirile sau nemulţumirile, ca 

membri ai acestei comisii, domnule deputat Sever. 

De aceea, cred eu că noţiunea sau acuzaţiile că se fac 

declaraţii politice pentru a fi văzute de alegătorii din colegiu, nu este 

foarte bine aşezat în acest moment. 

Mă alătur colegilor mei care îşi exprimă nemulţumirea faţă de 

angajaţii Ministerul Tineretului şi Sportului, care trebuiau să pună la 

dispoziţia comisiei încă de foarte mult timp o serie de documente care 

ar fi elucidat, dar probabil că nu le-au trimis, crezând că comisia, 

începând de astăzi, îşi va înceta activitatea. Probabil că au avut o 

surpriză şi cred eu că în după-amiaza zilei de astăzi o să primim aceste 

materiale. 

Cred încă o dată, aşa cum am declarat şi altă dată, că interesul 

este al Executivului, este al Ministerului Educaţiei şi Tineretului, 

pentru a se demonstra că activităţile şi toată desfăşurarea 

evenimentelor pentru zilele de 1 şi 2 mai au fost desfăşurate cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

Spun încă o dată: nu ne interesează nimic din zona privată, 

este dreptul lor să-şi cheltuiască banii, aşa cum doresc ei, dar ne 

interesează în momentul în care două firme fac contracte, cheltuiesc şi 

desfăşoară activităţi pe bani publici, nu puţini, în condiţiile în care, cel 

puţin în ultimele câteva zile, constatăm că, departe de a ne apropia de 

suma despre care discutăm. 

Mă alătur celor două propuneri, să ascultăm pe domnul 

Tolontan şi să o invităm pe doamna ministru Ridzi să ne lămurească 

de ce nu pot să ajungă aceste materiale la nivelul comisiei? 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc doamna deputat. 

Domnul Vişan şi domnul Negoiţă, după care voi supune la 

vot, cu acceptul domnului Tolontan, să-l invităm pentru câteva minute 

pentru lămuriri. 

Mulţumesc frumos. 

Domnule Vişan, vă rog. 

Domnul Gelu Vişan: 

Eu cred că lucrurile stau cam în felul următor: dacă studiem 

documentele constatăm că avem un proces-verbal între Mark, Artisan 

şi minister şi aşa mai departe, în care nu se specifică deloc cu cine au 

lucrat aceste firme, care au fost contractanţii unui eveniment. 

Noi avem o diferenţă oarecum aici de abordări între termenul 

de eveniment şi termenele de lucrări, cum ar fi, de exemplu, atunci 

când construieşti un drum ştii că intră piatră, ştii că intră ciment, ştii 

că intră nu ştiu ce şi aşa mai departe şi noi întrebăm ministrul acum 

câte maşini de piatră au intrat pentru firma care a câştigat licitaţia. 

Putem să întrebăm şi aceasta, că suntem într-o ţară... Vreau să vă spun 

că responsabilitatea ministerială, vizavi, de exemplu, de faptul că de la 

balastieră, a cui a fost balastiera? Eu vorbesc foarte serios, că m-am 

ocupat 6 ani de domeniul acesta! Am făcut plângeri la PNA destule 

despre aşa ceva, să ştiţi! De la balastieră câte maşini au plecat, câţi 

metri cubi au fost puşi în fiecare maşină şi o să constataţi că se pune 

ca să se poată da cam jumătate din metri cubi... nu apă, se dă mai jos 

şi aşa mai departe. Tema este că noi încercăm să vedem a cui a fost 

balastiera, întrebând ministrul. 
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Dacă vrem să aflăm adevărul până la capăt, dacă-mi permiteţi 

această comparaţie, fără să ţin cont de cine este sau nu în acest 

moment şi cine a fost în zona respectivă. 

Dacă vrem să aflăm adevărul până la capăt trebuie să 

cunoaştem subcontractorii. Subcontractorii respectivi sau serviciile 

respective, nu ştiu, de aici încolo putem să ne imaginăm orice, s-au 

făcut zeci de concursuri de nu ştiu ce ciclism, de nu ştiu ce... s-au 

cumpărat, nu s-au cumpărat biciclete, s-au cumpărat scene, nu s-au 

cumpărat?... 

 Deci, de aici suntem într-o întreagă poveste. Noi nu putem să 

discutăm decât pe hârtii. Dacă Artisan-ul şi Mark-ul nu vin, în acest 

moment nu avem decât să ne ducem la subcontractori. În acest sens, 

este declaraţia mea. 

Stimaţi colegi, am sentimentul, din spusele domnului Bogdan 

Olteanu, că am inversat ..., nu că am inversat rolurile, că n-a fost 

niciodată rolul ăsta dar, deodată, domnul Bogdan Olteanu, am 

sentimentul că vrea să oprească lucrările acestei comisii. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Nu. Nu ne ridicăm de la masă. 

Domnul Gelu Vişan: 

Nu, inversat pe afirmaţii, spuse de domnul Bogdan Olteanu, 

că PD-L-ul nu ştiu ce vrea să facă. 

Nu, eu afirm cât vreau... (Discuţii suprapuse.) Păi, nu, că 

dânsul a spus: „Domne, mâine terminăm, nu mai avem ce...! Şi am 

mai auzit prin stânga mea, da? 
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Vreau să fiu cât se poate de clar: până nu elucidăm această 

situaţie, stăm aici şi două săptămâni, trei, de acum înainte. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Cum dispuneţi, domnule Vişan! Cum dispuneţi 

dumneavoastră. 

Domnul Gelu Vişan: 

Nu, cum dispuneţi dumneavoastră ca să afirmaţi... Şi, în acest 

sens, aş fi vrut să vorbim cu domnul Tolontan, iar cererea de chemare 

a ministrului aş vrea să fie ultima. Am terminat, aş vrea să fie ultima, 

că la asta mă refer. Nu ştiu dacă mâine este ultima zi. Aş vrea să fie 

ultima dată cererea doamnei ministru. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim frumos, domnule Vişan. 

Domnul Negoiţă, apoi domnul deputat Socaciu, vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile:  

S-a discutat în jurul mesei că mâine este ultima zi de 

desfăşurare a activităţii în comisie. (Discuţii suprapuse.) 

 Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

 Doamna deputat, ştiţi la fel de bine, ca şi mine, cum ştie şi 

domnul Vişan, care este programul comisiei, sau ar trebui să-l ştie, că 

a fost votat în comisie, a fost aprobat de Biroul permanent al Camerei. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Domnişoara preşedinte, atunci când nu eraţi aici, eu am 
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adresat o întrebare: „Ce răspuns ni s-a dat la acele documente, care 

documente nu ne-au venit?”. Cumva, ne-au spus că nu... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

 Nu, nu ni s-a dat niciun fel de răspuns. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu ni s-a dat niciun răspuns?! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

În momentul în care nu ajung documentele, nu se comunică 

motivul pentru care nu ajung sau de ce nu ajung, sau când vor ajunge? 

Pur şi simplu, nu vin. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Poate îi ajutăm noi cu o întrebare: dacă mai au, cumva, vreo 

copie de pe documentele acestea în minister? Să le adresăm o 

întrebare, pur şi simplu. OK. 

O altă chestiune: tocmai mă gândeam, atunci când vorbea 

domnul Vişan şi, printre multele lucruri pe care le-a spus, am 

identificat şi ceva esenţial, acela că vedem că nu suntem deloc ajutaţi 

în această comisie, nici de către minister, nici de către firmele 

câştigătoare, beneficiare ale acestor mari sume, şi că noi trebuie să ne 

orientăm în presă, şi din presă să începem să culegem informaţii... 

Sper că nu deranjez. Dacă vorbesc prea tare, îmi spuneţi şi... 

Aveam şi eu o propunere: tocmai în ideea că începem să 

facem audieri din ce găsim în presă, eu aş propune să o audiem şi pe 

domnişoara Elena Băsescu, despre care în presă s-a speculat că ar fi 
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beneficiara acestor sume. Şi, dat fiind faptul că nu putem să ieşim din 

hăţişul ăsta, poate ne ajută dumneaei, să ne spună referitor la... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Negoiţă, lista o discutăm. Mulţumesc. 

Propunerea o discutăm la sfârşit. 

Stimaţi colegi, mai are domnul Socaciu o intervenţie. 

Vă rog frumos, deja sunt 10 persoane care urmează să fie 

invitate la audieri, aşa că, o să vă rog să sistăm etapa de comentarii şi 

să trecem la audieri. 

Domnule Socaciu, vă rog, ultima intervenţie. Vă mulţumesc. 

Domnul Victor Socaciu: 

Mulţumesc, doamna preşedinte. 

Dragi colegi, este inacceptabil comportamentul ministrului 

nostru, al Tineretului şi Sportului. Aici, la această masă, ni s-au 

promis documentele pe care noi le-am cerut. Iată că a trecut aproape o 

săptămână şi nu s-a întâmplat acel lucru. Este clar că suntem sfidaţi, 

dar nu suntem sfidaţi neapărat ca o comisie, ca parlamentari, ci 

Parlamentul României însuşi şi, cum spunea un coleg mai devreme, 

statul de drept este insultat în acest moment. 

Dar, vreau să vă aduc aminte că, tot doamna ministru, într-un 

moment de efuziune a spus că îşi doreşte să se facă la nivelul 

Ministerului Tineretului şi Sportului un audit intern. Nu mai spun că, 

luată de val, voia şi un audit internaţional, poate chiar intergalactic! Şi, 

v-aş sugera să cerem ministerului acest audit, să-l avem şi noi, să 

vedem şi noi despre ce este vorba. 



 

 

31

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim, domnule deputat. 

Am făcut această solicitare. Astăzi, până în ora 13,00, sper să 

ajungă documentul, aşa cum l-am solicitat noi, conform hotărârii de 

ieri, din comisie, dacă l-au finalizat. 

Domnul deputat Gondor, vă rog. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Domnişoara preşedinte, stimaţi colegi, apreciez şi eu în mod 

deosebit calmul discuţiilor de astăzi. Este calm domnul Negoiţă, îl 

vedem în prim plan aici, şi este calm. 

Însă, aş vrea să subliniez şi eu un lucru, pentru că, evident, 

fiecare din noi, după zilele acestea a tras nişte concluzii şi are nişte 

idei. Am votat un regulament la început, şi dacă o să ridic în discuţie 

cum l-am votat, iar o să dispară calmul, deci nu ridic acest lucru 

atunci. 

Este foarte clar, după părerea mea, că suntem în acest 

moment într-o situaţie că putem să concretizăm ceva. S-a făcut un 

contract sau că, de fapt, trei contracte cu doi achizitori, numiţi aici în 

contract „prestatori”, cu doi prestatori, care la rândul lor au făcut nişte 

subcontracte. Este şi voie, conform acestor contracte. 

Aş vrea să vă citesc, ca să fiu foarte clar în ceea ce vreau să 

spun, Cap.IX şi pe XIX/2 din acest contract: „Prestatorul este pe 

deplin răspunzător faţă de achizitor”, adică de MTS, „de modul în 

care-şi îndeplineşte contractul”, iar la alin.(2) – XIX/2.2, 

subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator, de modul 

în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 
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V-am citit aceste două alineate, ca să subliniez că, avem 

datoria să ne îndreptăm atenţia cu mare seriozitate legată de aceşti 

subcontractanţi, şi să încercăm să nu dăm toată vina pe Ministerul 

Tineretului şi Sportului, după părerea mea. 

Eu sunt de acord, şi vă garantez faptul că, vreau să aflăm 

adevărul. Până acum, din ceea ce... pentru că s-au făcut, s-au tras nişte 

concluzii, astăzi eu încerc să trag, aşa; nu vreau să trag concluzii, ci 

doar să-mi spun o părere: până în acest moment, s-au încheiat nişte 

contracte perfect legale, iar dacă vrem să fim răi, putem să le sucim şi 

să le învârtim, dar nu cred că suntem aici ca să fim răi, ci ca să 

judecăm alb – adică nu gri, ci alb, şi ar trebui să vedem faptul că acest 

prestator – cele două firme au aceşti subcontractanţi – şi cred că aici 

este cheia. 

Vreau să ne îndreptăm atenţia şi să găsim o soluţie prin care 

să lămurim aceste subcontracte. În această idee, îi rog pe colegii din 

această comisie să nu mai avanseze, pentru că, repet, am votat un 

regulament, să nu mai avansăm calcule de sume şi de diferenţe, care 

creează o anumită... 

Bun, suma finală, de acord, dar trebuie să facem nişte 

diferenţe: suma finală este atât, firma a plătit nu ştiu cât, facem o mică 

diferenţă şi creăm o sumă despre care putem discuta, dar nu la asta mă 

refer. 

Mă refer la faptul că, dacă începem să avansăm pe 

televiziuni, sume, ministerul a plătit 600 – 800 – cât vreţi 

dumneavoastră – de mii de euro, iar prestatorul a plătit numai treizeci 

şi ceva de mii de euro? Imediat termin. 
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Atunci, creăm în opinia publică o impresie greşită. Hai să 

avansăm aceste sume la final, să tragem aceste concluzii la final, atât 

doar. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc mult, domnule deputat.  

Eu aş vrea, chiar mi-aş dori foarte mult să sistăm aceste 

dezbateri şi să le reluăm după audieri, pentru că sunt mai sensibile. 

Domnul deputat Zătreanu, în final. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Nu, renunţ la cuvânt. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu? Mulţumesc mult. 

Îl invităm pe domnul Cătălin Tolontan, pentru câteva 

întrebări din partea colegilor noştri. 

Vă mulţumim că aţi acceptat să reveniţi. 

Domnul deputat Gelu Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnule redactor şef, având în vedere că eu am fost cel care 

am făcut invitaţia, şi mulţumesc colegilor mei pentru sprijin în această 

invitaţie, aş vrea să vă pun câteva întrebări, cred eu, clarificatoare 

pentru noi în acest moment. 

De data aceasta, nefiind la audieri, vreau să mă exprim foarte 

clar, sunteţi împreună cu noi în acest moment, pentru a încerca să ne 

lămurim. Deci, nu este o audiere programată. Sunteţi, dacă vreţi, 
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alături de noi la această masă, ca un coleg care-şi pune întrebările 

respective, pe un timp limitat,  pentru că..., şi este şi o dezbatere lângă 

dumneavoastră, acolo, şi nu ştiu dacă sunteţi foarte atent sau dacă 

puteţi să auziţi ce spun eu. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Am auzit. 

Domnul Gelu Vişan: 

Este în regulă. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Cu precizarea pe care am făcut-o, iertaţi-mă, şi prima oară, 

indiferent de natura discuţiei, vă dau informaţiile pe care le am. Unele 

dintre ele sunt deja publicate şi organizate poate mai bine decât sunt 

ele în documentele primare, pe care le aveţi la dispoziţie.  Nu voi 

vorbi nici acum despre sursele noastre. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnule redactor şef, vă mulţumesc foarte mult pentru 

intervenţia clarificatoare. Doresc să vă pun următoarele întrebări. Pe 

filmul actual al evenimentelor, suntem de acord că există un contract 

între Ministerul Tineretului şi Sportului şi doi câştigători a două 

contracte. Dezbaterea până aici este clară. 

Ei, ce nu este clar pentru noi, în acest moment, cel puţin 

pentru mine, poate alţi colegi sunt mult mai edificaţi în acest sens, 

tocmai am auzit acum că a existat un contract de publicitate pentru 
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două televiziuni şi s-ar putea să mai existe şi altele, o firmă CLIR. 

Astfel, aş vrea să vă întreb dacă aveţi cunoştinţă de 

următoarele lucruri: sunt unele întrebări la care puteţi spune „nu pot să 

răspund la ele s.a.m.d.” 

Contractele cu media au fost asigurate de o singură societate? 

Şi, când spun contractele cu media, mă refer la spoturile de 

intermedieri ş.a.m.d. Contractele de publicitate cu media au fost 

asigurate de o singură societate? Şi dacă, eventual, da, dacă cunoaşteţi 

numele acestei societăţi? Aceasta este prima întrebare. 

A doua întrebare: dacă s-a ocupat un subcontractant de toate 

contractele cu media sau o parte dintre ele. 

Altă întrebare: dacă dumneavoastră, în afară de anumiţi 

parteneri, pentru că unii nu sunt subcontractori – de exemplu, aici este 

o confuzie: Media Pro Pictures, ceva de genul ăsta, a afirmat că a 

lucrat cu cineva „Stage...” nu ştiu cum, care se ocupa de scene ş.a.m.d. 

A închiriat de la el. Acesta nu are calitatea de subcontractor în 

contractul respectiv. El are calitatea de partener al unui eventual 

subcontractor, şi aici avem ... 

Pe noi ne interesează la nivelul ăsta, al eventualilor 

subcontractori, pentru că va rămâne confuzia, atât timp cât nu avem 

acces la întreaga listă de prestatori de servicii de sus şi până jos. Ne 

interesează, inclusiv pe mine personal mă interesează, dacă colegii 

sunt de acord că este OK.  

Deci, dacă mai cunoaşteţi şi alţi subcontractori, sau aşa-zişi 

subcontractori de sub Mark şi Artisan. Asta este de fapt zona de blocaj 

în care am ajuns noi.  
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Documentele lui Mark şi Artisan sunt la Garda financiară. Au 

spus ei că originalul este la Garda financiară. Ne-au trimis adresă. 

Avem adresa Gărzii, care spune: „Originalul este la noi”. Deci nu 

avem ce să spunem, că ei mint în momentul ăsta. Nu ştiu dacă ei mai 

au copii conforme cu originalul. Nici nu ştiu cine poate să ne dea 

conform cu originalul. Şi, în acest moment, cred eu, suntem într-un 

anumit tip de blocaj. 

Vă mulţumesc. 

Acestea sunt întrebările. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Da. Vorbim despre două firme care au câştigat atribuirea a 

trei contracte. Şi, vă semnalez următorul lucru: după ce a câştigat unul 

dintre contracte, cel de la Costineşti, firma Mark a subcontractat 

firmei Artisan, în faţa căreia pierduse atribuirea prin preţ. 

Primul subcontractor al firmei Mark devine firma Artisan, 

adică contractorul celorlalte două contracte din ţară şi din Bucureşti. 

Aici, încă, nici noi nu ne-am lămurit şi nu ştim... 

Doamna preşedinte, ANRMAT nu a furnizat un răspuns, nu 

ştim cine ar fi trebuit să sesizeze diferenţa dintre faptul că în contracte 

există prevederea potrivit căreia se pot subcontracta respectivele 

evenimente, şi apariţia din sea app, acolo unde, la fiecare dintre cele 

trei contracte, în dreptul rubricii, dacă se subcontractează sau nu, 

răspunsul este nu. 

În acest moment, nu ştim cine dintre autorităţile statului ar fi 

trebuit să controleze această diferenţă între contract şi ceea ce a apărut 

postat pe sea app mai departe. 
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La întrebarea dumneavoastră referitoare la media, afirmaţia 

mea este următoarea: Artisan şi doar Artisan, având în vedere că Mark 

a subcontractat, a derulat toate contractele de media printr-o singură 

firmă, care nu a apărut până astăzi pe masa dumneavoastră, dar a 

apărut publicată de noi acum ceva vreme, care se numeşte Locco. 

Aceasta este o firmă de publicitate specializată, printre altele, în 

cumpărarea de media. Este ceea ce se numeşte sau poate fi un „şoc de 

media”, cu o terminologie din lumea marketing-ului şi din lumea 

publicităţii. 

Nu este o procedură neobişnuită, v-o spun cu toată 

sinceritatea. Anumite firme de publicitate, care au clienţi, merg către 

aceste shopuri de media care, prin faptul că au mai mulţi clienţi, obţin 

condiţii mai bune la televiziuni. 

Mai departe, de la firma... Deci, banii MTS, şi aici o să fac 

imediat o paranteză, banii MTS s-au dus către Artisan, în două dintre 

contracte, către Mark, într-unul dintre contracte, care i-a retrimis lui 

Artisan şi, mai departe, către Artisan, s-au dus către firma Locco. 

Dumneavoastră i-aţi audiat, practic, pe cei care sunt la finalul 

contractului de publicitate. Până acolo, a intervenit firma Locco, 

veriga Locco, despre care v-am vorbit, şi încă două firme în cazul 

celor de la Antena 1 şi Antena 3, care au o regie de publicitate 

exclusivă, şi anume firma CLIR, pe care avocatul celor două 

televiziuni v-a nominalizat-o astăzi, respectiv firma DBV Media 

pentru Realitatea, care este, de asemenea, regia de vânzări de 

publicitate a Televiziunii Realitatea TV. 

Pentru a repeta traseul banilor, de la Artisan banii au mers 



 

 

38

prin Locco şi apoi direct la PRO TV, şi prin cele două regii, pe care vi 

le-am numit, către celelalte trei televiziuni (de fapt două trusturi), 

Realitatea, respectiv Antena 1 şi Antena 3. 

Acum, am primit la această masă o întrebare a domnului 

Boureanu, care mi-a semnalat faptul că în contracte, în toate cele trei 

contracte nu există cotaţie de preţ pentru ceea ce eu am susţinut şi 

susţin, în continuare, că reprezintă o ilegalitate din MTS, şi anume 

contractarea de ştiri şi de reportaje. 

Răspunsul meu atunci a fost că nu există cotaţie de preţ 

pentru multe dintre elementele acestui contract, şi vă pot spune că, din 

informaţiile noastre, este exact răspunsul pe care auditul intern al 

ministerului îl furnizează oficial în aceste zile, astăzi sau mâine, către 

doamna ministru, că aceste contracte nu sunt întocmite – am şi scris 

acest lucru, nu vă spun noutăţi, altele decât cele spuse cititorilor noştri 

– nu există o măsură cantitativ-valorică a acestor contracte, ci doar 

repere valorice. 

Ce vreau să vă spun? Că aceste ştiri şi reportaje, capitolul 

asigurarea notorietăţii din toate cele trei contracte, din Anexă mai 

exact, asigurarea notorietăţii evenimentului, nu este cotat ca atare, dar 

atât din declaraţia avocatului Antenei 1 şi Antenei 3 de astăzi, care v-a 

recunoscut că există un contract, pe care nu vi l-a dezvăluit, cu o sumă 

pe care nu a dezvăluit-o, dar plătit, de spoturi, corectă din punctul de 

vedere al televiziunilor, incorectă din punctul de vedere al celui care a 

dat (asta este o altă discuţie) şi, din declaraţia pe care Costi Mocanu, 

în calitate de reprezentant al PRO TV, cei care au difuzat spoturile, 

respectiv MTV, pentru că reprezenta ambele staţii aici, v-a confirmat 
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că există spoturi plătite pe PRO TV, aveţi, practic, în acest moment, 

fără a avea sumele, dovada că, din acest capitol „asigurarea autorităţii 

evenimentului”, în numele acestui capitol s-au făcut plăţi către 

televiziuni, fără, repet, vorbim despre publicitate, televiziunile au 

afirmat aici clar, şi pentru mine este relevant, faptul că ei au spus clar: 

„Nu am vândut ştiri; dacă am fi vândut ştiri, ne puneam în pericol, 

inclusiv licenţa noastră; dar, am vândut publicitate”. 

Acest capitol „asigurarea autorităţii evenimentului”, deşi nu 

este prevăzut la tabelarea de la propunerea financiară ca atrăgând 

costuri, atrage costuri. Televiziunile au încasat bani din difuzarea 

acestor spoturi publicitare. 

Iar pentru a pune, în acest moment al discuţiei, o singură 

întrebare: dacă televiziunile susţin că ele nu au difuzat, televiziunile 

susţin că nu au difuzat ştiri plătite şi reportaje plătite, adică ceea ce se 

consideră aici obiectiv al acestui eveniment, şi mai apoi a fost 

recepţionat prin acte, prin procesele verbale de recepţie, întrebarea 

mea este: atunci ce a recepţionat ministerul, dacă televiziunile nu au 

livrat, potrivit propriilor declaraţii, ştirile şi reportajele care erau 

prevăzute în contract, şi care au fost recepţionate prin vizionare şi prin 

monitorizare de către comisiile de recepţie? 

Ce a recepţionat ministerul la acest capitol al „asigurării 

notorietăţii evenimentului”? Vă mulţumesc. 

Domnul Gelu Vişan: 

Dacă-mi permiteţi, doamna preşedinte? Numai o singură 

chestiune mică, una singură. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Vişan, vă rog continuaţi. Din fericire, sunt 

reprezentanţii ministerului din Comisia de semnare a procesului-

verbal de recepţie, şi îi rog să fie atenţi la discuţie. 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnule Tolontan, o să fac o afirmaţie pe care am făcut-o de 

multe ori în ultima vreme, şi o s-o fac şi în această comisie, fără se 

înţelege altceva decât că, simt foarte clar ceea ce simt, ca să zic aşa, şi 

cred în ceea ce spun. 

Este pentru prima dată în istoria post-decembristă, când o 

anchetă jurnalistică devine o anchetă oficială, parlamentară ş.a.m.d., 

plecând de la o anchetă jurnalistică. 

Restul, au mai existat alte organe ale statului care s-au 

sesizat... Bun. Discutăm de cele două tipuri de anchetă. 

Având în vedere specificitatea fiecărui tip de anchetă, şi 

anume că, ancheta jurnalistică are metodele de cercetare cu protejarea 

surselor şi, bineînţeles, este în regulă, ancheta parlamentară încearcă 

să afle adevărul şi numai adevărul, atât cât se poate şi cât îi permit 

legile acestei ţări, până la capăt, vreau să pun o întrebare, făcând eu 

precizarea că nu sunteţi deloc obligat să răspundeţi la ea, dacă nu 

vreţi, dar pun această întrebare în ideea faptului că, îmi place foarte 

mult o anchetă jurnalistică foarte bine făcută, şi ştiţi lucrul acesta, 

vreau să vă pun următoarea întrebare şi foarte clar: din ancheta 

jurnalistică, deci ca bază a răspunsului, aveţi o idee sau ştiţi suma de 

bani care a primit-o Locco în baza contractului cu Artisan? 

Sau, mai corect, valoarea totală a contractelor de publicitate 
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care au fost achiziţionate de Artisan, prin Locco?  

Dacă nu puteţi să răspundeţi sau dacă nu ştiţi, nu este niciun 

fel de problemă, repet, cu ceea ce am început, şi de-asta am spus că nu 

sunteţi la o audiere, sunteţi într-o discuţie prietenească, pentru că am 

sentimentul că este o zonă (am discutat de scene, artişti, de toate, dar 

nu am discutat deloc de motivul zero de la care s-a plecat cu ancheta 

jurnalistică).  

Motivul zero de la care dumneavoastră aţi plecat a fost 

difuzarea de ştiri plătite în ceea ce dumneavoastră aţi afirmat. De aici 

a plecat ancheta parlamentară şi a ajuns în alte zone. 

Am discutat de vreo trei zile de cât costă o scenă. Vreau să 

spun pentru colegii mei – şi ca parlamentar afirm cu tărie acest lucru 

şi am informaţiile, o să pun documentele la dispoziţie – că scena la 

Brian Adams a costat 125.000 de euro. Deci, suntem în nişte poveşti 

ale showbiz-ului, ceea ce am spus aseară. Da? Suntem în nişte poveşti 

în care circulă bani de toate felurile, prin toate locurile şi aşa mai 

departe. Este mai rău ca la fotbal! Dar, noi ne păstrăm în o chestiune 

parlamentară şi eu pun această întrebare foarte clară şi explicită. 

Mulţumesc şi am terminat, doamna preşedinte şi vă 

mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc, domnule deputat. Domnule Tolontan, vă rog să 

răspundeţi. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Din surse noi am reconstituit această sumă. Această sumă, 



 

 

42

pentru toate cele cinci televiziuni prevăzute în contract, este undeva 

între 225 şi 250.000 de euro. Numai că vreau să precizez următorul 

lucru: această sumă nu va fi găsită pe nici unul dintre contractele din 

aval de Artisan.  

Această sumă nu va fi găsită sau dacă va fi găsită 

inscripţionată, ca atare, în anumite contracte care se află în posesia 

Gărzii financiare, şi anume, o înţelegere de 100.000 de euro între 

Locco şi una dintre televiziuni, se va explica tuturor organelor de 

investigaţie sau tuturor autorităţilor, inclusiv dumneavoastră, că este, 

de fapt, un contract cadru şi că acest contract prevede şi următoarele 

operaţiuni ale Ministerului Tineretului şi Sportului, operaţiuni 

publicitare, pentru că după pornirea unei astfel de investigaţii, ceea ce 

se plăteşte, de fapt, este doar contravaloarea spoturilor. Ceea ce se 

plăteşte, în mod uzual, de fapt, este contravaloarea spoturilor şi a 

ştirilor şi reportajelor pe care le vedeţi inscripţionate în contract. 

Această ultimă plată nu mai poate fi făcută, pentru că în acest moment 

atenţia organelor statului şi atenţia publică este prevăzută pe aceste 

contracte. 

Cum se face că pe un contract pe care nu scrie „ştiri şi 

reportaje”, mă refer la contractele din aval de contractul pe care-l aveţi 

dumneavoastră pe masă, să se poată plăti o sumă de 100.000, deşi 

spoturile valorează doar 15.000? Prin supraevaluarea spoturilor, 

pentru că nu există o transparenţă şi nu există obligativitate din partea 

nici unuia dintre agenţii care sunt pe acest fir, pentru a asigura 

transparenţa vânzării de publicitate. 

Vă mulţumesc.  
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Domnul Gelu Vişan: 

Când aţi spus 250.000 euro aproximativ, fără t.v.a. sau cu 

t.v.a.? Că din cât calculăm 250.000 de euro, că este o treime din 

valoarea contractului. Fără t.v.a. că aşa se fac, bănuiesc. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Nu, cu tot cu t.v.a., vă spun suma cu tot cu t.v.a. 

Domnul Gelu Vişan: 

Am înţeles, vă mulţumesc foarte mult. 

Doamna Aura Vasile: 

Vreau să fac un comentariu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog, doamna Aura Vasile, domnul Zătreanu, domnul 

Gondor. 

Doamna Aura Vasile: 

Am să fac un comentariu, poate ne ajută şi domnul Tolontan 

să ne lămurească sau poate noi între noi. Contractul care este făcut 

între Artisan şi Ministerul Tineretului şi Sportului este datat 

22.04.2009, unde, în anexă, sunt trecute sumele care sunt contractate 

sau cel puţin care sunt avansate pentru întreaga activitate. 

Contractul care se face între Artisan şi Mobile este tot 

22.04.2009. Eu mă gândesc, în momentul în care Artisan a încheiat 

contractul cu Mobile, este clar că avea cunoaştere de la Mobile cât 

sunt costurile şi pentru fiecare artist în parte, cât era scena, în 

condiţiile în care Mobile a spus că, teoretic, are un contract permanent 
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pentru o închiriere de scenă. 

Deci, îmi este greu să pot să defalc faptul că Artisan nu a 

ştiut, că Mobile nu a ştiut, că ministerul nu a ştiut. Adică, datele fiind 

în aceeaşi zi, nu ştiu ora, dar pot să bănuiesc că Artisan a putut face 

contractul înainte de a semna cu MTS-ul. Oricum, ca orice om de 

afaceri, este clar că aveau cunoaştere de sume, de contracte, aşa s-a 

spus, toată lumea ştie cam cât este tariful pentru fiecare formaţie în 

parte. 

Neavând alte elemente, îmi este foarte greu să fac detaşarea şi 

să spun că se ştiau subcontractorii, sunt şi alţi contractori, în 

momentul în care, în aceeaşi zi, se încheie contractul între Artisan şi 

Ministerul Tineretului şi Sportului şi între Mobile şi Artisan. 

Deci, cred eu că lucrurile sunt puţin forţate, în condiţiile în 

care se spune că Artisan nu ar fi avut cunoaştere de preţuri, de 

contracte sau că Artisan nu ştia pe ce sume a încheiat contractul cu 

Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Răspunsul meu este următorul: cred că cel puţin noi – şi nu 

îmi permit în nici un fel să sugerez cum trebuie să interpreteze ceilalţi 

oameni care analizează acest caz – dar, cel puţin noi, ca presă, trebuie 

să discutăm nu întotdeauna la limita legii, nu întotdeauna căutând 

explicaţii în golurile legii, ci punând şi practica uzuală a unor 

contracte. 

Artisan ştia, cu siguranţă, cât costă acest eveniment, pentru că 

în nici un contract nu se află datele în ziua semnării contractului. 

Contractul se încheie după o corespondenţă comercială, este o practică 
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uzuală între firmele respective, după negocieri, pentru că discutăm 

despre firmele private, care începuseră cu mult timp înainte ca Artisan 

să semneze contractul cu cel căruia i-a subcontractat. 

În momentul în care a semnat contractul cu MTS şi contractul 

cu subcontractorul de Bucureşti, Artisan ştia cu siguranţă câţi bani ia 

şi câţi bani îl costă evenimentul. Dar acest lucru face parte din marja 

de profit a oricărei companii private. 

Întrebarea noastră şi elementul de noutate pe care vi-l aduc 

astăzi aici este următoarea: Ministerul Tineretului şi Sportului ştia, în 

momentul semnării respectivelor contracte că va participa la un 

eveniment al altcuiva, la un eveniment al MTV şi nu la evenimentul 

care a fost vândut ca fiind evenimentul său, de către firma Artisan? 

Pentru că şi aici, dacă ne uităm pe calendarul evenimentelor, lucrurile 

sunt foarte clare şi ceea ce vă pot spune este următorul lucru: în luna 

februarie a acestui an MTV, prin agenţii săi de vânzări, au furnizat 

către toată piaţa şi către agenţiile de publicitate oferta pentru acest 

eveniment, căutând parteneri pentru acest eveniment. 

Ei, aşa cum şi-au găsit un partener comercial reprezentat de o 

firmă, căutau şi alţi parteneri. De altminteri, MTS, reprezentat de 

Artisan, a devenit un partener de ultim moment al acestui eveniment. 

Or, în momentul în care s-a semnat contractul pe 22 aprilie, 

evenimentul respectiv era deja promovat pe televiziunea MTV şi pe 

PRO TV. Era un eveniment cunoscut de către toată lumea din zona 

respectivă. 

Şi dacă ministerul nu ştia de acest eveniment, înainte de a 

semna contractele, atunci nu ştia nici în momentul în care a semnat 
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procesele-verbale de recepţie? Nu a ştiut că a recepţionat un 

eveniment al altcuiva şi nu evenimentul care a fost promis? Nu a ştiut 

că acea scenă a fost montată de altcineva şi că întreg evenimentul a 

fost organizat şi a aparţinut altcuiva? El a fost prezentat, inclusiv în 

reportajele difuzate, ca evenimentul care nu se numea MTS 2 Mai, ci 

evenimentul care se numea „Zilele MTV Show”. Era difuzat de foarte 

multe ori, până în momentul în care procesul-verbal de recepţie a fost 

încheiat pe data de 5 mai. 

Dacă a vândut – şi cu aceasta închei – dacă MTS a cumpărat 

ceva ce ştia că nu este al firmei care i-a vândut, este o discuţie care se 

poate face în continuare, cred că din punctul de vedere al simţului 

comun, nu putem face discuţia dacă MTS nu ştia când a recepţionat, 

că a recepţionat un eveniment care s-a numit altfel decât evenimentul 

care i-a fost promis şi pe care l-a cumpărat. 

Mulţumesc. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

Domnule Tolontan, multe dintre întrebările pe care vroiam să 

vi le pun le-a pus şi colegul meu Vişan, însă am anumite nelămuriri şi 

vreau să vă rog să îmi explicaţi, ca să înţeleg mai bine. Artisan, care a 

ajuns singurul contractant pentru toate evenimentele, până la urmă, a 

încheiat contractul pentru publicitate cu firma Locco care, la rândul ei, 

prin firme specializate, care vând publicitate la posturile de televiziune 

au încheiat contracte cu aceste firme, în afară de PRO TV, respectiv 

MTV care, înţeleg că nu au asemenea... 
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Domnul Cătălin Tolontan: 

Au contract direct. Toate cele trei trusturi, să le numim 

trusturi, că sunt cinci televiziuni în trei trusturi, au încheiat contracte 

cu firma Locco, două dintre trusturi, Realitatea şi Antenele, prin 

regiile lor de publicitate. 

De aceea, avocatul Antenelor nu v-a putut pune la dispoziţie 

un contract, pentru că el este între CLIR şi Locco. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Dumneavoastră aveţi aceste contracte între Locco, CLIR, cei 

de la Realitatea, DBV Media şi puteţi să ni le puneţi şi nouă la 

dispoziţie sau nu? 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Nu, nu le avem, noi avem informaţiile din contractele 

respective. Când v-am furnizat suma globală, v-am furnizat-o pe baza 

unor informaţii din contractele respective. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Pentru că am văzut că pe site-ul ziarului au apărut multe 

documente şi de aceea am crezut că le aveţi şi pe... 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Nu, nu avem aceste contracte! 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Nu aveţi aceste contracte. 

Dar, cum au evoluat sumele de la prima firmă, până la ultima, 

trecând prin fiecare, o aveţi? Nouă ne-aţi spus că este diferenţă mare 
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între prima şi ultima. Dar aveţi şi pe la fiecare firmă cât a fost, nu? 

Adică Artisan - Locco, Locco - CLIR, CLIR - Antenă? 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Da. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Aveţi. Că este foarte interesant de văzut unde au dispărut o 

parte din bani, dacă au dispărut? Puteţi să ne puneţi la dispoziţie? 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Nu avem documentele. Avem informaţiile potrivit cărora 

vom oferi suma de 225 – 250.000 euro, care ar fi trebuit să fie plătită 

către televiziuni pentru prestaţia prevăzută în mod contractual în acest 

contract, dar neprevăzută în mod contractual aşa, în forma aceasta, în 

contractul dintre Locco şi regii, respectiv Locco şi televiziuni. 

Suma de bani nu a ajuns la televiziuni. Cei 225.000 de euro 

nu au ajuns la televiziuni, pentru că a apărut ancheta care a oprit 

această sumă şi sumele de bani ajunse la televiziuni sunt mult mai 

mici şi intră în plata spoturilor pe care fiecare dintre televiziuni, cele 

46 de spoturi pe care fiecare dintre televiziuni le-au difuzat. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Dar Artisan i-a plătit lui Locco toată suma? 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Nu ştim acest lucru. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Nu ştiţi acest lucru. 
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O secundă, că mai am două lucruri. Costurile pentru restul 

capitolelor, să zicem, din contract, adică referitor la producţia de 

pixuri, tricouri şi aşa mai departe o aveţi? Cât s-a cheltuit în realitate, 

nu cât a fost prins în contract? Şi cu cine s-au făcut aceste contracte? 

Dacă nu puteţi să-mi răspundeţi... 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Nu, nu vă pot răspunde, îmi parte rău, la această întrebare, 

încă le cercetăm şi noi aceste sume. Vă pot spune, însă, altceva: există 

un contract între MTS şi firma Artisan, cel de-al treilea contract, cel 

de ţară, care ar fi trebuit să realizeze operaţiuni pe care, de fapt, le-a 

realizat printr-un ordin anterior al ministerului şi prin instrucţiuni 

ferme ale ministerului, direcţiile judeţene. 

Doamna ministru, prezentă aici, v-a spus că a repartizat 

direcţiilor judeţene două categorii de sume: 50 de milioane, respectiv 

100 pentru câteva dintre judeţe. Acele sume acoperă activităţile pe 

care, conform acestui contract, ar fi trebuit să le realizeze Artisan. 

Artisan, conform declaraţiilor oficiale ale şefilor de direcţii judeţene, 

nu a făcut decât să trimită cu poşta rapidă materialele promoţionale 

pentru aceste activităţi. 

Aşa se explică şi următoarea diferenţă între prima sumă pe 

care noi am dezvăluit-o, cea de 630.000 de euro şi care reprezintă 

cumularea sumelor din contracte. Cea de-a doua sumă care a fost 

dezvăluită doar la întrebarea noastră, în conferinţa de presă, 

aproximativ 600.000 de euro, pentru că s-a adăugat cei 60.000 de euro 

care reprezintă efortul direcţiilor judeţene de tineret sau de sport 

pentru această activitate şi care înseamnă cam cât este valoarea, de 
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fapt, a contractului pe ţară, încheiat între minister şi contractantul său, 

dar care este plătit, practic, de către DJTS-uri. 

Şi cea de-a treia sumă pe care am aflat-o şi eu de la 

dumneavoastră, că înţeleg că aţi primit de la minister comunicarea 

potrivit căreia operaţiunea „2 Mai” a costat, de fapt, 806.000 de euro. 

Despre cea de-a treia sumă nu vă pot spune nimic, pentru că nu ştiu 

cum s-a ajuns de la 700.000 aproximativ la 800.000 de euro. Probabil 

că sunt post-calcule ale costurilor reale. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

O să aflăm, că se cere la minister aici.  

Şi ultimul lucru, aveţi cumva cunoştinţă sau aveţi vreo 

dovadă că MTS-ul a ştiut că acest eveniment a fost al altcuiva şi a fost 

organizat de altcineva? 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Nu pot să vă răspund la această întrebare. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:  

Bine. Mulţumesc. 

Doamna Aurelia Vasile: 

În sfârşit, probabil ca şi mine, toţi din jurul mesei avem o 

stare uşor de inconfort pentru că, teoretic, din întrebare în întrebare, 

teoretic încercăm să construim întregul, neavând alte materiale la 

dispoziţie. 

Dar, pe întrebarea pe care am pus-o, legată de datele de 

contract, mă conduc din nou la procesul-verbal de recepţie a 
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evenimentului şi eu v-aş propune, doamna preşedinte, ca cei care au 

semnat din partea achizitorului şi pentru evenimentul de la Costineşti 

şi pentru evenimentul de la Bucureşti, să vină şi să ne răspundă la 

aceste întrebări. Poate şi eu, în locul ministrului, aş fi dat „bun de 

plată”, dacă persoanele respective vin şi îmi spun că au cântat toate 

formaţiile angajate, că teoretic tot ce sunt în cele trei contracte-cadru 

sunt cuprinse în acest proces-verbal, care cred eu că nu reflectă 

realitatea, din discuţiile care s-au purtat în această comisie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim, doamna deputat. 

Doamna Gavrilescu, vă rog. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Domnule Tolontan, săptămâna trecută am întrebat pe unul 

dintre directori dacă există, într-adevăr, un contract de asociere cu 

Media Pro. Nu am primit răspunsul. 

Ştiţi cumva, aţi aflat, există, totuşi, un contract de asociere 

între MTS şi Media PRO, pentru că, totuşi, este interesant de ce dânşii 

au acceptat cu atâta uşurinţă, chiar dacă Artisan a fost şi 

subcontractorul lor, să accepte nişte bannere pe scenă. 

Iar dacă într-adevăr aceşti bani au fost daţi pe publicitate, 

deja cred eu - şi spun colegilor mei din comisie – că trebuie să 

analizăm foarte bine şi spun a doua oară că, de fapt, nu ne găsim pe 

Anexa 2B, ci ne găsim în situaţia Anexei 2A, când trebuia făcută un 

alt tip de licitaţie şi nu selecţia de ofertă. Şi, în cazul acesta, cred că 

suntem într-o mare încurcătură, iar doamna preşedinte de la 
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ANRMAT, care ar fi trebuit, de fapt, să ştie mai multe amănunte, în 

urma raportului despre cum a fost întocmit Caietul de sarcini, pentru 

că în atribuţiile dânşii stă şi acest..., deci trebuie să controleze cum a 

fost întocmit şi dacă este în conformitate cu Ordonanţa nr.34. Deci, eu 

cred că la audieri ar trebui să ne propunem să o readucem pe 

dumneaei, mai ales că ne-a spus că o să ne trimită toate documentele. 

Da?  

Domnul Cătălin Tolontan: 

Doamna deputat, după cum vedeţi, eu sunt destul de 

circumspect şi vă spun şi de ce. Pentru că, după cum aţi avut 

confirmarea, Parchetul întreprinde cercetări şi în acest moment 

chestiunile pot deveni penale pentru anumiţi oameni şi nu vreau ca 

ceea ce spun eu aici, pentru că nu este treaba mea, ca jurnalist, să fac 

acest lucru, nu vreau ca ce spun aici sau răspunsurile pe care le dau să 

fie probe, pentru că nu este treaba mea, ca jurnalist, să fac acest lucru. 

Eu vă spun doar că n-am răspuns la întrebarea care mi-a fost 

pusă, dacă noi avem probe despre faptul că MTS ştia înainte de a 

cumpăra Costineştiul, de fapt ceea ce cumpără. 

Dar vă spun următorul lucru: dumneavoastră i-aţi cerut 

doamnei director de la ANRMAP întreg dosarul. Din informaţiile pe 

care noi le-am publicat astăzi, doamna director nu a putut să vină cu 

tot dosarul şi noi credem că nici nu va putea veni cu tot dosarul, 

pentru că trei documente, anterioare contractului, propunerea, 

angajamentul şi ordonanţarea nu au fost găsite în arhiva ministerului 

de către audit. 

Acestea sunt informaţiile pe care noi le-am publicat astăzi. 
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Nu au fost găsite semnate de către audit. Aceasta nu înseamnă că 

poate vor fi găsite zilele acestea, dar vă spun care este situaţia pentru 

care nu a putut să vă ofere acest dosar integral. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim. 

Domnul deputat Lakatos. Se pregăteşte domnul Gelu Vişan. 

Domnul Lakatos Petru: 

Eu pot să spun liniştit, fără frică, pentru că sunt membru al 

comisiei, că ştia Ministerul Tineretului şi Sportului şi ca să vă şi 

distraţi din când în când, vă citesc din anexa 1 la contractul nr. 15, 

care conţine propunerea tehnică şi spune foarte clar: „Privind 

realizarea unui eveniment de divertisment organizat de achizitor, în 

cadrul evenimentului de divertisment MTV Days, ce are loc la 

Costineşti” şi aşa mai departe.  

Ce o să vă distreze pe domniile voastre? Dacă citesc 

indolenţa cu care a fost întocmită această anexă, cei care au scris nu au 

avut nici măcar atâta preocupare să folosească termenii obişnuiţi într-

un contract. De exemplu, peste tot se vorbeşte la persoana a II-a 

singular. Vă citesc: „1 şi 2 Mai sunt MTV Days. În calendarul de 

distracţii sunt două zile în care MTV va aduce tinerii în mijlocul 

petrecerii pe care nu o vei uita curând. În acest an MTS oferă două zile 

de nebunie, de distracţie, fără constrângeri, o petrecere în care tu vei fi 

în centrul atenţiei. Două zile în care totul este permis, totul este la 

dispoziţia ta” – spune prestatorul către Ministerul Tineretului şi 
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Sportului. 

Deci, nici măcar atât, ca să mai modifice sloganurile folosite 

de MTV, nici măcar atâta preocupare nu au avut. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Vă întrerup pentru a vă spune următorul lucru: aveţi perfectă 

dreptate. Şi vă spun şi de unde vine această sintagmă neobişnuită 

pentru un contract, ceea ce duce lucrurile într-o zonă greu de discutat 

acum. Aceste fraze sunt frazele din prezentarea MTV. Este o 

prezentare făcută publică, este uşor de văzut cum arată prezentarea, au 

fost fraze din prezentarea MTV, luate şi inserate în ceea ce pentru 

minister a fost propunerea tehnică a firmelor şi ceea ce a devenit apoi 

anexa contractului. 

Vă mulţumesc şi scuze că v-am întrerupt. 

Domnul Lakatos Petru:  

Exact acest lucru l-am descris eu mai larg. Deci, este dovada 

clară că ministerul ştia. Aceasta am vrut să spun! 

Domnul Gelu Vişan: 

Fac apel la ceea ce am spus prima dată, vizavi de anchetele 

jurnalistice, că sunt extrem de impresionat de modul în care se 

desfăşoară această anchetă jurnalistică, în acest moment. În paralel 

generează şi iar aştept un răspuns din partea unui jurnalist care face 

anchetă în acest moment, chiar dacă nu e specializarea sa şi felicitări 

încă o dată şi aştept acest tip de răspuns. 

În primul rând, şi eu am sesizat peste tot, am şi spus în atâtea 

intervenţii publice, MTV, MTS, pe Anexa 1, în propunerea tehnică. 
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Domnule Tolontan, am două întrebări: prima – ne păstrăm în 

acelaşi cadru, răspundeţi sau nu sau nu puteţi etc.  V-aş ruga să faceţi 

o apreciere în acest moment, dacă este posibil, pentru că s-au pus 

întrebări numai în zona inversă, este posibil ca Ministerul Tineretului 

şi Sportului să se fi lăsat, oarecum, indus în eroare de acest tip de 

anexe tehnice, anexe de propuneri tehnice şi de amploarea unui astfel 

de eveniment, pentru că, dacă lucrurile stau aşa cum arată audierile de 

ieri, la momentul recepţiei procesului verbal, Artisan, subcontractant, 

de fapt, în momentul acesta Mark, ne spune că a avut 10 formaţii pe 

scenă ale lui, ale lui Mark. Ministrul s-a dus, le-a văzut, toată lumea 

le-a văzut la televizor, mai era şi bannerul MTS-ului acolo şi în acelaşi 

timp unul dintre cei care au lucrat, Media Pro Pictures, ne spune că 

Artisan a plătit decât două. 

 Repet, este ceea ce am sesizat, o gravă, şi prima dată se vede 

o distanţă foarte mare între ceea ce afirmă Artisan-ul în contractul cu 

MTS-ul şi ceea ce afirmă colaboratorul său, să nu mai zic... nu ştiu ce 

şi nu ştiu ce, colaboratorul său. 

Iar a doua întrebare, şi cu asta cred că finalizăm, se adresează 

tot jurnalistului, şi sună în felul următor: eu am făcut, încă de ieri 

dimineaţă, de când am început să mă luminez, să zic aşa, vizavi de 

acest caz, pentru că de asta v-am rugat să veniţi în faţa comisiei, 

astăzi, fiind propunerea mea, mi-am dat seama că se induce o zonă 

direcţionată fals a anchetei pe zona costului scenei, şi din acest motiv 

am vrut să aflăm chiar adevărul, că de aceea suntem comisie, pentru a 

afla adevărul. 

Vreau să vă întreb dacă – nu mă pricep foarte bine la showbiz 
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şi de aceea mi s-a şi spus, ieri după-amiază, de către colegii şi prietenii 

de la Craiova, ca să fiu înţeles, n-am fost ameninţat de nimeni, şi 

colegii şi prietenii de la Craiova care se ocupă de zonă, zic: domnule, 

este „mai al dracu’ ca la fotbal”. Când ai intrat în showbiz, publicitate, 

media, cum se fac contractele, în care circulă banii la fel ca la fotbal – 

şi d’ăia şi d’ăia – sunt parlamentar şi pot să spun, ce..., da? (Discuţii 

suprapuse.) 

Dacă dumneavoastră, care vă ocupaţi de zona fotbalului, care 

este destul de apropiată de ceea ce facem noi ca anchetă parlamentară 

în acest moment, discutând despre showbiz şi publicitate, aveţi cumva 

percepţia în acest moment că Artisan-ul, ca şi contractant sau 

subcontractant, mă rog, se pare că este unul până la urmă care a 

derulat chestiunile astea, acest Artisan ar fi putut să mute în interiorul 

documentelor pe care le avem acum – se pare că eu, de exemplu, asta 

este concluzia pe care o percep – dintr-un capitol în altul al 

desfăşurării operaţiunilor financiare banii. Adică, dacă dumneavoastră 

spuneţi o cifră el, de exemplu, spune că a încărcat în altceva ş.a.m.d.  

Este o chestiune care se practică, în general, este o chestiune 

despre care în acest moment dumneavoastră aveţi această percepţie? 

Mulţumesc. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Da, vă răspund, domnule deputat. 

Este posibil şi chiar este probabil ca cineva de la MTS, care a 

asistat la un concert, să nu ştie care dintre trupe sunt plătite de MTS 

sau de altcineva. 

Este, însă, improbabil sau imposibil ca MTS să nu fi ştiut 
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care este asocierea exactă cu acest concert, la care s-a adăugat, pur şi 

simplu, şi pe care nu l-a organizat nici MTS, şi nici firma Artisan. 

În legătură cu a doua întrebare: atunci când cheltuieşti un 

buget, este probabil ca unele dintre costuri, pe capitole să fie mai mari 

sau mai mici decât a estimat iniţial. 

Şi, pentru a derula întreaga sumă, muţi anumite costuri către 

capitolele unde aveai cheltuieli mai mici. 

Ceea ce spun eu aici, şi am spus şi acum câteva zile, este 

următorul lucru: mutarea acestor costuri care, după părerea mea, nu va 

putea fi dovedită, s-a făcut pe un capitol care este încă de la semnarea 

contractului ilegal, şi anume: achiziţia de ştiri şi de reportaje. 

Şi, remarca mea este următoarea: au fost puşi oameni - au 

fost puşi, evident – sunt oameni de la Direcţia de comunicare, care au 

fost puşi să monitorizeze şi să semneze apoi procesele verbale de 

recepţie pentru o marfă interzisă pentru ştiri şi pentru reportaje, nu 

pentru spoturi. 

Şi, mai am încă un lucru pe care vi-l pot spune: auditul 

remarcă faptul că ultimul capitol de la propunerea financiară din 

fiecare anexă, care prevede organizarea în ansamblu a evenimentului 

de divertisment, este denumit impropriu aşa, pentru că de fapt aici nu 

sunt nişte costuri generale, care se împart pe tot evenimentul, să 

spunem, ci ele sunt nişte costuri materiale, extrem de clare, reprezintă 

foarte mult, aproape 30% din fiecare contract în parte, deci din toate 

contractele luate împreună, şi reprezintă nu o prestare de servicii de 

recreere, ci achiziţie, achiziţie de bunuri (brichete, tricouri etc.). 

Şi suntem în faţa unei achiziţii de publicitate pentru un 
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capitol care nu este cotat financiar, dar este executat, potrivit 

declaraţiilor pe care le aveţi, şi suntem în faţa unui capitol care 

reprezintă aproape 30% din toate contractele, şi care reprezintă 

achiziţie de bunuri. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Alte întrebări pentru domnul Tolontan? 

Domnul deputat Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

O singură întrebare pentru a ne clarifica: deţineţi raportul de 

audit sau cunoaşteţi doar despre el? 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Cunosc conţinutul raportului de audit. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Mulţumesc foarte mult. 

Noi l-am solicitat, dar nu l-am primit. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Tolontan, aveţi idee cam când se face public? 

Măcar tot în spiritul... (Discuţii suprapuse.) 

Nu, nu este public. 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Cititorii noştri au aflat că trebuia înaintat vineri, apoi au aflat 

că a fost amânat luni sau marţi. 

Auditul va fi depus în momentul în care va fi cerut. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim frumos pentru amabilitatea de a răspunde la aceste 

întrebări. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Daţi-mi şi mie, vă rog, posibilitatea să fac o scurtă 

intervenţie. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat, vă rog. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Stimaţi colegi, ne aflăm în situaţia în care Ministerul 

Tineretului şi Sportului a încheiat trei contracte. Aş vrea să fim precişi 

din acest punct de vedere, că eu am sesizat că folosim nume de 

societăţi care nu sunt implicate direct în relaţia cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului în realizarea unor evenimente. 

Primul contract se referă la evenimentul din Parcul IOR, şi 

este vorba de Artisan, în relaţia cu Ministerul Tineretului şi Sportului; 

al doilea contract se referă la evenimentul Costineşti, şi aici vorbim 

despre Mark, cel care a realizat toate acţiunile din Costineşti; şi al 

treilea, se referă la Artisan, care avea obligaţia să realizeze 

evenimentele în 39 de judeţe. 

Deci, evenimentul de la Costineşti, în relaţia cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, era în sarcina societăţii Mark care, mai 

departe, a subcontractat societăţii Artisan. Pentru că lucrul acesta 

rezultă şi din procesul verbal de recepţie. 

Şi aici pot fi puse o serie de întrebări în legătură cu, 
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cunoaşterea sau necunoaşterea unor informaţii de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului care, în opinia mea, ar fi trebuit să ştie că acest 

eveniment a fost organizat de Mark, în relaţia cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, dar în fapt a fost realizat de către Media Pro 

Pictures, în relaţia cu o serie de parteneri, printre care, cu ghilimele aş 

putea să spun lucrul ăsta, şi Ministerul Tineretului şi Sportului, care a 

contribuit cu douăzeci şi ceva de mii de euro, cât a rezultat din... Am 

umflat eu cifra ca să fie lucrurile clare. 

Deci, practic, Mark a primit ceea ce avea prin contract, şi a 

cheltuit pentru organizarea acestui eveniment, şi iarăşi pun ghilimele, 

pentru că nu a contribuit deloc la organizarea lui, doar cu cei 15.000 

de euro. 

Domnul Gelu Vişan: 

Şi cât a primit? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

O sută şi ceva... 

Doamna Aurelia Vasile:  

120... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

120.000 de euro a primit Mark pentru Costineşti, şi a cheltuit 

cei 25.000 de euro. 

Este evident că ne aflăm în faţa a două falsuri: primul se 

referă la faptul că nu a organizat evenimentul Mark, şi rezultă explicit 

din declaraţiile pe care le-am avut până astăzi; şi al doilea, că a fost 
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supraevaluată acţiunea, şi că o sumă importantă de bani s-a dus într-o 

direcţie pe care noi astăzi nu o cunoaştem. 

Şi, din acest punct de vedere, cred că este bine să precizăm că 

evenimentul de la Costineşti, în relaţia cu MTS-ul era în sarcina lui 

Mark, şi nu al lui Artisan. Altfel, riscăm să nu fim foarte precişi în 

demersul nostru. 

În egală măsură, în procesul verbal, şi mă refer aici la 

evenimentul de la Costineşti, se face referire la o serie de documente 

care au fost puse la dispoziţie la momentul încheierii procesului 

verbal, printre care Nota de fundamentare, Caietul de sarcini, 

contractul, anexa, înregistrări magnetice. 

Şi astea sunt, după părerea mea, foarte importante probe 

pentru a vedea că, de fapt, toată acţiunea de la Costineşti nu a fost 

organizată de Mark, în conformitate cu contractul încheiat de către 

MTS. 

Ceea ce a avut ca şi contribuţie MTS-ul a fost un simplu 

banner, care a rezultat probabil din contractul lui Mark cu Artisan şi 

cu MTV Media Pro Pictures. Deci, astea sunt lucruri care reies foarte 

clar din documente. 

Unde s-au pierdut cei 100.000 de euro, rămâne să vedem şi să 

stabilim dacă se poate, pentru a putea să clarificăm această situaţie. 

Şi, ultima chestiune pe care vreau s-o menţionez, şi cred că 

mâine la întâlnire, dacă va fi prezentă doamna ministru, va trebui să 

lămurim acest aspect al modului în care s-a făcut recepţia lucrării şi să 

urmărim derularea evenimentului, pentru că era în sarcina ministerului 

şi a dumneaei personal, ca semnatar al contractului cu privire la 
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evenimentul de la Costineşti. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc şi eu. 

Rugămintea mea este, să fim un pic mai concişi, ca să putem 

trece la audieri, pentru că vreau să vă anunţ că este o listă destul de 

mare, de vreo 10 persoane care urmează, şi să nu prelungim foarte 

mult. 

Domnul Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

Eu aş vrea să spun următorul lucru foarte scurt, 30 de 

secunde pe ceas: am ascultat o afirmaţie, cred eu, foarte gravă a celui 

care a demarat ancheta jurnalistică, şi anume: după părerea domniei 

sale, peste 225.000 de euro – 250.000 de euro s-au dus către firma 

Locco. 

În acest moment, propun comisiei, audierea firmelor Locco, 

CLIR Media şi DPV Media, atât timp cât ieri am audiat firme care au 

folosit nişte bani (7.000 euro scena, nu ştiu ce). 

Este o chestiune care cred că poate să lămurească foarte 

multe lucruri în această comisie.  

Vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc, domnule Vişan. 

Domnul Olteanu. N-aţi cerut cuvântul? Mă scuzaţi. 

Domnul Voinescu. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Am o singură chestiune pe procedură: domnilor, eu             

mi-amintesc că noi am decis la un moment dat, aşa cum este firesc, 

domnule preşedinte de şedinţă, vă rog, fiind o chestiune de procedură, 

vă interesează direct în calitate de dirijor al acestei mici orchestre. 

Interimar, dar totuşi omul care ţine bagheta, dă cuvântul, ia cuvântul, 

ceva foarte important în viaţa comisiei noastre, bun. 

Eu mi-amintesc că noi am decis ca să urmăm un anume tipic, 

să epuizăm audierile, invitaţii sunt aici, după care să facem comentarii, 

să facem dezbateri. 

Evident, după ce vom epuiza toate audierile după câteva zile, 

ne vom ţine numai de asemenea discuţii. Deci, orice altceva cred că 

anticipează şi s-ar putea să nu fie corect. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Total de acord. 

Mai era domnul Bogdan Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Eu vreau să fac o propunere de procedură, în ceea ce priveşte 

audierile, dacă vom fi de acord, dat fiind că astăzi am invitat, în 

special, reprezentanţii unor comisii.  

V-aş propune să-i audiem pe toţi reprezentanţii din aceeaşi 

comisie odată. Dacă dânşii au puncte de vedere divergente, sigur, 

explică; dar, dacă au puncte de vedere convergente, poate răspund 

totuşi o singură dată la întrebare, pentru că, oricum, răspunderea 

dânşilor este solidară. 
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Vorbesc de aceeaşi comisie. Deci, mai întâi, Comisia de 

selecţie, şi pe urmă comisiile de recepţie. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

De acord, numai că s-ar putea să fie greu de gestionat toată 

situaţia asta, pentru că vor fi... Cum, punem întrebări şi aşteptăm la 

aceeaşi întrebare răspunsul de la toţi trei, sau... (Discuţii suprapuse.) 

Sau aşa, răspunde preşedintele şi dacă ceilalţi au ceva de zis, 

intervin, da? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Supun la vot propunerea domnului Olteanu. 

Suntem în cvorum, da, domnule Lakatos? Suntem. 

Atunci supun la vot propunerea domnului Olteanu. 

Domnul Lakatos Petru: 

Sigur, dar este o problemă: gândiţi-vă că sunt şefi şi 

subalterni. Oare o să îndrăznească subalternul, care va trebui să 

lucreze în continuare cu şeful, să-l contrazică? (Discuţii suprapuse.) 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Domnule preşedinte, eu sunt de acord cu audierea pe comisii, 

cu o singură remarcă: să dăm posibilitatea acestei comisii, ca atunci 

când răspunsul trebuie să fie unul mai gândit, să se poată consulta.    

Să-i lăsăm să se consulte.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, pe rând. 

Eu am o listă de la Ministerul Tineretului şi Sportului care 
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cuprinde 10 persoane. 

Începem cu prima pe listă: doamna Florina Butoi – Direcţia 

Buget Contabilitate. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Hai s-o luăm logic. Să începem cu Comisia de atribuire. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

La asta mă uitam, să văd dacă în hârtia de la MTS sunt 

împărţiţi pe comisii. Dar nu, şi nu ne-a dezvăluit preşedintele 

comisiei.  

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Dacă este în sală preşedintele Comisiei de evaluare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Comisia de evaluare oferte. Este OK.  

Bună ziua! În primul rând, mulţumiri că aţi venit astăzi aici. 

O să vă dau cuvântul pentru o scurtă prezentare şi implicarea 

dumneavoastră în organizarea acestui eveniment. 

De asemenea, trebuie să vă reamintesc că trebuie să spuneţi 

numai adevărul. În caz contrar, sunteţi pasibilă de răspunderile legilor 

în vigoare. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Florina Butoi: 

Sunt director adjunct la Direcţia buget-contabilitate. Am fost 

numită, prin ordin al doamnei ministru, preşedinte de comisie la 

evaluarea ofertelor. 
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Spuneţi, ce anume...? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sunteţi preşedintele Comisiei de evaluare? 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Întrebări?  

Vă rog, doamna deputat. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Doamna director, spuneţi-mi şi mie, ordinul ministrului, în ce 

dată a emis, prin care aţi fost numită preşedintele Comisiei de evaluare 

a ofertelor? 

Doamna Florina Butoi: 

Cred că în data de 10 aprilie. 

Doamna Leocadia Graţiela Gavrilescu: 

Şi componenţa, câte persoane? 

Doamna Florina Butoi: 

Am fost încă două persoane şi un secretar de la 

Departamentul de Achiziţii. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Şi celelalte două persoane, deci total 3, cu dumneavoastră 4. 

Şi, celelalte două persoane, de la ce departament erau? 
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Doamna Florina Butoi: 

Programe pentru tineret. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Programe pentru tineret. Puteţi să ne daţi şi numele 

persoanelor?  Aveţi posibilitate să ne transmiteţi? Şi, o să facem şi o 

hârtie către MTS, să ne dea şi nouă acest ordin, al doamnei ministru, 

prin care a fost numită, da? Şi, dacă puteţi, daţi-ne şi numele celorlalte 

trei persoane, deci a persoanelor nominalizate de dumneavoastră şi a 

secretarului comisiei (membrilor şi secretarului). 

Doamna Florina Butoi: 

Secretarul este doamna Daniela Pupa, iar membre, doamnele 

Georgeta Manchet şi Gabriela Cociaş. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Negoiţă, vă rog. 

Mai aveţi o întrebare, doamna deputat? Vă rog. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Dacă vreţi să ne spuneţi în felul următor: să ne faceţi, de fapt, 

o mică prezentare. Cum au evoluat lucrurile în ziua în care 

dumneavoastră aţi făcut deschiderea acelor plicuri, deci descrieţi-ne 

puţin acţiunea din ziua respectivă, câte firme s-au prezentat, cine nu    

s-a prezentat, cum aţi avut caietul de sarcini, cum aţi făcut punctajul, 

ca să vedeţi care este firma care a câştigat, deci efectiv tot ce ne puteţi 

spune despre această achiziţie. 
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Doamna Florina Butoi: 

Serviciile cerute prin caietul de sarcini au fost exceptate de la 

prevederile ordonanţei. Ele făceau parte din Anexa 2B, ale Ordonanţei 

34/2006, şi au fost elaborate norme interne, aprobate printr-o 

metodologie pentru selecţia serviciilor recreative şi de divertisment, 

pentru care s-a organizat evenimentul. 

În data de 16, au fost depuse două oferte. În şedinţa de 

deschidere, care cred a început după ora 10,00, a fost la etajul VIII, la 

Sala Hagi, şi împreună cu colegele mele am desigilat plicurile. În 

primul rând, a fost un proces-verbal de deschidere, în care am 

menţionat câte oferte au fost prezentate, am făcut o pauză, şi apoi am 

început efectiv analiza ofertelor. 

În acea metodologie pentru servicii, era, ca un criteriu, preţul 

cel mai mic. Criteriul de atribuire a contractului a fost preţul cel mai 

mic. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Spuneţi-mi, din caietul de sarcini, sau în caietul de sarcini 

aveaţi stipulat dacă au posibilitate la subcontractanţi, da sau nu? Ce au 

bifat? Şi dacă au bifat subcontractanţi, dacă v-au dat denumirea 

firmelor? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu era. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Deci, caietul de sarcini nu prevedea. Asta am vrut să ştim. 
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Doamna Florina Butoi: 

Au fost trei caiete de sarcini. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Şi niciunul din cele trei caiete de sarcini nu avea această 

clauză de subcontractanţi? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. 

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dacă aţi putea să ne puneţi şi nouă la dispoziţie acel proces-

verbal de selecţie de oferte, ca rezultat al activităţii comisiei pe care aţi 

desfăşurat-o. 

Doamna Florina Butoi: 

Bănuiesc că asta trebuie să cereţi Ministerului Tineretului şi 

Sportului, nu... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Le-am cerut, dar nu ni le-au pus la dispoziţie. 

Doamna Florina Butoi: 

Dar eu nu aveam cum să vin cu acestea la mine. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Daţi-mi voie să vă pun o întrebare. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dar nu puteţi să ne descrieţi şi nouă, eventual, firmele care au 

participat, dacă vă mai aduceţi aminte? 

Doamna Florina Butoi: 

Deci, două firme au participat. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Numai două firme au participat? 

Doamna Florina Butoi: 

Am trimis invitaţii de participare la trei firme şi au fost numai 

două oferte. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Deci, numai de la Mark şi de la Artisan. 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

O altă întrebare pentru dumneavoastră: dumneavoastră de 

când lucraţi în minister? 

Doamna Florina Butoi: 

Am fost preluată prin hotărârea de guvern. Am lucrat în 2002 

în sistem, de la Agenţia studenţilor. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu, dumneavoastră de când lucraţi în minister? 
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Doamna Florina Butoi: 

De pe 27 februarie, de când am fost preluată. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dumneavoastră lucraţi în minister de pe data de 27 februarie 

2009. Deci, n-aţi mai lucrat în minister înainte. Dumneavoastră sunteţi 

angajată acum, de doamna ministru, să înţeleg. De când este doamna 

ministru în funcţie acum. 

Doamna Florina Butoi: 

Nu neapărat. Am fost preluată. Eram angajată într-o structură 

din cele patru, pentru care m-am... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu eram foarte interesat dacă sunteţi din acea echipă de 

complot din foştii angajaţi care... Deci, dumneavoastră sunteţi din noii 

angajaţi. 

A fost relevant pentru mine. Mulţumesc mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

O întrebare: noi am cerut acele procese-verbale de la 

Ministerul Tineretului şi Sportului, şi voiam să vă întreb, dacă şi 

dumneavoastră, în cadrul ministerului, vi s-au cerut şi vi s-a spus că 

sunt cerute de Comisia de anchetă. 

Doamna Florina Butoi: 

Mi s-au cerut, dar dosarul de achiziţie este la Direcţia 

achiziţii, nu este la Compartimentul buget-contabilitate. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, dar procesele-verbale prin care s-au... 

Doamna Florina Butoi: 

Păi, procesele-verbale şi toate ofertele stau la dosarul 

achiziţii, care este la Departamentul achiziţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, de la minister înţeleg că nu vi s-a cerut nimic, şi nu vi 

s-a pus nimic în vedere că trebuie să ne puneţi la dispoziţie. 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. Dosarul este la Departamentul achiziţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Lămuriţi-mă şi pe mine, cele trei oferte, parcă... 

Doamna Florina Butoi: 

Nu, invitaţii de participare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Trei invitaţii, da? Cine le-a trimis, comisia? 

Doamna Florina Butoi: 

Departamentul achiziţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Departamentul de achiziţii. 

Ştiţi ceva legat de cum au fost găsite cele trei firme? 
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Doamna Florina Butoi: 

 Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi nu vă intra oricum în atribuţii. 

Doamna Florina Butoi: 

Eu nu am avut competenţă decât la evaluare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Dacă mai sunt întrebări? 

Domnul Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

Stimată doamnă, aţi umblat foarte mult cu metodologia şi 

normele interne, bănuiesc. Spuneţi-mi, vă rog, câte pagini are 

metodologia? 

Doamna Florina Butoi: 

Cinci sau şase, nu pot să vă spun sigur. 

Domnul Lakatos Petru: 

Deci, cinci, şase. Şi, din cele cinci, şase pagini, ce reţineţi, 

dacă ne puteţi spune, cât v-a mai rămas în minte despre metodologie? 

Doamna Florina Butoi: 

Păi, erau acele norme interne pentru serviciile din Anexa 2B, 

pentru care nu se aplicau prevederile ordonanţei şi mult mai multe 

prevederi existau în acea metodologie. 
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Domnul Lakatos Petru: 

Norma internă era separată de metodologie? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. Era o metodologie prin care se aprobau normele interne 

de achiziţie pentru serviciile recreative şi de tineret. 

Domnul Lakatos Petru: 

Dumneavoastră ce pregătire aveţi? 

Doamna Florina Butoi: 

Economist. 

Domnul Lakatos Petru: 

Înseamnă că puteţi face deosebire între servicii de produse, 

servicii de publicitate media, nu? 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 

Domnul Lakatos Petru: 

Nu vi s-a părut interesant că sunt anumite poziţii care se 

încadrează în 2A, respectiv în 1A la Ordonanţa nr.34? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. În Caietul de sarcini, în momentul în care s-a intrat în 

posesia lor, o să vedeţi că eu am făcut evaluare, conform Caietului de 

sarcini. În momentul în care o să intraţi în posesia lor, o să vedeţi că 

eu am făcut evaluare conform Caietului de sarcini. 
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Domnul Lakatos Petru:  

Da, dar în Caietul de sarcini au fost înşirate obiectivele pe 

care trebuie să le îndeplinească contractantul, în obiectivele – dacă 

doriţi, eu vi le citesc aici, în ofertă şi în anexă – specifică. De 

exemplu, „precum şi produse materiale aferente serviciilor”. Deci, era 

clar că apare. Sau producţia de spoturi TV şi Radio. Clar că apare la 

2A, şi nu la 2B. De aceea v-am întrebat, nu aţi sesizat această treabă? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. 

Domnul Lakatos Petru:  

Aţi spus că au fost trei Caiete de sarcini.  

Doamna Florina Butoi: 

Da.  

Domnul Lakatos Petru:  

Cei care şi-au prezentat oferta, au prezentat pentru fiecare 

caiet de sarcini? 

Doamna Florina Butoi: 

Sigur că da! 

Domnul Lakatos Petru:  

Şi aţi stabilit câştigătoare la două caiete o firmă şi la a treia... 

Doamna Florina Butoi: 

Cea de-a doua firmă. 
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Domnul Lakatos Petru:  

În momentul în care aţi analizat oferta, aţi văzut datele 

firmei? Că în mod normal trebuiau să fie acolo. 

Doamna Florina Butoi: 

Sigur că da! 

Domnul Lakatos Petru:  

Nu vi s-a părut nimic interesant cu privire la adresă sau 

bonitate nu s-a cerut în Caietul de sarcini? 

Doamna Florina Butoi: 

Dumneavoastră mă întrebaţi de adresa firmelor? 

Domnul Lakatos Petru:  

Da. Şi de aceea am şi intervenit şi v-am întrebat: bonitate sau 

alte criterii...? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. Au fost declaraţia de eligibilitate, de neîncadrare în art. 

180 al ordonanţei, informaţii generale, propunerea tehnică, 

certificatele fiscale la bugetul consolidat şi bugetul local şi cam atât. 

Domnul Lakatos Petru:  

Deci, în Caietul de sarcini nu au apărut nici un fel de criterii 

referitoare la experienţă, la bonitate şi aşa mai departe? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu.  
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Domnul Lakatos Petru:  

Mulţumesc frumos. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mai am şi eu o întrebare. Dar până acum este o procedură 

obişnuită, ca şi criteriu, la astfel de selecţii, să nu apară bonitatea şi 

experienţa firmelor? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu neapărat, dar atâta timp cât în norme aşa s-a prevăzut... 

Normele interne de selecţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă mai sunt întrebări? 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Vreau să vă întreb ceva: când aţi finalizat, aţi întocmit un 

proces-verbal de adjudecare, acel proces-verbal de adjudecare, către 

ce departament l-aţi transmis dumneavoastră? 

Doamna Florina Butoi: 

Către achiziţii, iar achiziţiile le-au transmis la firmele 

câştigătoare. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Şi încă o dată, când aţi finalizat, aţi bifat acolo că nu aveau 

voie subcontractanţi? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu era prevăzut în Caietul de sarcini. 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Dar încă ceva, aţi spus adineauri că nu aţi avut criterii, decât 

preţul cel mai scăzut, da? Deci, din punctul acesta de vedere aţi 

analizat oferta. 

Şi din punct de vedere al propunerii tehnice, cum aţi analizat 

oferta? Să vedeţi, totuşi, dacă este conform Caietului de sarcini şi dacă 

nu cumva acolo nu aveam spoturi publicitare sau nu aveam cumva 

scenă, sau nu aveam lumini sau ştiu eu, nu ştiu ce cântăreţi nu-i mai 

aveam. Cum aţi analizat? 

Doamna Florina Butoi: 

Am luat Caietele de sarcini şi le-am suprapus contractele... Şi 

sunt la Ministerul Tineretului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna Aura Vasile. Mai am şi eu o mică completare la 

întrebare: dar aceste Caiete de sarcini, ştiţi cumva să vi le fi cerut 

cineva pentru anchetă internă, pentru o anchetă a DNA-ului, a 

procurorului? 

Doamna Florina Butoi: 

V-am spus că tot dosarul care începe de la nota de 

fundamentare, tot ce se trimite către societăţi, procesul-verbal, raportul 

proceduri, contractele, sunt la Departamentul achiziţii, că aşa este 

normal. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dumneavoastră nu aveţi ştiinţă de acestea?  
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Doamna Florina Butoi: 

Nu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc. 

Doamnă director, o primă întrebare. S-a spus că, conform 

întregii proceduri, criteriul de atribuire este preţul cel mai mic. 

Ca un punct de vedere al dumneavoastră, în condiţiile în care 

metodologia de realizare a achiziţiilor care a fost făcută de 

departamentul de specialitate din minister, dacă acolo au subliniat că 

se vor adresa la trei firme, s-au scris probabil la trei firme, cum aţi 

spus dumneavoastră, s-au întors două oferte.  

Unde şi cum, din cele două, puteaţi să stabiliţi că este preţul 

cel mai mic, în condiţiile în care nu aveaţi o altă ofertă? V-aţi 

documentat dumneavoastră, aveaţi cunoaştere de preţuri, de costuri? 

Aţi mers direct pe ofertele care erau sau sumele care erau avansate de 

către minister? 

Doamna Florina Butoi: 

Comisia a evaluat ofertele care au fost depuse. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Întrebare încă o dată: cu ce le-aţi comparat? Mergând în 

ideea: preţul cel mai mic. 
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Doamna Florina Butoi: 

Între cele două oferte depuse, propunerea financiară a 

fiecăreia dintre ele. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Şi le-aţi acceptat pe amândouă? 

Doamna Florina Butoi: 

Separat. Că au fost trei Caiete de sarcini: pentru ţară, pentru 

Costineşti şi pentru Bucureşti. Şi pentru fiecare s-a făcut... 

Doamna Aurelia Vasile: 

Pentru fiecare s-a făcut ofertă? 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 

Doamna Aurelia Vasile:   

Înţeleg aşa: că prima firmă aţi comparat-o cu a doua firmă 

pentru primul contract şi aţi preferat preţul cel mai mic dintre cele 

două, pe urmă tot cele două firme pentru contractul nr. 2, cu acelaşi 

criteriu şi la fel cu al treilea. 

Doamna Florina Butoi: 

Sigur că da! 

Doamna Aurelia Vasile:  

Întrebare: socotind că dintre noi toţi, dumneavoastră aveţi 

mai multă experienţă decât noi pe zona respectivă, ca angajat al 

Guvernului, ca şi cetăţean al României, ca şi cetăţean care sunteţi în 
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faţa unei comisii care audiază, nu cercetează, a fost corect sau toată 

această activitate privind procedura a fost corectă? 

Doamna Florina Butoi: 

A fost legal! 

Doamna Aurelia Vasile:  

N-am spus „legal”. De la acest microfon am spus de foarte 

multe ori că, din punct de vedere legal s-au respectat procedurile, 

găsindu-se cele care sunt mai avantajoase. 

Vă întreb, făcând detaşare de toate chestiile acestea, fiind 

vorba de bani publici, în momentul în care România traversează o 

perioadă grea, a fost corect? 

Doamna Florina Butoi: 

Eu v-am spus: s-a respectat legea. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Domnul Negoiţă, da? Scuze. Era Bogdan înainte şi după 

aceea domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dacă-mi îngăduiţi, doamna preşedinte. Câteva întrebări. 

Prima: înţeleg că întreaga procedură de selecţie s-a bazat pe un pas 

anterior, ne-au prezentat colegii dumneavoastră din minister o notă de 

fundamentare pentru desfăşurarea acestei proceduri. 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Aş vrea să vă întreb dacă în nota de fundamentare, care 

bănuiesc că a stat la baza muncii dumneavoastră, cuprindea criterii de 

eligibilitate pentru firmele respective? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

De exemplu, să nu existe datorii la stat care este un criteriu 

legal sau, de exemplu, să existe o anumită cifră de afaceri sau, de 

exemplu, să existe o anumită experienţă. 

Doamna Florina Butoi: 

Dar au fost depuse certificate de la bugetul consolidat şi 

bugetul local. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Absolut! Că nu existau datorii? 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles.  

Doamna Florina Butoi: 

Sigur că da! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi criterii de oportunitate, de evaluare a capacităţii firmelor a 
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existat în nota de fundamentare? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. 

Nota de fundamentare înţeleg că a fost utilizată de către 

comisie? 

Doamna Florina Butoi: 

Sigur că da! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Cine a semnat Nota de fundamentare? 

Doamna Florina Butoi: 

Cineva de la Departamentul programe. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu, cine a aprobat Nota de fundamentare? 

Doamna Florina Butoi: 

Doamna ministru. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Doamna ministru. Vă mulţumesc foarte mult. 

Punctul 2. Caietul de sarcini care a fost transmis societăţilor 

respective cuprindea reguli de stabilire a preţurilor pe categorii, limite 

posibile ale acestor preţuri, referiri la niveluri de preţuri de piaţă sau 

aşa ceva? 



 

 

84

Doamna Florina Butoi: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu cuprindea, înţeleg. 

Doamna Florina Butoi: 

Am înţeles şi vă mulţumesc. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dumneavoastră, ca şi comisie, acum, în evaluarea ofertelor 

respective. Sigur, dincolo de regula care v-a fost stabilită prin Nota de 

fundamentare, şi anume, preţul cel mai mic. Presupun că aplicaţi şi 

dispoziţiile legale? Printre dispoziţiile legale se găsesc şi prevederile 

Codului comercial, referitor la caracterul serios şi real al preţului? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu? Nu consideraţi că este aplicabil într-o asemenea situaţie 

Codul comercial? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu era... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Deci, nu consideraţi că un preţ oferit de un ofertant – vă 

întreb – dacă consideraţi că este o obligaţie legală pentru 

dumneavoastră, ca preţul propus de un ofertant să fie un preţ real şi 
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serios, aşa cum prevede Codul comercial? 

Doamna Florina Butoi: 

Dar dacă nu era cerut expres? 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dumneavoastră aplicaţi Nota de fundamentare, dar presupun 

că în calitate de funcţionar al statului român aplicaţi şi legea. 

Doamna Florina Butoi: 

Sigur că da! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Eu vă întreb dacă consideraţi că această dispoziţie este 

incidentă, că nu pot eu să hotărăsc pentru dumneavoastră, dacă o 

consideraţi sau nu, fără îndoială. Dar vreau să ştiu dacă în evaluările 

dumneavoastră, în acest caz sau în alte cazuri poate, în care aţi fost în 

comisii, aţi luat în considerare aceste preţuri. Ca să vă dau un alt 

exemplu, sigur că probabil sunteţi la curent, nu vreau să vă implic pe 

dumneavoastră în judecăţile noastre, sunteţi la curent că există 

suspiciuni că aceste preţuri erau prea mari. Dacă cineva v-ar fi făcut o 

ofertă de preţ pe 1 leu, l-aţi fi luat în considerare ca un preţ serios? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dacă cineva vă face o ofertă de preţ care este vădit diferit faţă 

de preţurile publice, pentru servicii de un anumit calibru, îl consideraţi 

un preţ serios? 
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Doamna Florina Butoi: 

Dar nu aveam de unde să ştiu care e... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi nu aţi considerat că este un element de diligenţă normală 

să verificaţi preţuri, de exemplu, aflate pe internet, cotaţii aflate pe 

internet, preţuri standard? Vă întreb. Deci, nu este nici un fel de ... 

înţeleg că nu se afla în Nota de fundamentare. 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Bun. Am înţeles. Acestea au fost cele trei chestiuni pe care 

doream să le aflu şi vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Staţi puţin să precizăm şi tipurile de răspuns, că poate... Când 

nu doriţi să răspundeţi puteţi să spuneţi că nu vreţi să răspundeţi sau 

nu ştiu sau nu... Vă mulţumesc.  

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

O întrebare referitor la activitatea dumneavoastră din 

minister, dacă aţi mai avut şi alte activităţi în legătură cu aceste 

contracte? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Şi o altă întrebare, că mi-aţi spus că aţi fost preluată... 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

De unde anume aţi fost preluată?  

Doamna Florina Butoi: 

De la Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor, una din cele 

patru agenţii care s-au unit şi au format Ministerul Tineretului. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Domnul Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru:  

Aş mai avea o întrebare. În Caietul de sarcini şi în 

metodologie sau în normele interne apare undeva referire la excepţia 

cu privire la alin. 1 art. 16 din Ordonanţa nr.34?  

Doamna Florina Butoi: 

Nu ştiu sigur ce prevede art. 16. 

Domnul Lakatos Petru:  

Nu ştiţi ce prevede? 
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Doamna Florina Butoi: 

Chiar fiecare articol, nu ştiu ce prevede... 

Domnul Lakatos Petru:  

Dumneavoastră aţi amintit mai înainte, cu excepţia prin care 

se permite să se facă nota internă... 

Doamna Florina Butoi: 

Probabil că sunt serviciile exceptate în Anexa 2B, pentru care 

se aplică prevederile de la art. 35 – 38 şi 56. 

Domnul Lakatos Petru:  

Şi aceasta v-am întrebat, aşa cum aţi ştiut celelalte... 

Doamna Florina Butoi: 

Dar chiar fiecare... 

Domnul Lakatos Petru:  

Dumneavoastră aţi înşirat de la 35 la 38... 

Doamna Florina Butoi: 

Şi 56. 

Domnul Lakatos Petru:  

Şi 56. Dar 16 este cel care stabileşte aceste excepţii. Şi eu v-

am întrebat, dacă tot v-aţi adus aminte de 35 – 38 şi 56, era menţionat 

în norme sau în Caietul de sarcini excepţia art. 16? 

Doamna Florina Butoi: 

Da.  
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Domnul Lakatos Petru:  

OK! Deci, aceasta a fost întrebarea. Vă mulţumesc.  

Doamna Florina Butoi: 

Cu plăcere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Domnul Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Doamna director general adjunct, la momentul în care aţi 

primit ofertele de la cele două societăţi, aţi sesizat faptul că acele 

oferte erau semnate în numele societăţii respective de una şi aceeaşi 

persoană? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu pot să îmi amintesc sigur. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci nu vă amintiţi cine semna în numele ofertanţilor? 

Doamna Florina Butoi: 

Nu vă supăraţi, au trecut mai mult de două luni de când a fost 

această evaluare. Răzvan Nica sau nu ştiu...ceva de genul. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci nu ştiţi. 

Doamna Florina Butoi: 

Sigur nu pot să... dacă văd oferta... 



 

 

90

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, dacă o mai vedeţi o dată, ne spuneţi şi nouă. Bine. E-n 

regulă! 

În al doilea rând, aţi mai organizat, aţi mai participat la 

asemenea evenimente în activitatea dumneavoastră până la acest 

eveniment? Aţi mai fost implicată în proces de achiziţie publică? 

Doamna Florina Butoi: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Înainte sau după? 

Doamna Florina Butoi: 

Înainte! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

La Ministerul Tineretului şi Sportului este singurul? 

Doamna Florina Butoi: 

Singurul eveniment. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Singurul eveniment. Am înţeles. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă mai sunt întrebări? 

Domnul Victor Socaciu: 

Dacă nu vi s-a părut suspect că aceste două firme au acelaşi 

administrator şi acelaşi acţionariat? Dumneavoastră, ca şefă de 
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comisie? O întreb dacă i s-a părut suspect sau nu? 

Doamna Florina Butoi: 

Dumneavoastră aţi şti după două luni de zile sigur? E normal 

să nu mai ştiu după două luni exact cine a semnat, numele fiecărui 

administrator. 

Legal, nu este nici o prevedere... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Am şi eu o întrebare: certificatul constatator de la 

Registrul Comerţului l-aţi avut? 

Doamna Florina Butoi: 

Da, este, sigur că da! Pentru fiecare din societăţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă mai sunt întrebări? 

Domnul Göndör. 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Eu vreau, că mi se pare că nu s-a subliniat îndeajuns: există 

vreo prevedere legală prin care dacă aţi fi observat că cele două firme 

au acelaşi administrator, deci dacă există vreo prevedere legală prin 

care puteaţi să eliminaţi ... 

Doamna Florina Butoi: 

Dar nu există. 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Aceea vă întreb: există sau nu? 
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Doamna Florina Butoi: 

Nu! 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Nu există! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă mai sunt întrebări? Nu mai sunt întrebări. Vă mulţumim 

pentru participare. La revedere! 

O invităm pe doamna Ramona Cociaş, Direcţia generală 

proiecte şi centre teritoriale pentru tineret şi membru în Comisia de 

evaluare. 

Doamna Ramona Cociaş: 

Bună ziua! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Sunteţi membru în Comisia de evaluare? 

Doamna Ramona Cociaş: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

V-aş ruga să faceţi o scurtă prezentare, după care întrebări. 

Reamintesc obligativitatea de a spune adevărul. Mulţumesc. 

Doamna Ramona Cociaş: 

La data stabilită la jumătatea lunii aprilie m-am întâlnit 

împreună cu preşedinta de comisie, membră eu şi doamna Gabi 

Manchet, colega mea de la Direcţia programe, pentru a evalua ofertele 
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privite. 

Am deschis plicurile sigilate şi am evaluat exact, începând cu 

documentele de calificare ale firmelor care au trimis, apoi cu 

propunerea tehnică, din partea fiecărei firme, după care am luat 

propunerea financiară şi am evaluat, în funcţie de preţul cel mai mic, 

exact, conform metodologiei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă aveţi nevoie de puţin timp, nu este nici un fel de 

problemă. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Stimaţi colegi,  

Pe procedură, dat fiindcă totuşi doamna a fost în sală când s-a 

făcut audierea, eu v-aş propune să întreb doar dacă are lucruri de spus 

în completare sau diferite sau altele care nu au fost menţionate mai 

devreme. 

Doamna Ramona Cociaş: 

Nu cred că aş avea ceva de completat. Cred că doamna 

Florina Butoi a răspuns la întrebările dumneavoastră. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Eu revin cu întrebarea: dacă aţi avut cunoştinţă despre faptul 

că cele două societăţi aveau acelaşi administrator, când aţi analizat 

cele două oferte? 

Doamna Ramona Cociaş: 

Ca membru al comisiei nu a intrat în atribuţiile mele să văd 
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dacă cele două firme au avut acelaşi administrator. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Bănuiesc că v-aţi uitat dacă sunt semnate de către cineva 

aceste două oferte şi nu sunt doar anonime. 

Doamna Ramona Cociaş: 

Bineînţeles că m-am uitat... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Dar nu aţi reţinut dacă au acelaşi administrator. 

Doamna Ramona Cociaş: 

Nu, nu am reţinut acest aspect. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. 

Doamna Ramona Cociaş: 

Cu plăcere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă mai sunt întrebări? Nu? Bun. Mulţumim, aţi văzut, am 

terminat foarte repede. 

Mulţumim pentru prezenţă. 

Doamna Georgeta Manchet, Direcţia generală programe, 

proiecte şi centre teritoriale pentru tineret şi membru în Comisia de 

evaluare. 

Bună ziua, o să vă rog să vă prezentaţi, să ne spuneţi care a 

fost implicarea dumneavoastră în cadrul comisiei şi, de asemenea, 
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reiterez obligaţia de a spune adevărul şi dacă nu consecinţele legale pe 

care le cunoaşteţi. 

Doamna Georgeta Manchet: 

Bună ziua, numele meu e Georgeta Manchet, sunt consilier în 

cadrul Direcţie generale programe, proiecte şi centre teritoriale pentru 

tineret. Am fost desemnată printr-un ordin al doamnei ministru să 

particip la această Comisie de evaluare a ofertelor, pentru evenimentul 

din 2 mai, şi am participat în data de 16, era undeva înainte de Paşte, 

cred. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă sunt lucruri noi sau dacă aveţi ceva de completat şi de 

adăugat la ceea ce a spus doamna Florina Butoi? Vă rog. 

Doamna Georgeta Manchet: 

Sincer, nu am auzit foarte bine, din spate nu se aude chiar tot, 

dar în mare parte am auzit. Procesul a fost strict de evaluare a ofertelor 

primite. Acesta a fost rolul comisiei noastre. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Întrebări atunci. Domnul Chiriţă înţeleg că are o întrebare. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Aş vrea să vă întreb: la momentul în care aţi făcut analiza 

celor două oferte şi aţi văzut documentaţiile prezentate de către fiecare 

dintre aceste două societăţi, aţi sesizat faptul că ambele societăţi au 

acelaşi administrator? 



 

 

96

Doamna Georgeta Manchet: 

Nu am sesizat că au acelaşi administrator. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, aveau toate documentele prevăzute de lege şi... 

Doamna Georgeta Manşe: 

Aveau documentele cerute. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Dar nu le-aţi analizat? 

Doamna Georgeta Manchet: 

Aveau toate documentele cerute. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Şi n-aţi văzut că cele două societăţi au acelaşi administrator? 

Doamna Georgeta Manchet: 

Nu am sesizat acest aspect. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Aş vrea să vă întreb: la Nota de fundamentare aţi participat şi 

dumneavoastră, aţi întocmit Nota de fundamentare alături de nişte 

colegi? 

Doamna Georgeta Manchet: 

Nu am participat. 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Bun. Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Revin cu o completare la întrebarea pusă de colegul meu. S-

au spus de colegele dumneavoastră că, în momentul în care s-a făcut 

evaluarea erau şi hârtiile care atestau societăţile de la Registrul 

Comerţului, certificatul constatator. Acolo nu apar nume, prenume, 

administrator şi altele? Întrebarea este dacă şi dumneavoastră şi colega 

care a fost înainte au spus că nu au văzut sau că nu ştiu şi că nu au 

atras atenţia, atunci acele două hârtii au fost citite în cadrul Comisiei 

de evaluare? 

Doamna Georgeta Manchet: 

S-a urmărit să fie documentele cerute, ne-am uitat peste ele 

şi, în acea comisie, fiind de la Direcţia programe şi neavând experienţă 

pe achiziţii, m-am uitat peste ele, documentele toate erau. Nu am 

sesizat că firmele aveau acelaşi administrator. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Atunci, teoretic s-a analizat un singur criteriu: preţul, da? 

Restul putea să fie oricine! 

Doamna Georgeta Manchet: 

Criteriul era stabilit prin Caietul de sarcini. 
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Doamna Aurelia Vasile:  

Oricine ar fi prezentat acolo, indiferent de ceea ce 

certificatele sau condiţiile Ordonanţei nr.34 impun, teoretic nu au 

cântărit în luarea deciziei. Trageţi concluzia. 

Doamna Florina Butoi: 

Deci, actele au fost prezente, declaraţiile, au fost toate 

prezente. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Gondor. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Eu n-am o întrebare, vreau doar un comentariu, după ce 

finalizăm cu întrebările. 

Vă rog, domnule deputat. 

Domnul Dan-Radu Zătreanu: 

 Voiam să-i spun colegului nostru Chiriţă, aşa cum 

contractele au fost semnate de două persoane diferite, deci la fiecare 

contract, la Mark este o persoană, şi la Artisan, alta, probabil şi 

ofertele au fost semnate de persoane diferite. Aşa că, de aceea, cred că 

nu le-au sărit în ochi. 

Deci, vedeţi, contractele, sunt persoane diferite, nu este 

aceeaşi persoană. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi colegi, mai aveţi întrebări? Mulţumim frumos. Vă 

mulţumim de prezenţă şi pentru amabilitatea de a ne răspunde. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Doamna preşedinte, în urma finalizării, înţeleg, a audierilor 

acestei comisii, cred că se desprinde totuşi necesitatea de a insista să 

solicităm din nou Nota de fundamentare şi caietul de sarcini pe baza 

căreia s-a desfăşurat selecţia. 

Eu am să spun, însă, din nou, şi sper să se audă, cu toate 

ghilimelele de rigoare, că în urma netrimiterii acestor documente, 

sigur că vom judeca pe baza declaraţiilor făcute până acum. Aşa că, 

spun ceea ce am mai spus şi până acum, că este în interesul 

ministerului deja, să trimită aceste documente, pentru că altfel există 

câteva declaraţii destul de clare ale unor funcţionari ai ministerului, 

făcute în condiţiile Regulamentului, adică sub sancţiunea Legii penale, 

pe care, sigur, eu voi propune să le luăm în considerare, în cazul în 

care nu ni se trimite Nota de fundamentare. 

Am aflat până acum, de exemplu, că Nota de fundamentare 

semnată de doamna ministru nu cuprinde niciun fel de prevedere 

legate, la limită, de preţuri, oricare ar fi acestea, legată la criterii de 

stabilire a preţului sau a prestaţiilor, şi este o singură regulă de selecţie 

a ofertelor: preţul cel mai mic. 

Probabil că, dacă ar fi fost un preţ de 4 milioane de euro şi 

unul de 5 milioane de euro, era selectat oferta de 4 milioane, conform 

acestei note. N-avem alte informaţii, dar aceste informaţii, repet, sunt 

date conform Regulamentului Camerei şi, dacă nu primim documente 

scrise, vor trebui luate în considerare. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mai este cineva? Domnul Gondor, vă rog. 



 

 

100

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Eu vreau acel comentariu să-l fac. De fapt, nu comentariu, aş 

dori să lămurim problema legată de posibilitatea legală de a elimina pe 

cineva dintr-o competiţie, dacă i s-a cerut la administrator. 

Aşa că, îl rog pe domnul deputat Lakatos să ne facă o scurtă 

prezentare, pentru că am avut senzaţia că voiaţi să-mi spuneţi mie, şi 

este bine să audă toată comisia. 

Eu vă spun dinainte, din cunoştinţa mea, nu există altceva, o 

prevedere legală care să elimine două societăţi. Dar, s-ar putea să 

greşesc. 

Domnul Lakatos Petru: 

Sigur că aţi greşit. Aţi pus întrebarea: există posibilitatea 

legală de a elimina ş.a.m.d.  

Şi eu am zis că există prevederile Ordonanţei 34. Este un 

capitol şi nu vreau să-l citesc acum. Eu nu m-am referit la cazul în 

speţă. Dumneavoastră aţi întrebat: există posibilitatea legală? Şi eu am 

zis că da. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

În cazul în care există oferte depuse de firme care au acelaşi 

administrator sau... (Discuţii suprapuse.) 

Tocmai, de aceea, doream să lămuresc problema aceasta, 

pentru că nu cred că avem datoria aici să nuanţăm şi să ne luăm de 

virgule şi de treburi de genul ăsta. 

Domnul Lakatos Petru: 

Sigur că da, dar eu nu v-am răspuns de la microfon, 
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dumneavoastră v-am arătat că este prevedere legală. Şi am şi spus: 

ordonanţa, articolul, tot. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumesc frumos. 

Alte comentarii nu mai avem. 

Atunci o să vă rog să acceptaţi s-o invităm pe doamna 

Claudia Radu, Direcţia generală programe, proiecte şi centre 

teritoriale pentru tineret. 

Aveţi cuvântul, doamna Claudia Radu. 

Da, domnule Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Doar o întrebare procedurală: doamna Claudia Radu, înţeleg, 

că a fost şi parte într-o Comisie de evaluare, şi aş vrea să consult 

comisia dacă acum discutăm doar despre activitatea domniei sale ca 

iniţiator al Notei de fundamentare şi ca iniţiator, să zicem, al ideii de 

proiect, sau şi despre activitatea domniei sale în Comisia de evaluare? 

Doamna Claudia Radu: 

Eu n-am fost iniţiatorul Notei de fundamentare. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Nu, direcţia dumneavoastră, că aşa mi s-a spus. 

Doamna Claudia Radu: 

Direcţia mea, dar eu nu eram director pe vremea aceea. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

O fi, dar, probabil, ne puteţi da sau nu informaţii, ca să ştim 
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dacă separăm sau nu discuţia pe cele două paliere? Nu ştiu, părerea 

mea, este că orice întrebări avem de pus doamnei director, pentru că 

asta ar însemna să o mai chemăm o dată, sau ... Şi aşa văd că lumea 

vine greu spre comisia noastră. Aşa că, să profităm. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumim.  

O să revin cu aceeaşi rugăminte, să ne spuneţi adevărul, 

pentru că altfel neadevărul este sancţionat penal.  

O să vă rog să ne introduceţi în povestea cu Nota de 

fundamentare, ce cuprinde, când a fost elaborată, ce aţi avut la bază, 

iar pe urmă o să-i rog pe colegii mei să vă pună nişte întrebări. 

Doamna Claudia Radu: 

În momentul în care eu am venit ca director la această 

direcţie, deja lucrurile erau derulate: nota de fundamentare exista, era 

semnată. Multe despre ea nu pot să vă spun, că nu am fost acolo. Am 

văzut-o acum, da. De văzut, am văzut-o. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

De când sunteţi director?  

Doamna Claudia Radu: 

Din 21 aprilie. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Spuneţi-ne, înainte de a fi director, aţi lucrat tot acolo în 

direcţie sau aţi venit din afara ministerului? 
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Doamna Claudia Radu: 

Da, am venit dinafara ministerului. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Am înţeles. 

Am şi eu o întrebare, şi nu ştiu dacă asta este în competenţa 

dumneavoastră. Dacă nu este, să ne spuneţi. Există discuţii în legătură 

cu trimiterea anumitor sume de la minister către direcţiile judeţene 

pentru susţinerea evenimentelor din data de 2 mai. Din câte se pare, 

aceste sume au fost, să spun, în plus, faţă de ceea ce se spune că s-a 

plătit oricum pentru evenimentele din 2 mai către judeţe. Şi aici mă 

refer, evident, la Constanţa, la Bucureşti, aici înţeleg că s-au 

desfăşurat evenimente. 

Spuneţi-mi dacă aveţi cunoştinţă de astea şi dacă într-adevăr 

aceasta a fost situaţia. Pe lângă suma de 640.000 din acest contract, 

contractată cu Artisan, care urma să facă evenimentul, dacă au fost şi 

alte sume trimise direct de la minister spre direcţiile judeţene pentru 

acelaşi eveniment. 

Doamna Claudia Radu: 

Cred că este mult spus „pentru acelaşi eveniment”, pentru că, 

pe lângă evenimentul organizat, fiecare direcţie judeţeană putea să 

organizeze anumite evenimente de tradiţie, care se întâmpla oricum 

an, de an, în capitala reşedinţă de judeţ. A fost vorba de o sumă de 50 

de milioane, adică 5.000 Ron. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Pentru fiecare judeţ? 
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Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Din câţi? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu ştiu să vă spun. Eu cu cifrele sunt pe lângă total. (Discuţii 

suprapuse.) 

Da, Iaşi, Braşov şi încă două, Cluj şi... nu cred că Craiova. 

Nu ştiu. A, Arad, exact, aşa este. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu, vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Spuneţi-mi şi mie, cele 427 de evenimente, despre care am 

auzit că am discutat, că au fost organizate, unde au fost practic 

organizate? În toate judeţele? 

Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cum le-aţi inventariat? Cine s-a ocupat efectiv de ele, cine   

le-a gestionat? Firma Artisan sau direcţiile judeţene de tineret. 

Doamna Claudia Radu: 

În cea mai mare parte firma s-a ocupat. Noi am cerut 

organizator din partea tuturor directorilor de direcţii judeţene, să ne 
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spună ce evenimente s-au întâmplat local. Eu n-am monitorizat direct 

acest lucru. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Daţi-mi un exemplu. 

Doamna Claudia Radu: 

Eu m-am ocupat de evenimentul din Bucureşti. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

La Teleorman, de exemplu, cu ce a contribuit firma Artisan. 

Doamna Claudia Radu: 

Nu le ştiu pe dinafară, să ştiţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Unde ştiţi. Daţi-mi un judeţ unde ştiţi. 

Doamna Claudia Radu: 

În Bucureşti, ştiu ce s-a întâmplat, de exemplu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ce a făcut firma Artisan? 

Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În afară de Bucureşti, mai ştiţi vreun judeţ în care firma 

Artisan s-a ocupat de evenimente? 
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Doamna Claudia Radu: 

Cu siguranţă, s-a ocupat şi în alte locuri, dar eu nu m-am 

ocupat strict de acest lucru. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi ce a făcut efectiv firma? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu pot să vă spun acum. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Ne puteţi trimite...? Înţeleg că direcţiile judeţene v-au raportat 

ce s-a întâmplat acolo şi, pe cale de consecinţă, v-au spus şi cine, ce a 

organizat: ce a organizat direcţia... 

Doamna Claudia Radu: 

Dosarul complet legat de acţiunea „De două ori mai tânăr” 

este la Direcţia de achiziţii. Deci, dosarul complet, cu toate 

originalele, cu tot. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu înţeleg că dumneavoastră sunteţi directorul Direcţiei de 

programe. Deci, bănuiesc că aveţi o evaluare post-eveniment. Cam 

ştiţi ce s-a întâmplat în toate judeţele. 

Doamna Claudia Radu: 

 Ştim ce evenimente s-au întâmplat, ştim ce număr de 

participanţi a fost... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Pe mine mă surprinde că nu puteţi să-mi spuneţi decât 

Bucureştiul. 

Doamna Claudia Radu: 

Deoarece aici m-am implicat direct. Deci, în Bucureşti am 

fost acolo. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi nu ştiţi pe ce... Totuşi, aţi plătit nişte bani la firma Artisan. 

Ce au organizat în judeţe? Ce au organizat ei, şi ce au organizat 

Direcţia...? 

Doamna Claudia Radu: 

 Există o racordare, da, dar nu pot să vă spun pe judeţe, 

pentru că nu am putut... (Discuţii suprapuse.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Nu pe judeţe. Spuneţi-ne efectiv, aşa în mare, ce organizaţi... 

Doamna Claudia Radu: 

 Acţiunile sportive au fost, şi tot ce a însemnat: parte de 

tricouri pentru toţi cei implicaţi în acţiunile sportive, sau în alt tip de 

activităţi. Fiecare judeţ a avut alte...( Discuţii suprapuse.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă înţeleg eu bine, dumneavoastră ne spuneţi că aceste 

concursuri sportive au fost organizate de firma Artisan – mai întreb o 

dată – sau de Direcţia de tineret...? 
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Doamna Claudia Radu: 

În colaborare cu noi. Şi la Bucureşti a fost acelaşi lucru. Noi 

a trebuit să..., şi am cerut şi sprijinul Direcţiei de... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Înseamnă că anumiţi directori vă contrazic. 

Doamna Claudia Radu: 

Este problema dânşilor. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ne puteţi spune câte tricouri, câte şepci s-au făcut, cum a fost 

făcută Nota de fundamentare? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu am numărul total. Nu ştiu acum să spun, că nu reţin 

cifrele. Şi asta chiar este problema mea personală. Nici numărul de 

telefon nu-l ştiu pe dinafară. 

Dar există aceste hârtii... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, nu ştiaţi că veniţi la Comisia de anchetă? scuzaţi-mă, că 

vă întreb. 

Doamna Claudia Radu: 

Da, dar n-am venit cu ele. De asta nu am făcut matematică şi 

ASE, că n-am... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar, v-a solicitat cineva să ni le puneţi la dispoziţie? Este o 
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Comisie de anchetă care a solicitat aceste răspunsuri. Vi le-a solicitat 

cineva de la minister ca să ni le pună la dispoziţie?  

Doamna Claudia Radu: 

Mie, ca director al Direcţiei generale, nu. 

Dar, vă zic, dosarul complet este la Direcţia de achiziţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Haideţi să consemnăm treaba asta la stenogramă. Deci, nu v-a 

solicitat nimeni, până acum, să ne daţi aceste informaţii la Comisia de 

anchetă. 

Doamna Claudia Radu: 

Mie, direct, pentru dumneavoastră, nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna deputat Aura Vasile, domnul deputat Olteanu. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Doamna director, în lucrarea „Proces-verbal de recepţie – 

Servicii de organizare evenimente, divertisment”, la contractul nr.13, 

deci acţiunea care s-a desfăşurat la Bucureşti, vă regăsesc în Comisia 

de recepţie, ca achizitor, împreună cu alţi doi colegi. 

Aici se răspunde punctual la solicitările care au fost în fişa 

tehnică, în condiţiile: număr de participanţi, descrierea evenimentului, 

descrierea locaţiei, asigurarea notorietăţii evenimentului, trupe 

artistice, ansambluri muzicale etc. 
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Aţi avut materiale, de unde v-aţi documentat de aceste 

lucruri? Aţi avut acces şi la contracte? Aţi ştiut, de exemplu, că 

acţiunea de la Bucureşti nu a fost realizată de cel care a încheiat 

contractul cu ministerul, ci a fost un subcontractor, care teoretic a 

făcut toate plăţile (şi pentru scenă, şi pentru trupe, şi pentru alte 

activităţi). 

De asemenea, apare aici în recepţie, material pe care 

dumneavoastră îl semnaţi „Referitor la asigurarea notorietăţii 

evenimentului, prestatorul s-a angajat să realizeze următoarele 

activităţi: transmisii înregistrare, două reportaje, o săptămână 

promovare-difuzare ştiri pe email-ul Realitatea ş.a.m.d.” 

Cum v-aţi documentat de tot ceea ce aţi semnat aici? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu am ştiut de existenţa unui alt contractor. Nici nu ştiam 

exact cine este contractorul. Nu m-am ocupat de partea de achiziţii. 

Nu intră în sfera mea de competenţă acest lucru. (Discuţii suprapuse.) 

Domnul Gelu Vişan: 

(Fără microfon.) ...Cu asigurarea. 

Doamna Claudia Radu: 

Exact. 

Domnul Gelu Vişan: 

(Fără microfon.) Interpretarea nu este reală, vă rog să mai 

verificaţi, poate greşiţi, poate în alte contracte... (Discuţii suprapuse.) 
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Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule deputat, nu v-am întrebat pe dumneavoastră. Vă rog 

să vă abţineţi, şi să puneţi întrebările complementare la ceea ce vă 

spun eu. (Discuţii suprapuse.) 

Nu v-am întrebat pe dumneavoastră. 

Domnul Gelu Vişan: 

Înţeleg că la Costineşti, nu la IOR. Eu vă ajut. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Vă ajut eu pe dumneavoastră. 

Deci, domnule deputat, v-am întrebat cumva pe 

dumneavoastră, scuzaţi-mă? (Discuţii suprapuse: „Este o zi grea!”) 

Mă întrerupeţi, vă rog. (Discuţii aprinse suprapuse.) 

Domnule deputat, vă rog să vă abţineţi, şi să intraţi în 

conduita comisiei respective şi a calităţii de coleg cu noi, toţi, în 

condiţiile în care vă rog să-i respectaţi şi pe colegii dumneavoastră. 

Domnul Gelu Vişan: 

Cu mare plăcere! 

Doamna Aurelia Vasile:  

Deci, între încă o dată, doamna director: aţi semnat acest 

proces-verbal de recepţie, în baza căruia s-a semnat ordinul de plată, 

în condiţiile în care dumneavoastră declaraţi că nu ştiţi nimic despre 

acest lucru. 

Doamna Claudia Radu: 

Nu intră în sfera mea de competenţă acest lucru. (Discuţii 
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suprapuse.) 

Doamna Aurelia Vasile:  

Şi, atunci, de ce aţi semnat? 

Doamna Claudia Radu: 

Eu am semnat faptul că acele evenimente, într-adevăr, au 

avut loc. Deci, am avut programele menţionate în contract, şi ele s-au 

realizat. Aceasta era felia mea de... De aceea suntem trei semnatari: 

fiecare a verificat o anumită bucată din contract. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Ce aţi verificat dumneavoastră? 

Doamna Claudia Radu: 

Acele evenimente s-au întâmplat, deci. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Care din ele? 

Doamna Claudia Radu: 

Am avut concursuri sportive, am avut face-painting, concurs 

de grafitti, karaoke (la Bucureşti, da, aici am participat în mod direct, 

şi pe acela l-am şi semnat). A fost, într-adevăr, acel concert de seară, 

unde au fost în jur de 10.000 tineri. Toate trupele au fost acolo. 

Eu am fost implicată în mod direct, de dimineaţa până seara, 

ca să văd că totul este OK. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Doamna director, pe semnătura dumneavoastră, ministerul a 
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plătit  bani publici, şi nu puţini. Deci, vă întreb încă o dată: felul în 

care dumneavoastră aţi realizat acest audit (că până la urmă este un 

audit al evenimentului), veniţi şi spuneţi că aţi fost numai observator 

şi că altă implicare nu aţi avut. 

Doamna Claudia Radu: 

Eu, ca director general al Direcţiei programe, da. Mai există 

un semnatar – un director al Direcţiei economice – şi există cineva 

desemnat din partea Direcţiei de comunicare. Fiecare a avut câte o 

bucată. V-am spus, am monitorizat că într-adevăr acele evenimente au 

avut loc, şi ştiu că s-au întâmplat. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Olteanu, domnul deputat Bănicioiu şi 

domnul deputat Lakatos. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă mulţumesc. 

Doamna director general, câteva întrebări: în calitatea 

dumneavoastră – mă refer la calitatea dumneavoastră de membru al 

Comisiei de evaluare, doar la aceasta mă refer – prima întrebare: aţi 

avut un mandat pentru a face parte din această comisie de evaluare, 

care stabilea ce trebuie să faceţi acolo? 

Doamna Claudia Radu: 

 Nu, există un ordin al ministrului pentru membru al Comisiei 

de recepţie, într-adevăr. 
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Domnul Bogdan Olteanu:  

Este de recepţie, da. 

Doamna Claudia Radu: 

Dar în care nu se spune explicit cine, ce are de făcut. Dar, 

fiecare îşi cunoaşte aria de competenţă. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Deci, în acel ordin să înţeleg că erau prevăzute trei nume de 

persoane din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, care urmau 

să facă recepţia. Mai existau şi alte prevederi referitoare la obiective 

ale procesului de recepţie? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Deci, ordinul prevedea exclusiv persoanele, dar nu şi 

condiţiile de recepţie. 

Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Şi ordinul era semnat de...? 

Doamna Claudia Radu: 

Singura persoană abilitată în momentul respectiv să semneze 

ordinul: doamna ministru. 
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Domnul Bogdan Olteanu:  

De doamna ministru.  

Nu, că putea să delegare de competenţă, presupun, de asta vă 

întreb. 

Aţi făcut şi verificări cantitative, pe care nu le-aţi prevăzut 

eventual în procesul-verbal? 

Doamna Claudia Radu: 

Eu, personal, nu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Am înţeles. 

Aţi verificat dacă s-au efectuat, sau comisia a verificat dacă     

s-au efectuat plăţi de către compania, în cazul dumneavoastră este 

compania Artisan, dacă nu mă înşel. 

Doamna Claudia Radu: 

Nu, nu intra în atribuţiile comisiei. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Nu. Am înţeles şi vă mulţumesc foarte mult. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aţi afirmat aici că în Bucureşti, deci evenimentul de care     

v-aţi ocupat personal, înţeleg, da? 



 

 

116

Doamna Claudia Radu: 

Nu în mod direct, ci împreună cu colegii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De acord. Au fost prezente peste 10.000 de persoane. Cum     

i-aţi numărat, cum i-aţi evaluat? 

Doamna Claudia Radu: 

Am aproximat, am spus: peste 10.000 de persoane. Şi avem 

dovezi în acest sens. Există înregistrări video, există fotografii de pe 

toată durata zilei, cu ce s-a întâmplat şi în timpul zilei şi spre seară, la 

concert. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Noi avem aici, şi cred că sunt în asentimentul colegilor, legat 

de concertul de la Bucureşti, evenimentul de la Bucureşti, practic, la 

un moment dat, cineva a afirmat că au fost două concerte sau lăsa să 

se înţeleagă. 

Doamna Claudia Radu: 

Au fost două scene. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ia, lămuriţi-ne dumneavoastră, cum a fost, practic? Trupele, 

înţeleg, au cântat pe scena de la Mobile Event, da? 

Doamna Claudia Radu: 

Da, încă două scene. Noi am realizat evenimentul cu sprijinul 

Direcţiei de tineret a municipiului Bucureşti. De scena din timpul zilei 

s-au ocupat dânşii, asta a fost atribuţia lor: pe timpul zilei să se ocupe 
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de scenă, iar trupele, care au cântat pe scenă, erau de la Casa de 

cultură a studenţilor – Bucureşti, care au cântat în mod gratuit. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Şi nu era niciuna care nu îndeplinea condiţiile tehnice? 

Doamna Claudia Radu: 

Cred că au achiziţionat, nu ştiu exact cum au procedat. Scena 

aceea nu poate fi folosită. M-am interesat şi eu, cea de la Casa de 

cultură a studenţilor. Nu are avizele şi, în caz de, Doamne fereşte... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi scena care a fost, a doua scenă de la Bucureşti? 

Doamna Claudia Radu: 

A doua scenă este aceea din contract. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este cea din contract, cea plătită, cea care apare şi în anexă, 

da? 

Doamna Claudia Radu: 

Da, era un tir, ceva, colosal, care se desfăcea ... nu ştiu, nu mă 

pricep. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, cea care era în contract. 

Doamna Claudia Radu: 

Da. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cea de a doua scenă, dacă înţeleg, a fost plătită de Direcţia de 

tineret a Municipiului Bucureşti. Deci, nu mai intra în contractul-

cadru cu Artisan, ca să lămurim şi problema asta, că nu era în acelaşi 

contract. 

Doamna Claudia Radu: 

Era altceva, oricum. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Era altceva, nu ştiţi despre ce era vorba. Probabil doar 

directorul de la Bucureşti ne poate spune. 

Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, mai devreme aţi spus că ne puteţi spune dumneavoastră 

ce s-a întâmplat la Bucureşti. 

Doamna Claudia Radu: 

Pot să vă povestesc, dar nu ştiu sume sau..., astea, nu ştiu 

exact ce au făcut dânşii acolo. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, staţi puţin, sunt alte sume? 

Doamna Claudia Radu: 

Pentru scena aceasta micuţă din Bucureşti? 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da. 

Doamna Claudia Radu: 

Dânşii au realizat acest lucru în mod independent. A fost o 

scenă impusă... (Discuţii suprapuse.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi, puţin! Din cei 50 de milioane pe care i-aţi primit, sau au 

mai fost alţi bani? Asta vreau eu să luminez. 

Doamna Claudia Radu: 

Înclin să cred că au mai fost ceva, dar o sumă, oricum, foarte 

mică a fost: în jur de 2.000 de euro, nu ştiu, ceva de genul ăsta. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Pentru care au plătit şi scena aia. Bun, eu n-am înţeles de ce 

aţi făcut un... (Discuţii suprapuse.)  

Doamna Claudia Radu: 

Ei şi-au adus în mod gratuit trupele care au fost în timpul 

zilei pe scenă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu au fost trupe cunoscute, nu? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu. Au fost „tinere speranţe”. 

Domnule Vişan, asta a fost o nelămurire în zilele trecute, cu 

cele două scene. Văd că s-a clarificat acum. 
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Mai am o întrebare pentru dumneavoastră: aţi participat la 

vreo şedinţă desfăşurată la minister, împreună cu alţi colegi, poate şi 

aici prezenţi, pentru a vă uniformiza declaraţiile în faţa comisiei? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu. Eu am vorbit cu colegii mei din Direcţie, dar cu alţi 

colegi nu am vorbit şi nu am fost chemaţi la ministru. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu a fost o şedinţă la minister, nu? Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Lakatos, domnul Negoiţă, domnul Gelu Vişan. 

Domnul Lakatos Petru: 

Doamna director, dumneavoastră aţi semnat procesul-verbal 

de recepţie... 

Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Lakatos Petru: 

... în care apare sintagma „Comisia de ..., făcând recepţia 

datelor înregistrate pe suporturile magnetice, confirmă îndeplinirea 

obiectivului din propunerea tehnică”, da? 

Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Lakatos Petru: 

În propunerea tehnică, câte brelocuri, pixuri, şepci, tricouri au 
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fost trecute a fi împărţite la Bucureşti, unde aţi participat 

dumneavoastră? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu ştiu să vă răspund la această întrebare. Nu ştiu sumele, nu 

ştiu cifrele exacte, nu. 

Domnul Lakatos Petru: 

Nu, sume, mă interesa câte? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu le ştiu pe dinafară. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bun, şi atunci în procesul-verbal, cum aţi putut să constataţi 

că acest lucru a fost îndeplinit. Pentru că, aţi semnat procesul verbal, 

şi funcţionează expresia: analizând datele înregistrate pe suporturile 

magnetice, confirmă îndeplinirea obiectivului din propunerea tehnică. 

Iar în propunerea tehnică apare: „Pentru participanţii la activităţile din 

Parcul IOR, vor fi oferite drept premii: tricouri, şepci, pixuri, 

brelocuri, baloane, sejururi în tabere” ş.a.m.d. 

Doamna Claudia Radu: 

Ştiu, de exemplu, că au fost în jur de 10.000 de tricouri, dar 

nu mai ştiu sumele exacte. Atunci le aveam în faţă, dar a trecut ceva 

vreme. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bun. Am înţeles că acestea au fost trecute în oferta tehnică, 

da? Textual, aşa, 100.000. 
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Doamna Claudia Radu: 

Asta nu ştiu. De fişa tehnică nu m-am ocupat. 

Domnul Lakatos Petru: 

Dar, atunci, cum aţi putut să semnaţi că au îndeplinit 

obiectivul din propunerea tehnică, dacă nu aţi văzut propunerea 

tehnică? Sau aţi văzut propunerea tehnică? 

Doamna Claudia Radu: 

Eu nu m-am ocupat de această bucată din recepţie. 

Domnul Lakatos Petru: 

Dar aţi semnat procesul-verbal. Puteţi să-mi spuneţi cine s-a 

ocupat de treaba aceasta? 

Doamna Claudia Radu: 

 Nu ştiu. Întrebaţi-i pe colegii mei. 

Domnul Lakatos Petru: 

Păi, sunteţi trei. Pot să-i întreb şi pe ceilalţi, dar o să 

trebuiască să veniţi înapoi, pentru că dumneavoastră sunteţi director. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Dumneavoastră aţi semnat acele hârtii care au permis să fie 

plătite acele servicii şi acele materiale de care discutăm? Din punctul 

acesta de vedere, chiar nu mi se pare că este o chestie, aşa, în care este 



 

 

123

undeva pe la... 

Doamna Claudia Radu: 

Eu nu am semnat de recepţia tricourilor sau a pixurilor... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Aţi semnat de recepţie, conform contractului. Aţi semnat tot 

contractul de recepţie? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Ba da, doamnă, aţi semnat şi aceasta, dar poate vă mai uitaţi 

peste contract o dată, poate vă daţi seama ce aţi semnat. 

Domnul Lakatos Petru:  

Eu citesc aici pct. 5, referitor la materialele de prezentare şi 

promovare în cadrul evenimentului de divertisment: „Comisia de 

recepţie, analizând datele înregistrate pe suporturile magnetice 

confirmă îndeplinirea obiectivului din propunerea tehnică”. Se reţine 

faptul că materialele promoţionale oferite participanţilor au fost 

distribuite prin reprezentanţii MTS la eveniment. Au fost trei. Am 

întrebat, doamna a spus că nu. Am întrebat cine, mai rămân încă doi 

colegi, probabil o să vină şi avem răbdare. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Întrebarea mea era, că sunteţi director general al direcţiei de 

programe, ce experienţă aveţi în domeniu, unde aţi mai lucrat? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu ştiu dacă face obiectul acestei comisii activitatea mea 

profesională. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Haideţi să vă spun de ce, pentru că am mai întrebat şi mai 

devreme colegi de-ai dumneavoastră, care pur şi simplu s-au uitat 

senini prin noi şi ne spuneau că nu ne pricepem, nu ştim, n-am văzut. 

Pentru că e edificator pentru noi, ca şi comisie, să ştim dacă aveaţi sau 

nu experienţă în zona aceasta, pentru că dacă, într-adevăr aveaţi 

experienţă în domeniu, ştiaţi cam cât costă, ştiaţi să evaluaţi, fără să vă 

uitaţi nici măcar pe internet cam ce valoare au până la urmă aceste 

servicii. 

Doamna Claudia Radu: 

Experienţă în domeniul acestor servicii nu am. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Aceasta era important pentru noi de ştiut. 

Şi o altă chestiune... 

Doamna Claudia Radu: 

Am absolvit Facultatea de ştiinţe politice şi pe cea de 

sociologie. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Şi lucraţi în minister din aprilie.  

Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Înainte aţi mai lucrat tot în zona bugetară? 
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Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

În ce zonă? 

Doamna Claudia Radu: 

Mai multe zone. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Înainte să ajungeţi la minister, dacă nu sunt prea indiscret? 

Ştiu că nu face obiectul comisiei. 

Doamna Claudia Radu: 

Societatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Tot director de program aţi fost şi acolo? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Mulţumesc. 

Doamna Claudia Radu: 

Nu există, oricum! 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Iar dacă vreţi să aflaţi numărul de telefon, vă dau eu numărul 

şi îmi daţi un beep. (Râsete în sală.) 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim frumos. Domnul Gelu Vişan are să vă pună câteva 

întrebări. 

Domnul Gelu Vişan: 

Of! (Râsete în sală.) Ce să spun eu după domnul Negoiţă? 

Domnul Negoiţă a aflat şi telefonul, a aflat că n-a făcut pufuleţi 

doamna, deci este pe altă categorie a întrebărilor, la aceasta mă refer. 

Întrebarea e scurtă: în concepţia dumneavoastră, proiectelor, 

programelor de tineret, aceste acţiuni – mă refer la acţiunea de la 

Bucureşti – face parte din categoria „evenimentelor” de programe, 

evenimentelor de tineret sau face parte din categoria tipurilor de 

vânzare-cumpărare de diverse lucruri, diverse achiziţii? Nu trebuie să 

vă explic prea mult de ce vă întreb, comentariul o să-l am pentru 

colegii mei, că este o înţelegere, cred eu, puţin... 

Doamna Claudia Radu: 

În mod clar acesta a fost un eveniment pentru tineri şi, prin 

Legea tineretului noi suntem obligaţi să organizăm evenimente la 

nivel naţional de Ziua Naţională a Tineretului. 

Domnul Gelu Vişan:  

A doua întrebare: din ceea ce aţi studiat dumneavoastră de 

când sunteţi, şi pentru mine nu este relevant lucrul acesta, vă spun de 

pe acum, poate pentru colegii mei o să fie ceva mai relevant şi mai 

înţelegător, toate evenimentele pentru tineret, fiind la Direcţia 

programe, inclusiv cele în care participă ONG-urile, în colaborare cu 

Ministerul Tineretului şi Sportului şi sunt multe de acest gen, conform 
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Legii tineretului ar trebui să fie destul de multe, sunt, repet, din punct 

de vedere al raportului, cheltuieli eveniment, încasări sau din punct de 

vedere al raportului eficienţă a evenimentului, îndeplinirea proiectului, 

sunt cuantificabile în proporţie de 100%, printr-un tip de achiziţie 

servicii sau contracte sau există în acest fel, în această zonă şi alte 

tipuri de cuantificări ale acestor evenimente şi dacă da, care sunt 

acestea? Mulţumesc. 

Doamna Claudia Radu: 

De obicei când este vorba de un proiect de şi pentru tineret, 

noi cuantificăm alte lucruri, în nici un caz partea de achiziţii sau... 

Domnul Gelu Vişan:  

Cum ar fi? 

Doamna Claudia Radu: 

Cum ar fi: numărul de participanţi şi de beneficiari, că sunt 

lucruri diferite, dacă într-adevăr ceea ce a fost scris iniţial în proiect a 

fost realizat. De aceasta, întotdeauna există un raport de evaluare făcut 

în colaborare cu comisia noastră, în special pentru ce aţi spus 

dumneavoastră, pentru aceste evenimente, făcute în colaborare cu 

ONG-ul. 

Domnul Gelu Vişan:  

A treia întrebare şi ultima: sunteţi în faţa unei Comisii 

parlamentare de anchetă, ai cărei parlamentari, unii dintre dânşii, nu 

sunt foarte bine familiarizaţi cu ceea ce înseamnă proiectele de tineret. 

Aş vrea să vă întreb, pentru stenogramă, dacă numărul de 
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participanţi la un eveniment este criteriul de îndeplinire a 

obiectivului? 

Doamna Claudia Radu: 

Da, întotdeauna!  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Olteanu, vă rog. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Iar criteriul preţului cel mai mic nu este folosit? 

Doamna Claudia Radu:  

Pentru direcţia noastră nu! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Staţi un pic! Vorbim la nivel de direcţie sau la nivel de 

politici? 

Doamna Claudia Radu: 

De direcţie! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles! Bun, mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mai sunt întrebări pentru doamna director? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Eu aş fi vrut să întreb dacă nu ar fi putut să organizeze acele 

parteneriate şi acele evenimente ministerul, direct, fără să cheltuiască 
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acele milioane? Dar mi-am dat seama că nu are rost să vă întreb, că nu 

ţin de energie chestia aceasta! 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă-mi permiteţi? După o evaluare personală - şi bănuiesc 

că o aveţi, din moment ce sunteţi director general - al Direcţiei 

programe, credeţi că MTS-ul putea să organizeze evenimentele din 

ţară, folosind infrastructura din subordine, adică direcţiile de tineret şi 

direcţiile de sport, fără a externaliza acest serviciu unei firme? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu este, cu siguranţă, locul în care eu să-mi exprim păreri 

personale. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Dar o părere, atunci, a direcţiei, aveţi resursele 

necesare? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu ştiu dacă şi cu parcă ce s-ar fi întâmplat! Ştiu că aşa cum 

au fost organizate, ele eu ieşit extraordinar de bine şi a fost primul 

eveniment vizibil în toată ţara. Mai mult de atât, nu pot să vă spun! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Până acum nu ştiaţi câte tricouri, nu ştiaţi ce s-a întâmplat în 

ţară, dar ştiţi că au ieşit foarte bine! Ia lămuriţi-ne! 
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Doamna Claudia Radu: 

Pentru că am văzut şi eu raportările de la ei, către noi, dar nu 

pot să vă spun de la 39 de judeţe... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aceasta v-am întrebat şi eu la început! Păi nu, spuneţi-mi ce 

au făcut? 

Doamna Claudia Radu: 

Dânşii ne-au comunicat! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Păi aceasta v-am întrebat şi eu! Vedeţi că vă amintiţi acum? 

Doamna Claudia Radu: 

Altcineva a semnat procesul de recepţie pentru ţară! Dar noi 

le-am solicitat şi ştiu că ei au trimis acţiunile desfăşurate, numărul de 

participanţi... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Este o curiozitate: ştiind că veniţi la această Comisie de 

anchetă, este clar că era legat de acele evenimente! Nu v-aţi uitat 

măcar pe acele evaluări?  

Doamna Claudia Radu: 

Sunt 39! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vi se par foarte multe? 
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Doamna Claudia Radu: 

Da. De ţinut minte ca cifre, ca sume, da! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bun, atunci o să fac o propunere: poate ni le trimiteţi şi nouă 

mâine, să le vedem şi noi toate evaluările, implicarea firmei Artisan... 

Doamna Claudia Radu: 

Toate acestea sunt la Direcţia de achiziţii, dar dacă o solicitaţi 

ministerului, nu mai este treaba mea... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Păi le-am solicitat ministerului, doamnă! Repet întrebarea pe 

care am pus-o şi la ceilalţi colegi ai dumneavoastră: dumneavoastră, 

din cadrul ministerului, vi s-a solicitat să ne puneţi la dispoziţie astfel 

de documente? 

Doamna Claudia Radu: 

Mie personal, nu! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nici dumneavoastră! Înţeleg! 

O altă direcţie de anchetă, DNA-ul sau altcineva vi le-a 

solicitat?  

Doamna Claudia Radu: 

Nu cred că e cazul să discut eu. V-am zis, eu... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vi le-a solicitat? E cazul să discutaţi, că ne puteţi spune dacă 
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vi le-a solicitat sau nu? 

Doamna Claudia Radu: 

În scris nu! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

În scris nu?! 

Doamna Claudia Radu: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim. 

Am şi eu o întrebare, înainte să-i dau cuvântul domnului 

deputat Lakatos. Spuneţi-mi şi mie că aţi spus că v-au venit raportările 

de la nivel naţional. 

Doamna Claudia Radu: 

Da. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Astăzi am aflat că aceste raportări au fost făcute în 

desconsiderarea criteriului cantitativ. Mă interesează dacă 

dumneavoastră, care aţi văzut acele raportări, până vine raportul de 

audit la noi, ştiţi că aceste raportări au cuprins şi dimensiunea 

cantitativă sau numai pe cea valorică? 
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Doamna Claudia Radu: 

La ce anume vă referiţi? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

La tot ce presupune cantitate? Deci, tot ce a presupus 

cantitate, număr de obiecte promoţionale, număr de persoane şi aşa 

mai departe? Dacă aceste raportări au inclus şi această dimensiune 

cantitativă sau a fost numai dimensiunea valorică raportată? 

Doamna Claudia Radu: 

Dânşii au trimis şi câte tricouri, câte pixuri au recepţionat, mă 

rog, toate acelea, inclusiv numărul de participanţi, cu dovadă foto a 

evenimentului. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

O singură întrebare aş mai avea. Cum se numeşte 

predecesorul dumneavoastră?  

Doamna Claudia Radu: 

Directorul de dinaintea mea? 

Domnul Lakatos Petru:  

Da. 

Doamna Claudia Radu: 

Liviu Dan. 
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Domnul Lakatos Petru:  

Dumnealui unde este acum? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu ştiu să vă spun! 

Domnul Lakatos Petru:  

Mai lucrează în minister? 

Doamna Claudia Radu: 

Nu cred. Am auzit ceva că nu! Nu cred! 

Domnul Lakatos Petru:  

A existat o predare-primire între dumneavoastră? 

Doamna Claudia Radu: 

Eu am venit după o lungă perioadă în care nu mai exista 

director. 

Domnul Lakatos Petru:  

Am înţeles. Atunci nu mai am nici o întrebare. 

Doamna Claudia Radu: 

Am venit în aprilie. Oricum ministerul este ceva mai vechi de 

aprilie. O lungă perioadă, da, de câteva luni. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, vă mulţumim pentru 

participare. Poate mâine ne puneţi la dispoziţie hârtiile pe care vi le-

am solicitat. Există, vă reamintesc, o cerere oficială în acest sens. 
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Doamna Claudia Radu: 

Tot dosarul complet se află la achiziţii. Eu n-am stat  să-mi 

fac copii după... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Cele care ţin de dumneavoastră, nu de achiziţii, cele 

referitoare la monitorizarea evenimentelor, evaluarea participării... 

Doamna Claudia Radu: 

Repet: la achiziţii. Eu am făcut decât operaţiunea de a prelua 

şi transmite mai departe. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumim pentru participare, invităm pe... Staţi puţin că nu 

mai am lista, la cine este lista?  

Domnul Paul Diaconu. Vă rog. Aţi mai fost. Bună ziua, nu vă 

mai reiterez toate obligaţiile şi drepturile pe care le aveţi, pentru că 

deja le ştiţi. Cred că nici prezentarea nu mai este... Dacă doriţi să o 

faceţi, dar bănuiesc că toţi colegii îşi amintesc, cred că putem trece la 

întrebări direct, nu? Da? Sunteţi de acord? 

Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc.  

Domnule director general, vă salut din nou. Câteva întrebări 

legate de participarea dumneavoastră, înţeleg, în toate cele trei comisii 

de recepţie. 

Prima întrebare: dacă aţi primit vreun mandat explicit, 
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referitor la ceea ce trebuie să faceţi în acea comisie? Care sunt 

lucrurile pe care trebuie să le faceţi, care sunt criteriile pe care trebuie 

să le măsuraţi în momentul în care faceţi recepţia? 

Domnul Paul Diaconu: 

Există nişte ordine de ministru, de desemnare a membrilor 

comisiei. Atât!  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Şi, practic, evaluarea o făceaţi potrivit propriei 

judecăţi şi conştiinţe, în cadrul comisiei, deci nu exista nici un fel de 

mandat din partea celui care v-a desemnat, ce aveţi de făcut acolo. 

Domnul Paul Diaconu: 

Mai mult de atât, nu! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. 

Vă întreb şi pe dumneavoastră, în cadrul celor trei comisii de 

recepţie, avem procesele-verbale. Dincolo de conţinutul acestor 

procese-verbale, există verificări cantitative pe care dumneavoastră le-

aţi făcut şi nu se regăsesc în aceste procese-verbale?  

Domnul Paul Diaconu: 

Dacă privim obligaţiile contractuale, singurele prevederi 

cantitative sunt legate de participare.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Fără îndoială! Vă pun doar întrebarea. Am văzut şi eu că 

statul român a plătit tricouri fără să întrebe câte tricouri plăteşte, dar 
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aceasta este cu totul altă chestiune. 

Domnul Paul Diaconu: 

Cantitativ, strict... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Nu ţine de responsabilităţile dumneavoastră, ci 

de Direcţia de achiziţii şi atunci nu vă întreb. 

Aţi verificat dacă subcontractantul, firmele Artisan şi 

respectiv Mark au plătit efectiv evenimentele care se desfăşurau?  

Domnul Paul Diaconu: 

Nu era în obligaţiile Comisiei de recepţie să verifice dacă s-a 

plătit, iar la data recepţiei nu ştiu despre ce plăţi putea fi vorba. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Aţi verificat dacă au contractat efectiv serviciile care   s-au 

efectuat? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu am făcut şi nici nu aveam calitatea să fac aşa ceva. Deci, 

raporturile MTS cu Artisan sunt prevăzute în contract. Nu există o 

prevedere în contract, în care să se oblige Artisan să-mi spună către 

cine, cât şi cum, în mod explicit. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. Să înţeleg că dacă dumneavoastră trebuia să 

recepţionaţi un contract încheiat între Ministerul Tineretului şi 

Sportului şi o societate comercială prin care societatea respectivă se 

obliga să organizeze pentru Ministerul Tineretului şi Sportului 
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înmormântarea lui Michael Jackson, dumneavoastră aţi fi constatat că 

s-a produs şi aţi fi dispus efectuarea plăţii. Nu aţi fi făcut nici un fel de 

verificare, dacă exista vreo legătură între cel care primea banii şi 

efectuarea operaţiunii respective? 

Domnul Paul Diaconu: 

Aşa a fost conceput contractul. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Fără îndoială, deci nu fac nici un fel de implicare a 

dumneavoastră în elaborarea contractului, dar obligaţia dumneavoastră 

ca membru al Comisiei de evaluare consideraţi, prin mandatul pe care 

l-aţi primit, că era strict să evaluaţi contractul respectiv, existenţa unor 

situaţii de fapt, mai bine zis, prevăzute în contractul respectiv, fără a 

verifica în nici un fel legătura dintre semnatarul contractului şi 

îndeplinirea situaţiilor de fapt respective. 

Domnul Paul Diaconu: 

Mă trageţi într-o parte juridică pe care nu o stăpânesc foarte 

bine. Dar, ceea ce pot să vă spun, este legat de faptul că noi am 

recepţionat acel contract, în baza prevederilor contractuale. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles şi vă mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Era doamna Aura Vasile, urmează Robert Negoiţă. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Mulţumesc. 
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Spun încă o dată că întrebările mele, cel puţin, dar cred că şi 

ale colegilor sunt întrebări pe care vi le adresăm, ca să ne lămurim, 

atât timp cât nu avem materialele pe care ar fi trebuit să le studiem. Şi 

atunci, teoretic, o serie din acestea nu ar fi fost. 

Aţi făcut parte din toate cele trei comisii care au recepţionat 

cele trei contracte. 

La contractul nr. 14, este valabil şi pentru celelalte, dar rămân 

acum pe procesul-verbal de recepţie pentru contractul nr. 14 din 

22.04, la poziţia nr. 1 se spune: „Comisia mai sus a constatat: referitor 

la obligativitatea de a asigura un minim de 500 de participanţi, oraş 

sub 200.000 de locuitori, 2000 participanţi, oraş peste...din rapoartele 

autorităţilor teritoriale...” şi pe urmă spuneţi aici: „au fost vizionate 

înregistrările transmisiilor directe şi înregistrarea staţiilor de 

televiziune Realitatea, Antena 3 şi ...” 

Mă gândesc că ceea ce aţi vizionat sunt clipurile publicitare, 

sunt angajările de ştiri care au fost prin contracte, că altele nu au fost, 

pentru că aceasta a fost pe media. 

Socotind că pe contract, deci pe propunerea tehnică, aproape 

în toate trei contractele, la capitolul asigurarea notorietăţii 

evenimentului, emisii TV, nu contează acum care post, un reportaj 

minim 30 de secunde, credeţi că pe aceste 30 de secunde, aşa cum 

spunea şi colega dumneavoastră, care a fost întrebată mai devreme, se 

poate face evaluarea că în cele 39 de locaţii mai mari, mai mici, nu 

numai reşedinţe de judeţ, ci şi oraşe cu sub 200.000 de locuitori au 

participat aceste mii de oameni, pe baza cărora s-au făcut aceste plăţi? 

Deci, îmi este foarte greu să cred... 
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Domnul Paul Diaconu: 

Pot să vă răspund? 

Doamna Aurelia Vasile:  

...că pe un spot publicitar de 30 de secunde pot să fac o 

evaluare la o masă de oameni, în condiţiile în care ştim şi noi că se 

filmează şi cum se filmează. 

Vă rog. 

Domnul Paul Diaconu: 

Aşa cum puteţi remarca, data recepţiei este mult după, deci 

este undeva în 20, spre deosebire de celelalte care sunt în 5. Aceasta a 

fost datorată faptului că noi am primit nişte adrese de la direcţiile 

judeţene de tineret, care au în componenţă şi inspectorii pentru tineret, 

care au monitorizat pentru noi prezenţa. Şi avem, în acest sens, adrese 

din partea tuturor direcţiilor judeţene de tineret implicate, în care se 

confirmă numărul de participanţi şi sunt anexe la procesul-verbal de 

recepţie. Dacă remarcaţi, la documentele procesului-verbal de 

recepţie, sunt menţionate şi aceste adrese. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Vă spun că, probabil dacă am fi avut aceste materiale despre 

care dumneavoastră spuneţi, nu v-am fi pus întrebarea, dar spun încă o 

dată că nu avem nici nota de fundamentare, nici Caietul de sarcini, 

avem numai contractul şi anexa contractului. De aceea vă punem 

dumneavoastră întrebări. 

Tot aşa, ca membru al acestor comisii, care au semnat, iar pe 

baza semnăturilor dumneavoastră au fost efectuate plăţi din cadrul 
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Ministerului Tineretului şi Sportului, deci bani publici, nu vi se pare 

curios că în momentul în care aici aţi scris dumneavoastră aşa, că după 

raportările făcute de către cei din teritoriu, unde trebuiau nouă oraşe, 

capitale şi înmulţit cu 500 rezultă 78035 participanţi? Oare chiar 

există aşa un cântar, oare chiar putem să scriem într-o notă de recepţie 

78035, în momentul în care noi primim, după aceea, nişte procese-

verbale care, cu scuzele de rigoare, sunt făcute de nişte funcţionari 

care trebuie să-şi acopere funcţia şi banii care au fost primiţi de la 

dumneavoastră? 

Domnul Paul Diaconu: 

Suma de 78035 rezultă din însumarea adreselor primite de la 

direcţii şi a rezultat fix acest număr. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Aceasta am spus şi eu şi am spus că aceasta rezultă. Dar, 

întrebarea mea, au existat din partea ministerului, să spunem, echipe 

care să controleze, echipe ale ministerului... 

Domnul Paul Diaconu: 

Există acei inspectori pentru tineret, în cadrul fiecărei direcţii 

judeţene pentru tineret... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Care au contrasemnat aceste procese-verbale. 

Domnul Paul Diaconu: 

...care au avut ca obiectiv să monitorizeze prezenţa, iar în 

baza observaţiilor lor au fost trimise adrese din partea direcţiilor 
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judeţene de tineret, către Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Nu o să fac comentarii, dar spun încă o dată, domnule 

director, că pe baza semnăturii şi a dumneavoastră şi a altor colegi, 

dumneavoastră fiind pe toate trei procesele verbale de recepţie, au fost 

plătiţi aproape 600.000 de euro, dacă nu şi mai mult, în condiţiile în 

care, cred eu, pentru dumneavoastră, pentru că sunteţi foarte tânăr, dar 

cu experienţă profesională, ar trebui ca astfel de procese-verbale să vă 

protejeze pe viitor, atunci când le semnaţi. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

 Înţeleg că erau în ordine: domnul deputat Negoiţă, domnul 

deputat Lakatos, doamna deputat Gavrilescu şi domnul deputat 

Chiriţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Domnule director, să înţeleg că, dat fiind faptul că avem de-a 

face cu Ministerul Tineretului şi, mai ales al Sportului, cel mai 

practicat sport în minister, sau cel puţin, că aşa se vede de la noi, de la 

comisie, este ping-pong-ul. Că tot vă derobaţi de atribuţii şi tot spuneţi 

că nu dumneavoastră, altcineva. 

Şi, tot dumneavoastră, ca director economic, da, acum câteva 

minute ne-aţi spus că nu intra în atribuţia dumneavoastră, ca membru 

în Comisia de recepţie şi ca semnatar al procesului-verbal de recepţie, 

dat fiind faptul că în contract nu era specificat nici într-un fel numeric, 

ceea ce este foarte în neregulă, cantitativ, acele materiale care sunt cât 

se poate de fizice. 
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Dumneavoastră spuneţi că este acceptabil că în procesul-

verbal de recepţie n-aţi făcut referire, nici într-un fel, nici 

dumneavoastră la acele cantităţi... Păi, atunci, dumneavoastră ce-aţi 

evaluat, din momentul în care eraţi, şi repet, director economic în 

această comisie? 

Să înţelegem că directorul de programe nu se pricepe atât de 

bine cum se face un proces-verbal de recepţie, să presupunem că 

altcineva, dar dumneavoastră, în calitate de director economic, 

dumneavoastră vreţi să-mi spuneţi că este normal ca în acest proces-

verbal de recepţie să nu fie niciun fel de referire la niciun fel de 

cantităţi, şi mă refer strict la tot ceea ce înseamnă bunuri materiale? 

Domnul Paul Diaconu: 

În propunerea tehnică nu sunt prevăzute cantităţi. Propunerea 

tehnică a fost preluată în contract, iar noi am verificat prevederile 

contractuale. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Întrebarea mea, în calitate de director economic, 

dumneavoastră aveţi o formare economică, dumneavoastră bănuiesc 

că sunteţi absolvent de ASE, asta faceţi dumneavoastră. Vă raportaţi 

exclusiv la un contract care este evident că-i făcut prost sau rău-

intenţionat, dar dumneavoastră, întrebarea mea, vă repet, în calitate de 

director economic, nu director de programe sau altceva, nu aţi 

considerat necesar ca în acest proces-verbal, indiferent dacă este în 

contract sau nu menţionat cantităţi, dumneavoastră, în procesul-verbal 

de recepţie să nu evidenţiaţi nici măcar într-un fel cantităţile, 
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indiferent dacă ele sunt, sau nu, menţionate în contract. 

Pentru că dumneavoastră aţi făcut o recepţie, pe care aţi 

semnat-o şi, din punct de vedere economic, director economic fiind, 

dumneavoastră consideraţi că este normal să nu faceţi niciun fel de 

referire la ce spuneam mai devreme. 

Domnul Paul Diaconu: 

Stimate domn deputat, vă repet: noi am achiziţionat un 

eveniment, nu am achiziţionat tricouri, nu am achiziţionat baloane, nu 

am achiziţionat scena. 

Am achiziţionat un eveniment, un produs final. Este ca şi 

cum mi-aţi spune, atunci când îmi cumpăr un apartament, că trebuie să 

recepţionez fierul beton, cimentul, geamurile, parchetul ş.a.m.d. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

 Eu vă întrebam, în afară de ce ne-aţi spus dumneavoastră, 

dacă vi se pare normal, din punctul de vedere al formaţiei profesionale 

pe care o aveţi, dacă vi se pare normal să nu menţionaţi în procesul-

verbal de recepţie. Nu voiam nicio referire la contract. Am văzut, 

contractul este făcut ori prost, ori rău-intenţionat. Altă variantă, eu     

n-am găsit. 

Eu vă întrebam dacă vi se pare normal, dacă vi se pare 

corect? 

Domnul Paul Diaconu: 

Stimate domn deputat, contractul este legea părţilor. Eu nu 

pot să solicit mai mult decât prevederile contractuale. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Domnule director, vă rog mult, măcar spuneţi că nu vreţi să 

răspundeţi la întrebare. 

Domnul Paul Diaconu: 

Ba, nu, sunt deschis să vă răspund la orice întrebare. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

Domnule director, haideţi s-o luăm în ordine cronologică. De 

când sunteţi director general? 

Domnul Paul Diaconu: 

Din 16 martie. 

Domnul Lakatos Petru: 

Şi înainte, unde aţi lucrat sau ce funcţie aţi avut? 

Domnul Paul Diaconu: 

Sunt profesor universitar. 

Domnul Lakatos Petru: 

Dar unde aţi lucrat înainte? 

Domnul Paul Diaconu: 

La Academia de Studii Economice. 

Domnul Lakatos Petru: 

Perfect.  
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Profesor de sport, sau de ce, să ştim şi noi 

Domnul Paul Diaconu: 

De contabilitate. 

Domnul Lakatos Petru: 

Nu, deci asta rezultă clar. Aţi întocmit, mai bine-zis aţi 

semnat planul anual al achiziţiilor publice, da? 

Domnul Paul Diaconu: 

Da. 

Domnul Lakatos Petru: 

 În acest plan, întocmit... 

Domnul Paul Diaconu: 

...de Direcţia achiziţii... 

Domnul Lakatos Petru: 

...dar semnat de dumneavoastră... 

Domnul Paul Diaconu: 

Corect. 

Domnul Lakatos Petru: 

...la poziţia 11, la „servicii de publicitate”, se prevede 

procedură specială, Ordinul nr.183/2006. 

Întrebare: de ce nu s-a urmărit acest lucru, cu ocazia 

întocmirii caietului de sarcini? 
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Domnul Paul Diaconu: 

Nu am întocmit noi caietul de sarcini, ci Direcţia economică. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bine, am înţeles, dar dumneavoastră sunteţi director general 

economic. În mod normal, pe baza acestui plan de achiziţii se 

întocmeşte caietul de sarcini. 

Sunteţi profesor şi ştiţi foarte bine legătura dintre cele două 

documente. Asta stă la baza întocmirii caietului de sarcini. Or, dacă 

dumneavoastră aţi semnat, şi ştiţi că aşa prevede legea, trebuia – 

consider eu – poate dumneavoastră o să spuneţi că nu v-a fost în 

atribuţiune sau nu aţi fost atent, că acest lucru nu s-a mai regăsit în 

caietul de sarcini, respectiv în metodologia internă. 

Domnul Paul Diaconu: 

Eu am avizat planul de achiziţii că se încadrează în 

prevederile Legii bugetare. 

Nu, că Legea bugetară prevede, încă o dată spun, ca să fie 

acest plan, iar acest plan prevede metodologia, scrie clar, procedura de 

atribuire, drept urmare ... 

Domnul Paul Diaconu: 

Partea juridică nu ne aparţine, vă rog frumos. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bun. Atunci mergem mai departe. 

La comisia aceasta de recepţie, doamna directoare care a fost 

înaintea dumneavoastră, a spus că dânsa nu a avut acea sarcină, ca să 
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urmărească modul de împărţire, să zic aşa, a premiilor, tricourilor 

ş.a.m.d.  

Dumneavoastră aţi avut această sarcină? 

Domnul Paul Diaconu: 

Deci, am spus încă de data trecută. Întrucât nu am participat 

la niciunul din evenimente, am asigurat secretariatul comisiei şi am 

vizualizat împreună cu colegii mei prezentările făcute de firme pe 

DVD. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bun. Atunci să reformulez întrebarea: având în vedere că este 

suportul magnetic de care vă referiţi aici, cum aţi stabilit 

dumneavoastră câte tricouri, brelocuri s-au împărţit, de exemplu, la 

Bucureşti. Sau nu a intrat în atribuţiunile dumneavoastră? Deci, 

sunteţi trei în comisie. 

Doamna directoare a spus că nu. Dumneavoastră, ce spuneţi, 

aveaţi această atribuţiune sau nu aveaţi? 

Din vizualizarea înregistrărilor video, am remarcat faptul că 

participanţii purtau tricouri şi erau în număr foarte mare. 

Domnul Lakatos Petru: 

Cât? Aşa, aproximativ, ordine de mărime. Majoritatea. 

Deci, dacă au fost 10.000, au fost cel puţin 5.001.  

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, am remarcat faptul că, spre exemplu, la cros, toţi purtau 

tricouri şi toată lumea dimprejur. 
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Domnul Lakatos Petru: 

Şi câţi au fost aceştia, aproximativ?  

Deci, din evaluările colegei mele, sunt peste 10.000. 

Domnul Lakatos Petru: 

Colegei dumneavoastră, care?  

Domnul Paul Diaconu: 

Care a participat în mod direct. 

Domnul Lakatos Petru: 

Deci, a treia persoană în afară de doamna... 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, că dânsa a spus că nu a intrat în atribuţiunile dânsei... să 

numere tricourile ... 

Domnul Lakatos Petru: 

 ... să numere tricourile şi restul. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu intra în atribuţiunile nimănui, pentru că acolo nu sunt 

prevăzute cantităţi. 

Domnul Lakatos Petru: 

A, deci atunci nu sunt prevăzute cantităţi? Bun, fără număr. 

Domnul Paul Diaconu: 

Şi se spuneau: „...participanţilor” (Discuţii suprapuse.)  
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Domnul Lakatos Petru: 

La procedura pentru servicii de recreere culturale şi sportive, 

pe an, suma este de 750.000 de euro pe an, pentru toate activităţile, 

înţeleg bine? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu am documentul în faţă. 

Domnul Lakatos Petru: 

Dacă doriţi, eu vi-l dau. Poftiţi! 

Domnul Paul Diaconu: 

În momentul întocmirii acestui document, atât era prevăzut în 

cadrul ministerului. Dacă se anvizajau alte evenimente, acest 

document se suplimentează cu activităţile respective. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bine, şi acum eu vă întreb: a intervenit o rectificare bugetară 

prin care această sumă a suferit modificarea? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, încă nu s-a atins, încă, plafonul, din câte ştiu. 

Domnul Lakatos Petru: 

Deci, nu s-a modificat. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, aici sunt doar activităţi... 

Domnul Lakatos Petru: 

Nu, nu. deci, stimaţi colegi, lăsaţi să răspundă dânsul. 
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Directorul general economic ştie dacă s-a făcut rectificare bugetară 

sau nu? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, nu. Este vorba de rectificarea documentului. Rectificări 

bugetare, ştiu sigur că s-au făcut.  

Domnul Lakatos Petru: 

Bun, dacă s-a făcut rectificare bugetară, această sumă a 

suferit modificare sau nu? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu. De la 65.01.59.08 nu au fost retrase sume de Ministerul 

Finanţelor. 

Domnul Lakatos Petru: 

Da, dar asta este la 59.08., nu la 65... 

Domnul Paul Diaconu: 

Da, 59.08. Deci, este fie terminaţia scurtă, fie terminaţia 

lungă 65.01, care este „Educaţia”. 

Domnul Lakatos Petru: 

Nu este 67.01. „Educaţia învăţământului”, dar, mă rog, nu 

intrăm în amănunte, că n-are ...a rămas suma... 

Domnul Paul Diaconu: 

Da, aveţi dreptate, 67.01.  

Domnul Lakatos Petru: 

Nu, dar nu este nicio problemă, că nimeni nu le ştie pe 
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dinafară pe toate. Important este că nu s-a modificat. 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu. Este prevederea bugetară totală a anului de 18 milioane. 

Domnul Lakatos Petru: 

Bun. Aici s-a trecut procedura de atribuire selecţie internă. Ce 

aţi avut în vedere când aţi prevăzut acest lucru? 

Domnul Paul Diaconu: 

Prevederea este explicată de către Departamentul achiziţii. 

(Discuţii suprapuse.)   

Domnul Lakatos Petru: 

Bine, mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna deputat Gavrilescu, apoi domnul deputat Chiriţă. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Domnule director, aş vrea să vă întreb: conform Ordinului 

ministrului, aţi fost numit preşedintele Comisiei de recepţie?  

Domnul Paul Diaconu: 

Nu. Nu a existat un preşedinte. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Bun. Aţi participat direct la acest eveniment, ca să puteţi să 

vă asumaţi prin semnătură...? 
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Domnul Paul Diaconu: 

Nu. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Notele de observare, la care făceaţi referire mai devreme, 

care au provenit de la agenţii, la cine sunt? Le-aţi văzut şi 

dumneavoastră? 

Domnul Paul Diaconu: 

Da. De aceea am şi întârziat cu recepţia, că nu primisem toate 

informările. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Nu, pentru că am văzut aici Nota de fundamentare, deci 

procesul-verbal, care a fost anexat la el, Nota de fundamentare, 

Caietul de sarcini şi contractele, conform anexelor. 

Vreau să vă întreb: v-a cerut cineva până acum, ca 

dumneavoastră să fiţi cel de drept, ca răspunzător, pentru multiplicarea 

acestor procese-verbale, ca să le trimiteţi nouă, comisiei? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu, printre altele, ele au fost date la DNA.(Discuţii 

suprapuse.) 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cine mai era? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Ştiu că domnul Chiriţă, domnul Olteanu, domnul Bănicioiu, 

domnul Vişan. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule director general, la momentul în care aţi încheiat 

procesul verbal de recepţie pentru evenimentul de la Costineşti, ştiaţi 

că acest eveniment nu a fost organizat de către compania Mark, cea 

care a încheiat contractul cu MTS-ul? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu ştiaţi. În documentele, în procesul-verbal de recepţie sunt 

făcute o serie de afirmaţii referitoare la existenţa unor acţiuni, printre 

care prezenţa unor probe, servicii artistice conexe, şi producţia de 

spoturi şi radio. 

Aţi văzut toate aceste spoturi TV şi radio? Aţi văzut şi auzit 

aceste spoturi TV şi radio? Mă refer la o emisiune de ştiri, în 

principal, ale posturilor de televiziune. Le-aţi văzut? Aţi urmărit? 

Domnul Paul Diaconu: 

Există pe CD un martor cu... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, aţi spus mai devreme că le-aţi văzut. Şi le-aţi văzut? 

Domnul Paul Diaconu: 

Da, pe CD.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Le-aţi văzut, ştirile respective, sau nu? Nu dacă sunt, ci dacă 

le-aţi văzut dumneavoastră, ca membru al comisiei...? 



 

 

155

Domnul Paul Diaconu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Le-aţi văzut, da. Ştiaţi că nu este permis să cumpere 

ministerul asemenea spaţii publicitare? 

Domnul Paul Diaconu: 

Nu ştiam. Nu intră în competenţa mea să cunosc Legea 

audiovizualului. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cine mai era? 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Eu sunt edificat. Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Vreau să mă lămuriţi: din discuţii, am înţeles că, sau la un 

moment dat v-aţi referit că DVD-ul cu tot evenimentul v-a fost difuzat 

şi prezentat de firmele care au contractat, aşa-i?  

Domnul Paul Diaconu: 

Da. 
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Domnul Bogdan Olteanu:  

De către firma Mark. 

Domnul Paul Diaconu: 

De către firma contractantă. În cazul Costineşti, Mark, în 

cazul celălalt Artisan. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Domnule profesor, 

Deci, eu respect foarte mult titlul universitar pe care îl aveţi, 

aşa că nu o să mai pun o serie de întrebări pe care le aveam în cap. 

Sunt convins că şi dumneavoastră aveţi foarte multe semne de 

întrebare şi sunt convins că n-ar trebui să fiţi dumneavoastră aici, ca să 

răspundeţi la ele. Dar asta este o altă chestiune. 

Doar o singură nelămurire mai am, legată de gestiune. Înţeleg 

că nu se cunoaşte numărul de tricouri, numărul de şepcuţe, totuşi le-aţi 

primit la un moment dat, sau MTS-ul le-a primit. 

Domnul Paul Diaconu: 

Am înţeles, neoficial, că a existat o astfel de procedură, dar 

ea este gestionată de alte direcţii din cadrul ministerului: Direcţia 

administrativ. (Discuţii suprapuse.)  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu aş fi foarte curios să ştiu gestionarul şi locul unde au fost 

depozitate. 

Domnul Paul Diaconu: 

Eu v-am spus că nu m-am implicat absolut deloc. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun, mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

 Mai are cineva întrebări pentru domnul director? Nu. 

Vă mulţumim frumos. 

Domnul Paul Diaconu: 

Vă mulţumesc şi eu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Îl invităm pe domnul George Păduraru, dacă este? Este în 

sală? A, îl chemaţi dumneavoastră, da? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu aş avea un anunţ de făcut: deci, în cazul domnului 

Păduraru şi în cazul domnului Rusescu, eu – unul – n-am să mă 

pronunţ, n-am să pun întrebări şi nici n-am să votez, tocmai pentru că 

în studenţie am fost colegi şi, evident, ne-au despărţit opţiunile 

politice. Totuşi, am fost colegi în studenţie şi, în cazul acesta, n-am să 

vă pun întrebări şi nici n-am să mă pronunţ.  

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Domnule George Păduraru, o să vă rog să ne spuneţi adevărul 

în legătură cu cele pe care le cunoaşteţi, în legătură cu dosarele, cu 

evenimentul din 2 mai, pentru că altfel veţi suporta consecinţe penale. 

Şi, o să vă rog să ne spuneţi care este implicarea...?  
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Domnul este consilier şi a fost în Comisia de recepţie. Ne 

spune domnia sa acum. 

Vă rog, prezentaţi-vă dumneavoastră. 

Domnul George Păduraru: 

Bună ziua. Vin cu plăcere în faţa comisiei şi o să vă stau la 

dispoziţie pentru întrebări. 

Am fost membru în Comisia de recepţie a evenimentului pe 

ţară, la nivel naţional, şi am semnat în calitate de consilier al doamnei 

ministru, cu atribuţii pe zona de tineret. 

O mică remarcă am, totuşi, pentru început: colegul, domnul 

deputat Bănicioiu a spus că ne despart apartenenţele politice. Este 

parţial adevărat. Eu nu sunt membru în niciun partid politic. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Avem întrebări pentru domnul consilier? 

Domnul Lakatos Petru: 

Până atunci, întrebare către domnul consilier: aţi rămas al 

treilea din comisie care ar trebui să ştie, conform celor spuse de 

antevorbitori, câte tricouri s-au împărţit la Bucureşti? 

Domnul George Păduraru: 

Am rugămintea de a-mi permite să repet prezentarea. Am fost 

membru în Comisia de recepţie a evenimentului la nivel naţional, nu 

Bucureşti, nu Costineşti. 

Vă mulţumesc. 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Vreţi să repetaţi, vă rog, în cadrul cărui departament sunteţi 

dumneavoastră consilier, că noi nu prea ... 

Domnul George Păduraru: 

Consilier la Cabinetul demnitarului. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Adică, consilierul... 

Domnul George Păduraru: 

...personal al ministrului. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Bun. 

Domnul Lakatos Petru: 

Deci, încă o dată, eu am înţeles, dar aţi semnat procesul-

verbal şi atunci vă întreb: la nivel de ţară, conform procesului-verbal 

semnat de dumneavoastră, dacă măcar dumneavoastră ştiţi de câte 

tricouri, şepci, brelocuri şi tabere (zile de tabără) au fost împărţite. 

Domnul George Păduraru: 

Da, am semnat procesul-verbal cu recepţia evenimentului la 

nivel naţional. După cum vedeţi, foarte bine, şi în contract, şi în 

respectivul proces-verbal, Ministerul Tineretului şi Sportului a 

achiziţionat un pachet de servicii, pachet de servicii în care a intrat şi 

această prestaţie. 

Noi nu am contractat şi nu am achiziţionat tricouri. Acel 

serviciu, acea prestare a făcut parte din întregul pachet şi, probabil, că 
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intră la categoria asigurării vizibilităţii şi notorietăţii evenimentului. 

Domnul Lakatos Petru: 

Încă o dată spun, citez: Comisia de recepţie, analizând datele 

înregistrate pe suporturile magnetice şi adresele de recepţie ale 

materialelor, ale reprezentantelor teritoriale în Ministerul Tineretului 

şi Sportului, confirmă îndeplinirea obiectivului din propunerea 

tehnică. 

Câte tricouri au fost trecute în propunerea tehnică şi câte au 

fost împărţite? Este o întrebare simplă. 

Domnul George Păduraru: 

Comisia, potrivit procesului-verbal, a recepţionat în totalitate 

obligaţiile prestatorului. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, doamna deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule consilier, pe fişa tehnică a Contractului 

nr.14/22.04., contract pentru care dumneavoastră aţi semnat recepţia, 

la fişa tehnică apare: producţia de spoturi, servicii de prezentare-

promovare în cadrul evenimentului, precum şi produsele materiale 

aferente acestora, organizarea de ansamblu a evenimentului de 

divertisment, în total 431.620 ron, pe contractul pe care 

dumneavoastră l-aţi recepţionat. 

Pentru că vorbim de banii ministerului, pentru că vorbim de 

bani publici, dumneavoastră, în momentul în care aţi semnat şi aţi avut 
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asta la îndemână, pentru că aşa spune aici, că aţi avut ca materiale, 

care au stat la baza semnării recepţiei, Nota de fundamentare, caietul 

de sarcini, contractul şi anexa, şi înregistrările magnetice. 

Deci, vorbim de această anexă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Şi aici adresele de recepţie ale materialelor. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Da, şi plus adresele de recepţie ale materialelor, primite de 

către organizaţiile teritoriale, autorităţile teritoriale. 

Dumneavoastră, prin semnătura dumneavoastră, aţi obligat 

ministrul să dea bun de plată acestei sume. Sunteţi de acord, da? 

Atunci ce aţi verificat dumneavoastră ca să ajutaţi pe ministrul 

dumneavoastră? Ce aţi verificat? Doar că v-aţi uitat şi că a constatat, 

cum spunea un coleg, că toţi cei de la cros aveau tricouri? Chiar nu 

există, scuzaţi-mi termenul, responsabilitate, că atunci când citesc aici 

129.000 ron, să nu mă întreb pe ce i-am cheltuit? Să nu întreb firma 

care încasează aceşti bani, şi-mi oblig ministrul, prin semnătura mea, 

să dea bun de plată firmei respective, care are contractul, fără să mă 

întreb, măi, băieţilor, câte tricouri, cât a costat per bucată, să fac şi eu 

o înmulţire cu ce mi-au trimis cei din teritoriu?! 

Vă rog. 

Domnul George Păduraru: 

Doamna deputat, atribuţia mea, în calitate de membru al 

Comisiei de recepţie, nu a fost niciun moment şi în niciun caz să 

evaluez preţurile materialelor, preţurile acţiunii ş.a.m.d. 
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Atribuţiile mele, în calitate de membru al Comisiei de 

recepţie, au fost de a monitoriza şi de a observa, de a constata că 

respectivele prevederi contractuale s-au derulat, au avut loc. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule consilier, în contractul despre care spuneţi apare 

aici 129.000 ron produse materiale. Deci, nu aţi spus că aveţi o sumă, 

au fost 100 de bucăţi, au fost două milioane de bucăţi, deci 

dumneavoastră aş vrea să înţelegeţi că sunteţi tânăr, prin semnătura 

dumneavoastră ministrul a dat bun de plată şi a semnat un ordin de 

plată către acest minister. Nu puteţi să veniţi aici şi să spuneţi şi 

dumneavoastră şi colegii dumneavoastră, că în cadrul acestei comisii 

aţi avut doar rolul de a vedea un DVD pe care vi l-a pus firma, în 

momentul în care aici, unde aţi semnat dumneavoastră, este trecut 

negru pe alb, că aţi avut acest contract şi această anexă. Înţelegerea 

mea este că trebuia să faceţi o trimitere, trebuia să faceţi o coroborare 

între ceea ce vedeţi pe geamul televizorului, ceea ce vă spune firma şi 

ceea ce dumneavoastră constataţi. Spun încă o dată: pe toate cele trei 

contracte, prin semnătura celor care au fost trecuţi ca şi comisie de 

recepţie, prin ordin de ministru, trec peste faptul că de aici a început 

greşeala, pentru că nu aţi avut nişte sarcini concrete, nişte puncte. 

Ministrul a făcut bun de plată! Sper că înţelegeţi în ce situaţie sunteţi, 

da? Bun, domnule consilier, nici nu mai vreau răspuns. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Negoiţă, vă rog. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Întrebarea mea: ce formaţie profesională? Îmi cer scuze dacă 

s-a mai repetat întrebarea. Ce formaţie profesională aveţi?  

Domnul George Păduraru: 

Am absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Şi când aţi fost angajat la minister? 

Domnul George Păduraru: 

În aprilie 2008. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Unde aţi mai lucrat înainte? 

Domnul George Păduraru: 

Am fost preşedintele Uniunii Studenţilor din România. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Acela este loc de angajare? 

Domnul George Păduraru: 

M-aţi întrebat ce am făcut înainte, domnule deputat. Nu ştiu 

care este relevanţa... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Acela este job? 

Domnul George Păduraru: 

Este mai mult decât un job! Nu ştiu care este relevanţa 
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întrebării, dar v-am răspuns. 

Doamna Aura Vasile:  

Să ne dăm seama de experienţa dumneavoastră profesională, 

de aceasta. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Răspundeţi sau nu răspundeţi, nu... 

Domnul George Păduraru: 

Cu toată amabilitatea, v-am răspuns. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Eu apreciez relevanţa întrebării. 

Domnul George Păduraru: 

Şi eu apreciez oportunitatea, sper că am voie, sunt invitat. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Stimate invitat, vă rog să păstraţi respectuos discuţia, lăsaţi-l 

pe domnul deputat să întrebe şi pe urmă, dacă consideraţi că este cazul 

să răspundeţi, răspundeţi, dacă nu, nu faceţi aprecieri cu privire la 

întrebările parlamentarilor din această comisie. 

Domnul George Păduraru: 

Am şi eu rugămintea să-mi acceptaţi calitatea de invitat şi să 

vă rog la fel de respectuos să-mi respectaţi această calitate. Vă 

mulţumesc.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Tocmai aceasta facem, dar insist, să nu mai faceţi aprecieri la 
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adresa întrebărilor membrilor comisiei. Dacă nu găsiţi de cuviinţă să 

răspundeţi, spuneţi că nu vreţi să răspundeţi. Mulţumim. 

Domnul deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Domnule consilier, încerc să port un dialog cu dumneavoastră 

pe marginea procesului-verbal, începând de la punctul de scriere a 

locaţiei. 

Conform contractului, erau în discuţie 39 de locaţii. Vă rog 

să-mi răspundeţi dacă au avut loc evenimente în cele 39 de locaţii? 

Domnul George Păduraru: 

Da, au avut loc. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Au avut loc în cele 39, da? 

Şi acum citesc din documentul respectiv, să confirmăm sau 

nu dacă această situaţie rezultă foarte clar din ceea ce aţi precizat 

dumneavoastră: „Comisia de recepţie, adică inclusiv dumneavoastră, 

analizând datele înregistrate, cât şi mărturia persoanelor angajate ...” 

Şi vreau să vă întreb: mărturia aceasta cum a fost dată comisiei? 

Domnul George Păduraru: 

La această întrebare a răspuns colegul meu, Paul Diaconu.  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Răspundeţi şi dumneavoastră! 

Domnul George Păduraru: 

În cazul în care consideraţi necesar, voi reveni. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

E necesar! 

Domnul George Păduraru: 

Pe toată perioada derulării evenimentului, având atribuţii pe 

partea direcţiei de tineret, am ţinut legătura cu inspectorii de tineret, 

consilierii de tineret angajaţi ai direcţiilor judeţene de tineret, care mi-

au confirmat, atât verbal, pe parcursul derulării evenimentelor, cât şi 

ulterior, în scris, că toate acele evenimente au avut loc. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Şi spuneţi mai departe, la pct.2, la „Notorietate”, cum că au 

fost transmisii live de la „evenimentele din Costineşti”. Să înţeleg că 

la Costineşti au fost două evenimente? Unul organizat de către 

Artisan, unde aţi fost şi dumneavoastră membru în Comisia de 

recepţie, şi celălalt organizat de către Mark, sau a fost unul şi acelaşi 

eveniment? 

Domnul George Păduraru: 

Domnule deputat, cu tot respectul, mă văd nevoit să repet a 

treia oară - ştiu că este o oră târzie şi poate suntem fiecare dintre noi 

obosiţi - nu am făcut parte din Comisia de recepţie a evenimentului de 

la Costineşti. Am făcut parte din Comisia de recepţie a evenimentului 

la nivel naţional. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Scuze. Încă o dată, reformulez. Eu nu sunt obosit, să ştiţi! 
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Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Pe procedură, dacă-mi permiteţi?  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna deputat. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Să-i atragem atenţia domnului invitat să nu ne mai facă 

observaţie şi nu suntem nici obosiţi... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu, că a făcut-o cu respect! Şi eu cu mult respect reformulez: 

domnule consilier, printre cele 39 de locaţii pe care le avea de 

organizat, ca şi evenimente, Artisan, se numără şi Costineştiul? 

Domnul George Păduraru: 

Nu! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu? 

Domnul George Păduraru: 

Nu se numără Costineştiul, nu se numără Bucureştiul! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Eu am spus de Costineşti. 

Domnul George Păduraru: 

Nu, nu se numără! 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Citez: „În documentul pe care-l anexaţi dumneavoastră faceţi 

referire şi trimitere la evenimentul de la Costineşti”. Ştiaţi lucrul 

acesta?  

Domnul George Păduraru: 

Nu fac referire eu la evenimentul de la Costineşti. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu, documentul face referire, pe care l-aţi semnat 

dumneavoastră. 

Deci, dumneavoastră aţi recepţionat evenimentul de la 

Costineşti, aceasta vroiam să scot în evidenţă. 

Domnul George Păduraru: 

Exclus! Nu am recepţionat evenimentul de la Costineşti! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Citez încă o dată: „Transmisii live – deci, la „Notorietate”. 

Când vorbim despre notorietatea evenimentului, evenimentului trebuia 

să aibă loc la nivelul celor 39 de locaţii şi între cele 39 de locaţii, 

evocaţi în procesul-verbal şi Costineştiul”. V-am întrebat, dacă printre 

cele 39 se numără şi Costineştiul? Mi-aţi spus că nu! Atunci, care este 

motivul pentru care, în acest proces-verbal aţi menţionat şi 

Costineştiul? 

Domnul George Păduraru: 

Transmisiile live ale evenimentului de la Costineşti au putut 

fi observate de către toată lumea, atât cei implicaţi şi cu atribuţii, cât şi 
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cei fără atribuţii. Eu personal am văzut şi transmisiile live la televizor, 

m-am uitat în acea seară la televizor. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Faptul că au fost transmisii diverse, pe canalele media, chiar 

că nu contează, din punctul de vedere al discuţiei noastre. Pe mine mă 

interesează din punct de vedere al procesului-verbal de recepţie. 

Domnul George Păduraru: 

Domnule deputat, m-aţi întrebat dacă am recepţionat 

evenimentul de la Costineşti. V-am răspuns extrem de tranşant că nu 

am recepţionat evenimentul de la Costineşti! În procesul-verbal se 

face menţiune la transmisiile live. Pe cale de interpretare, 

dumneavoastră aţi dus raţionamentul la un alt nivel, spunând că acele 

transmisii live au avut loc de la Costineşti. V-am răspuns că am 

urmărit, întâmplător, la televizor şi acele transmisii de la Costineşti. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Încă n-am ajuns la situaţia de a face interpretări. 

La materialele pentru promovare, la pct.5 se face afirmaţia că 

aceste materiale de promovare – şi mă refer la tricouri, şepci şi altele - 

au fost distribuite de către reprezentanţii MTS. Este adevărat? La 

publicul larg, la cei prezenţi în teritoriu... Este adevărat sau de către 

firma... 

Domnul George Păduraru: 

Firma a transmis... 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Faceţi afirmaţia că au fost distribuite prin reprezentanţii 

MTS. 

Domnul George Păduraru: 

La locul desfăşurării evenimentelor, acolo, la faţa locului, au 

participat şi reprezentanţii MTS din cele 39 de locaţii, care au 

participat la această acţiune de distribuire. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Scuzaţi-mă! Citez: „Materialele promoţionale oferite 

participanţilor au fost distribuite prin reprezentanţii MTS.” Nu zice 

nicăieri că „şi prin reprezentanţii MTS”. 

Domnul George Păduraru: 

Răspunsul la întrebare este da, aşa a fost. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, reprezentanţii MTS au distribuit materialele, nu 

reprezentanţii firmei Artisan. 

Domnul George Păduraru: 

Potrivit procesului-verbal, materialele au fost distribuite 

participanţilor de către reprezentanţii MTS, da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Bun, este în regulă! Este un răspuns foarte corect şi în acord 

cu procesul-verbal de recepţie. Deci, reprezentanţii Artisan nu au făcut 

această distribuţie. 
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Domnul George Păduraru: 

Reprezentanţii Artisan – înţeleg unde bateţi, domnule 

deputat, dar haideţi să lămurim puţin lucrurile – reprezentanţii Artisan 

au produs acel pachet de servicii, din care fac parte şi materialele 

promoţionale. Le-au produs, le-au distribuit, la nivelul celor 39... Am 

anticipat unde bateţi şi vă rog frumos să-mi permiteţi să intervin – şi 

vă rog să se şi consemneze aceasta în procesul-verbal! Nu vreau să 

creăm voit... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu vă faceţi griji! Se consemnează! 

Domnul George Păduraru: 

E-n regulă! Repet, sunt foarte calm, credeţi-mă! 

Reprezentanţii firmei au produs, în cadrul pachetului de servicii 

respectivele materiale, le-au distribuit în cele 39 de locaţii respectivele 

materiale, care au fost recepţionate la nivelul direcţiilor judeţene de 

tineret, după care reprezentanţii noştri din ţară le-au transmis 

participanţilor. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, Artisan a procurat echipamentele... 

Domnul George Păduraru: 

Le-a produs! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Le-a procurat, le-a produs, nu contează, le-a cumpărat, ca să 

fie mai clar şi, după care le-a distribuit direcţiilor judeţene, care au 
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făcut recepţia acestor produse, le-au băgat în magazie proprie... 

Confirmaţi lucrul acesta? Spuneţi dumneavoastră care este varianta, ca 

să înţeleg eu mai exact! 

Domnul George Păduraru: 

Ei au transmis la nivel central... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Artisan-ul le-a transmis cui? 

Domnul George Păduraru: 

Direcţiilor judeţene de tineret, printr-o firmă de curierat! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu contează prin ce! Deci, le-au dus la Direcţia judeţeană, la 

Chiriţă, acolo, la directorul de direcţie, da? Chiriţă ce a făcut, le-a 

preluat, le-a recepţionat? 

Domnul George Păduraru: 

Nu vă pot răspunde la această întrebare. Cert este că 

reprezentanţii noştri din teritoriu au distribuit respectivele materiale, 

probabil în parteneriat cu firma, ajutând, fiind prezenţi la eveniment, 

au participat la activitatea de împărţire a materialelor în public. Adică, 

nu vreau să fiu într-o eroare, să vă spun dacă ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Dar, din text, rezultă explicit că distribuţia materialelor a fost 

făcută de către MTS, reprezentanţii teritoriali ai MTS. 
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Domnul George Păduraru: 

Adică, efectiv împărţirea fizică în rândul participanţilor! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

La popor, acolo! 

Domnul George Păduraru: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Exact! 

La producţia de spoturi TV şi radio, aţi văzut, când aţi 

urmărit DVD-urile respective, toate ştirile care au fost transmise de 

posturile de radio şi televiziune, le-aţi văzut şi auzit sau vi s-a pus la 

dispoziţie un DVD? 

Domnul George Păduraru: 

Am văzut cea mai mare parte a DVD-urilor, a CD-urilor cu 

fotografii, a materialelor apărute în presă, în toată ţara, da! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci nu toate! 

Domnul George Păduraru: 

Aproape toate mi-au parvenit! Dacă vreţi dumneavoastră să 

am o exprimare exhaustivă, pot spune că da, am urmărit absolut tot! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Toate sau o parte? 
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Domnul George Păduraru: 

Toate care mi-au trecut prin faţă! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu, toate care au fost la dispoziţia Comisiei de recepţie, nu 

care v-au trecut prin faţă! Totuşi, este o... 

Domnul George Păduraru: 

Îmi cer scuze pentru exprimarea uşor neacademică! Toate 

care mi-au parvenit la Comisia de recepţie! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu parvenit! Toate care au fost la dispoziţia comisiei sau 

toate care au fost la un moment dat accesibile dumneavoastră? 

Domnul George Păduraru: 

Toate materialele! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Care au fost la dispoziţia comisiei! 

Domnul George Păduraru: 

Toate materialele care au existat! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, tot ce aţi avut ca DVD-uri le-aţi vizionat şi aţi audiat... 

Domnul George Păduraru: 

Am vizionat absolut tot! Sigur că da! 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. 

Domnul George Păduraru: 

Şi eu mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna deputat Gavrilescu. Vă rog. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Domnule consilier, aş vrea să vă întreb: dumneavoastră, 

semnând acest proces-verbal de recepţie, practic aţi văzut Nota de 

fundamentare, aţi văzut contractele încheiate, da? Că bănuiesc că n-aţi 

semnat chiar în necunoştinţă de cauză decât aşa, pe DVD-uri, de ce v-

au spus ceilalţi şi aşa mai departe. Păi nu, că, totuşi, semnând acest 

proces-verbal de recepţie, ultima frază asta spune: „Anexă la acest 

proces-verbal de recepţie sau notele de fundamentare, Caietele de 

sarcini, contractele încheiate”. Nu aţi avut nici măcar o pură 

curiozitate să vedeţi Nota de fundamentare, Caietele de sarcini şi 

bineînţeles contractele? Sau ce ştiţi dumneavoastră despre această 

Notă de fundamentare şi Caietele de sarcini şi chiar contractele? 

Domnul George Păduraru: 

Doamnă deputat, curiozităţile mele sunt nenumărate... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Bănuiesc! 

Domnul George Păduraru: 

Nu am văzut Nota de fundamentare, am văzut, în schimb, 
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contractul şi procesul-verbal plus toate activităţile care au avut loc în 

ţară, pe baza cărora eu am semnat respectivul proces-verbal de 

recepţie. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Înţeleg că aţi făcut o coroborare între contractele încheiate de 

MTS şi firmele respective? 

Domnul George Păduraru: 

Nu, doamnă, rolul meu în respectiva comisie era să 

monitorizez şi să constat dacă activităţile care erau prevăzute în 

contract, între minister şi ... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Încă o dată, atunci înţeleg că... V-aţi uitat pe contract? Eu v-

am întrebat clar, în limba română, aţi coroborat contractul în 

momentul în care aţi semnat acest proces-verbal de recepţie, cu însuşi 

activităţile care v-au fost transmise din teritoriu, de la agenţiile 

judeţene? 

Domnul George Păduraru: 

Doamna deputat, înainte de a răspunde a toate întrebările care 

urmează să vină, am rugămintea către doamna preşedinte să mi se 

prezinte scuze. Am venit aici în calitate de invitat şi în momentul în 

care sunt făcut obraznic şi nesimţit, vă spun cu sinceritate că mă ridic 

şi plec.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Procedură! 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Olteanu, vă rog! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Pe procedură, doamna preşedinte. Vă rog să-i citiţi, totuşi, 

domnului cu pricina, nu reţin cum se numeşte, Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, care prezintă obligaţiile sale cetăţeneşti, să-i atrageţi 

atenţia să se poarte cuviincios şi că dacă nu se supune deciziilor 

comisiei şi nu vine să ne spună tot ceea ce cunoaşte şi tot adevărul, va 

suporta consecinţele Legii penale, pentru că deja m-am săturat de atâta 

obrăznicie! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim, domnule deputat. 

Domnul Gelu Vişan:  

Procedură şi eu! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Vişan, vă rog. 

Domnul Gelu Vişan:  

Nu ştiu, cred că vă lipseşte Cristi Boureanu dumneavoastră, 

domnule Bogdan Olteanu. Aţi folosit cuvântul „obrăznicie”! Vi se 

pare că cineva... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

La microfon l-am folosit, fără nici o... 
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Domnul Gelu Vişan:  

Vi se pare că a fost cineva obraznic faţă de dumneavoastră?  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Da, domnule deputat. Mi se parte că invitatul s-a comportat 

obraznic cu comisia şi am declarat-o public, şi nu în privat! 

Domnul Gelu Vişan:  

Mie mi se pare... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi dacă eraţi în sală, poate apreciaţi... 

Domnul Gelu Vişan:  

Eram chiar în sală, de aceasta am şi vrut să intervin, cu 

eleganţă, domnule... Dar şi că şi dumneavoastră aveţi, aşa, un stil 

pasional, aşa că vă înţeleg să folosiţi astfel de... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Vişan, dacă eraţi de faţă, aţi fi observat că invitatul 

nostru cumva a intervenit pe textul întrebărilor. Ne spunea nouă care 

întrebări sunt potrivite sau care întrebări nu sunt potrivite, ceea ce ştiţi 

foarte bine, la fel ca şi noi, că nu se face. Nici dumneavoastră n-aţi 

acceptat ca un invitat să vă cenzureze întrebările. I-am spus domniei 

sale de două ori, că dacă nu vrea să răspundă, are această posibilitate 

la dispoziţie, dacă nu, nu este cazul să facă aprecieri. 

Rugămintea mea, în continuare, stimate invitat, este că 

continuaţi să răspundeţi la întrebări, în limita în care cunoaşteţi aceste 

răspunsuri, dacă nu, să vă limitaţi la răspunsul „nu ştiu”, „nu pot să 
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răspund”. Vă mulţumesc frumos. Dacă vreţi să spuneţi ceva, vă rog 

frumos. 

Domnul George Păduraru: 

Vreau să vă spun că tot ceea ce am declarat, am declarat sub 

jurământ în faţa comisiei pe care, repet, o respect şi voi continua să 

răspund întrebărilor pe care mi le veţi adresa, după ce voi primi 

scuzele pe care le consider necesare. Vă mulţumesc.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Eu nu ştiu despre ce vorbiţi, în materie de scuze... nu ştiu cine 

l-a făcut obraznic sau în alt fel, dar este problema domniei sale. 

(Domnul George Păduraru s-a ridicat şi a plecat de la masa 

comisiei.) 

Văd că ne sfidează, s-a ridicat... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Doamna preşedinte, pe procedură, solicit evacuarea din sală a 

acestui domn! 

Domnul Gelu Vişan:  

Tot pe procedură, apropo de evacuarea din sală, domnule 

aveţi porniri din ăştia aşa, de inchizitor... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Din „astea”, domnule deputat! 

Domnul Gelu Vişan: 

Din „ăstea”, „ăştia”, cum vreţi dumneavoastră! De inchizitor! 

Deci, dumneavoastră aţi solicitat adineauri evacuarea din sală 
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a unei persoane? Cum?  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Da, domnule deputat, care a sfidat comisia, ridicându-se în 

timp ce era audiat! Eu nu ştiu dacă dumneavoastră nu vă simţiţi 

sfidat... 

Domnul Gelu Vişan:  

Eu sunt pe procedură! Domnule deputat, poate vă simţiţi 

dumneavoastră sfidat, dar eu vă spun că în momentul în care faceţi un 

membru al acestei mese, că este invitat sau nu, obraznic... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Pe cine facem, domnule, membru al comisiei? 

Domnul Gelu Vişan:  

Care stă la această masă! Îl faceţi obraznic şi el vă solicită 

scuze, este o chestiune... Dar înţeleg că dumneavoastră când aţi 

condus Camera Deputaţilor aţi mai făcut mulţi oameni obraznici, aşa 

că nu este nici un fel de problemă! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Absolut! Şi să ştiţi că i-am scos şi din sală pe cei care n-au 

ştiut să se comporte cuviincios. Eu consider că această comisie a fost 

sfidată de această persoană, dar este un angajat al Guvernului 

României, aflat în subordinea Parlamentului, consider că ridicarea de 

la masă în timpul unei acţiuni de audiere este inadmisibilă, voi 

propune comisiei să scrie ministrului pe această temă şi să cerem 

sancţiuni disciplinare la adresa acestei persoane şi doamna preşedinte, 
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eu propun comisiei să cerem evacuarea din sală a acestei persoane 

care a sfidat comisia. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Stimaţi colegi, sunt cel puţin patru colegi de la această masă 

care au încercat să-i pună întrebări stimabilului nostru invitat, acesta a 

refuzat în mod sistematic, intervenind pe textul întrebării, spunând cât 

de inoportune sunt sau oportune, după părerea domniei sale. 

S-a ridicat de la masă, eu vă propun, de asemenea, că de 

întors la masă nu cred că o să se întoarcă şi nici nu cred că îl roagă 

cineva, o să vă invităm să... 

Voci din sală: 

Următorul! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Aş vrea să supunem la vot propunerea de evacuare din sală, 

că nu ştiu de ce rămâne domnia sa în sală... S-a ridicat de la masă în 

timpul unei audieri... Şi pe urmă o să vă rog să vă spuneţi şi părerea 

vizavi de ridicarea invitatului de la masă în timpul audierii. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamnă preşedinte, după cum aţi văzut, am lipsit pentru 

câteva minute şi nu ştiu... După cum ştiţi, evenimentele sunt „citite” 

diferit de toată lumea. Dar, am o chestiune legată de propunerea 

domnului Bogdan Olteanu. 

De principiu, şedinţele noastre sunt publice, toată lumea 

poate să vină, să asiste, iată o grămadă de lume aici. 
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Dacă cineva din public perturbă în vreun fel sau altul şedinţa 

noastră, evident că trebuie să luaţi această măsură. 

Acum, eu nu-mi amintesc ca cineva din public să fi perturbat 

şedinţa noastră până acum. Eu înţeleg că există o stare de iritare, 

pentru că unul din invitaţi s-a ridicat de la masă, a avut o atitudine... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Dacă aţi lipsit, este bine să nu trunchiem situaţia, să spunem 

toată situaţia pe fapt. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Eu am o chestie de principiu... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Şi eu tot de principiu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Dacă şedinţa este publică, există o singură raţiune pentru care 

un om poate fi evacuat din această sală, din public. Şi anume, dacă 

acel om perturbă discuţiile noastre şi şedinţa noastră. Se întâmplă 

lucrul acesta sau nu? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Înainte de a-i da domnului Göndör cuvântul, că are un 

comentariu de făcut, vreau să vă repet situaţia de fapt, pentru că aţi 

lipsit, a lipsit şi domnul Vişan, dar vine acum şi îşi dă cu părerea... 

Repet: domnul a intervenit în mod repetat pe textul întrebărilor 

domnilor deputaţi Chiriţă, doamna Aura Vasile şi doamna Gavrilescu. 

Acelaşi lucru l-a făcut cu toţi trei deputaţii, spunându-le că nu sunt 
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întrebările potrivite şi solicitându-le în mod repetat să reformuleze. Pe 

scurt, cam aceasta este ideea. Eu sunt de acord că nu poate fi evacuat 

din sală, dat fiind faptul că şedinţa este publică. Dar nu aş vrea să 

încurajăm un asemenea comportament, ca în timpul audierii unui 

invitat să se ridice de la masă şi să plece, domnule Voinescu, pentru că 

ne este autoritatea în mod clar jignită cu acest gen de comportament. 

Şi nu cred că dumneavoastră puteţi să fiţi de acord cu aşa ceva! Nu 

poţi să te ridici în timpul unei audieri! 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Cu ştirbirea autorităţii acestei comisii niciodată nu voi fi de 

acord şi, evident că orice lucru pe care îl veţi considera necesar, pentru 

a întări autoritatea acestei comisii, va avea sprijinul meu.  

Dar încă o dată, am senzaţia că... De altfel, v-aţi pronunţat 

deja în chestiunea evacuării şi atunci, sigur, eu... Acesta era singurul 

lucru despre care vroiam să... Să nu privim evacuarea din sală ca pe un 

fel de sancţiune, ca la şcoală, la diriginte, nu a fost cuminte în clasă, 

iese! Nu! Noi avem nişte reguli. Dacă e publică audierea, e publică şi 

cineva din public pleacă numai dacă ne deranjează în dezbaterile 

noastre. Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Era domnul Göndör, domnul Negoiţă şi domnul Vişan. 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Mulţumesc. Foarte scurt. Aş vrea să vă spun în primul rând 

că nu sunt de acord cu atitudinea de a se ridica de la masă. Încerc să-i 

găsesc câteva circumstanţe atenuante. Şi eu am avut aceeaşi senzaţie, 
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nu am vrut să intervin, eu am fost în sală pe tot parcursul audierii 

invitatului nostru, am avut şi eu senzaţia şi vă spun sincer că şi eu aş fi 

fost deranjat de analiza gramaticală pe text. Şi chiar nu doresc să 

provoc o discuţie aici, îmi spun o părere, accept şi răspuns. Eu o pun 

pe seama emoţiilor prezenţei în faţa acestei comisii, inerente tuturor 

celor care vin aici şi a celor care spun că se bucură că sunt prezenţi 

aici şi eu nu cred că se bucură, dar ca să-mi argumentez mai departe 

ideea legată de ce a apărut acolo Costineştiul, că aici au apărut 

discuţiile şi un domn coleg, într-adevăr, aşa l-a făcut, obraznic şi nu 

ştiu cum, nu la microfon, este adevărat... 

De ce spun analiză pe text? Dacă am fi citit până la final acest 

proces-verbal de recepţie, există o observaţie la finalul materialului, 

legat de ce apare Costineştiul în plus, de ce nu sunt 39, ci este a 40 

locaţie. Este la pct. e), chiar la final... Şi, în acelaşi timp – că aici au 

apărut discuţiile, cred că reţin foarte bine - legat de distribuţia acelor 

tricouri... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat, dumneavoastră daţi explicaţiile pe care 

domnul consilier trebuia să le dea. Nu cred că este... 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Nu, nu. Eu dau explicaţiile pentru ceea ce m-ar fi deranjat şi 

pe mine, dar n-aş fi făcut la fel. Asta v-am spus de la început. 

La acel punct, cu distribuţia tricourilor, scrie în final, dar 

aceea n-am mai citit-o, la eveniment. Adică, distribuţia în timpul 

evenimentului, acolo. 



 

 

185

Atât, şi vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu cred că, totuşi, reprezentăm aici Parlamentul României, 

care este principala şi prima putere în stat. N-am venit aici că nu 

aveam unde sta de ploaie, sau că n-aveam ce face în alte părţi. Chiar 

suntem plini de activităţi şi, de multe ori, nu avem timp nici să 

mâncăm. Sunt convins că în situaţia mea sunt mulţi din această 

comisie.  

Deci, nu am venit aici ca să fim sfidaţi de un tinerel proaspăt 

absolvent al nu ştiu cărei facultăţi, care se angajează, nu ştiu cât i-a 

permis legea, că ştiu că este o ordonanţă care nu permite angajare în 

perioada asta, care se angajează şi mănâncă nişte bani publici. Mai 

mult decât atât, nu ne afectează foarte tare că îşi ia un salariu, probabil 

că-i merită, ne afectează foarte tare că a cheltuit nişte bani, după care 

vine aici, în faţa acestei comisii, în care noi stăm aici zile întregi să 

identificăm ce au făcut dumnealor acolo, şi îndrăznesc să ne sfideze.  

Chestia asta nu putem s-o lăsăm nespusă, să trecem sub 

tăcere acest aspect. Eu propun să îl chemăm şi mâine la comisie, poate 

se mai relaxează, poate doarme mai bine la noapte şi, probabil, va 

avea o discuţie şi cu părinţii, să-i spună ce nu i-a spus în primii şapte 

ani. Probabil, mâine va veni în comisie mânat de alte intenţii şi un alt 

fel de comportament. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Vişan şi domnul Socaciu. 

Domnul Gelu Vişan: 

Păi, eu cu cine să vorbesc, pentru că voiam să îl rog pe 

colegul deputat Bogdan Olteanu, să recunoască, indiferent de 

comportamentul invitatului, că acest cuvânt „obraznic” este o jignire; 

să recunoască faptul că invitatul a solicitat... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule deputat Vişan, vă rog să-l aşteptaţi pe colegul 

nostru, că este mai bine să-i spuneţi în faţă, pentru... (Discuţii 

suprapuse.)  

Domnul Gelu Vişan: 

Nu. Acum, asta e! A plecat din sală, e treaba dânsului, dar a 

creat un incident. Cunosc stilul. Haideţi să ne mai..., da? Şi nu mă 

întrerupeţi! Vreau să vorbesc şi eu. N-aţi întrerupt pe nimeni. Vreau să 

vorbesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnule Vişan, dumneavoastră jigniţi pe cineva care nu este 

de faţă.  

Domnul Gelu Vişan: 

Nu, nu jignesc pe nimeni. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Şi v-am făcut propunerea, atât, să se întoarcă. 



 

 

187

Domnul Gelu Vişan: 

Am spus că domnul Bogdan Olteanu a spus unui invitat că 

este obraznic. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Nu mi se pare frumos şi elegant, să vină omul şi să aibă 

această discuţie faţă în faţă?! Acesta este lucrul pe care-l propun şi eu. 

Şi, mi se pare normal să facă domnul Vişan aşa. 

Domnul Gelu Vişan: 

 Am dreptul la cuvânt ca orice membru al comisiei. (Discuţii 

suprapuse.)   

Şi invitatul s-a ridicat... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

(Fără microfon.) Nefiind de faţă domnul deputat Olteanu, cui 

îi spuneţi? (Discuţii suprapuse.)  

Domnul Gelu Vişan: 

Poate vorbiţi dumneavoastră „în particular”. Invitatul s-a 

ridicat de la masă, cerând scuze celui care l-a jignit. 

Bun, din acest motiv, am constatat că, în decurs de 30 de 

secunde sau un minut, a fost făcut în felul următor: „obraznic”, 

„tinerel”, „mănâncă banii publici”. Şi dânsul este vinovat că cere unei 

comisii parlamentare să se poarte decent cu cetăţenii ţării, nu cu 

invitaţii, nu să-i facă obraznici. 

Dar noi cum, am impresia că devenim din ce în ce mai mult 

inchizitori, cum am spus de prima dată, cred că putem să facem, cum 
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vrem noi, cetăţenii acestei ţări. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Doamna preşedinte, am început bine ziua. Aş putea să spun 

că am putut să avem puţin spor la muncă pe ziua de astăzi. 

Constat că, în continuare, în toate formele se interpretează 

fiecare lucru, pentru a nu putea să audiem în continuare. 

Am să am un singur comentariu. Rămâne la aprecierea 

consilierului ministrului Ministerului Tineretului şi Sportului, dacă 

pleacă din sală sau rămâne, şi este numai aprecierea domniei sale. Dar, 

constat următorul lucru: ca şi consilier al Ministerului Tineretului şi 

Sportului, trebuia să aibă şi răbdare, trebuia să aibă şi aplecare, pentru 

că, mai mult decât ceilalţi funcţionari ai ministerului, reprezintă 

ministrul. 

De aceea, doamna preşedinte, aş vrea să ne oprim aici. 

Să trecem mai departe, propun, pentru a putea să câştigăm 

ziua de astăzi. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule deputat, mă adresez direct dumneavoastră, pentru 
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că m-aţi vizat indirect, fără să mă nominalizaţi. Daţi-mi un ghid, cum 

să formulez întrebările şi, dacă se poate, chiar să mi le daţi în scris, ca 

să nu greşesc, după tiparul pe care-l aveţi dumneavoastră. Asta, ca 

să..., şi ca o primă chestiune că, chiar nu este corect din partea 

dumneavoastră, eu nu v-am cenzurat modul în care vă exprimaţi: 

poate mai bine, mai corect, decât o fac eu, dar până la urmă este 

dreptul meu în această comisie. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Corect. Nu v-am contestat acest drept. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mi-aţi contestat dreptul, prin comportamentul pe care l-aţi 

avut. 

În al doilea rând, să ştiţi, fac distincţie între Costineşti şi 

Constanţa. Deci, eu am vorbit despre Costineşti, iar în finalul 

documentului se vorbeşte despre Constanţa, a 40-a locaţie. 

Dacă nu putem face distincţie între Costineşti şi Constanţa, 

este o altă chestiune. Dar eu nu fac greşeala asta, pe care aţi făcut-o 

dumneavoastră, atunci când aţi intervenit. (Discuţii suprapuse.)  

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Propunerea de evacuare... (Discuţii suprapuse.)  

În al treilea rând, este scris explicit în document că 

reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului au distribuit 

materialele, nici în colaborare, nici în combinaţie, nici în altă formulă. 

(Discuţii suprapuse.)  

Păi, de unde se putea distribui... Hai să fim totuşi realişti.  
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Şi, pentru că am primit un document acum „desfăşurătorul de 

evenimente din 1 – 2 mai”, şi că sunt şi la microfon, sesizez faptul că, 

între 15 şi 21, trebuia ca în ambele zile să aibă loc un program pe 

scenă, iar programul pe scenă a început la 19,50 şi s-a terminat la 

23,51. Deci, practic, nu sunt îndeplinite obligaţiile din contract, de 

către Mark, în legătură cu evenimentul... (Discuţii suprapuse.)  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul deputat Gondor, domnul deputat Voinescu şi 

doamna deputat Aura Vasile. 

Domnul Marius-Sorin Göndör: 

Departe de mine gândul de a continua această polemică. Nu 

am... (Discuţii suprapuse.)  

Deci, n-aţi spus la microfon, perfect, e bun! 

Un singur lucru aş vrea să spun: eu nu am contestat dreptul 

colegului meu de a avea o părere. Mi-am spus şi eu o părere, şi nu 

doresc să mi-o conteste nimeni. Mi-am spus o părere, şi cred că am 

spus-o destul de decent, nu l-am jignit, şi am început toată intervenţia  

mea prin a spune că nu sunt de acord cu atitudinea pe care a avut-o 

domnul consilier. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Aş propune să trecem la audieri, pentru că mai sunt cinci 

persoane aici. Şi, mai propun celor din minister, să mai aştepte un pic, 

pentru că îl avem pe domnul Onisei aici, şi-l invităm la audiere, alături 

de noi. 

A, iertaţi-mă, domnul deputat Socaciu mai are o intervenţie, 
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vă rog, până vine domnul... 

Poftiţi, domnule Onisei, vă rog. 

Domnul Victor Socaciu: 

Fiindcă sunt dintre cei care erau la masă în momentul în care 

s-a produs acest caz de indisciplină, să-i spunem, o să vă aduc aminte 

că, atunci când domnul deputat PSD l-a întrebat pe domnul consilier 

ce pregătire are, ce formaţie are, dânsul a spus la un moment dat că a 

fost preşedinte UASCR sau aşa ceva, şi a mai făcut şi un comentariu, 

care consider şi eu acum că a fost obraznic. 

Dar, ce relevanţă are chestia asta, că ce...?, i-a întors 

întrebarea pur şi simplu, fără niciun fel de relevanţă, de fapt. Şi a fost 

după aceea, la un moment dat, după alte şi alte răspunsuri care nu erau 

corecte, din punctul de vedere al unui om audiat, şi a unei poziţii care 

este esenţială, în sensul că dânsul o reprezintă pe doamna ministru, 

fiind consilier al doamnei ministru, cred că era corect să fie puţin mai 

reverenţios, vizavi de comisie. 

În mod cu totul şi cu totul privat, deci nu la microfon, nu... 

aşa, e cam obraznic băiatu’, atât. A auzit, şi a cerut, după aceea, să i se 

ceară neapărat scuze ş.a.m.d., a creat o..., ceea ce aţi început 

dumneavoastră după aceea să vedeţi la masă. Deci, asta a fost toată 

povestea. Şi, consider că este o gafă mare să te ridici de la masa 

acestei anchete, chestiune care trebuie, de fapt, amendată disciplinar. 

Trebuie să găsim aceste pârghii pentru o amendare, atunci când este 

vorba de o sfidare în faţa unei comisii parlamentare. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă mulţumim foarte mult pentru prezenţa dumneavoastră 

astăzi aici. 

Domnule Onisei, sunteţi astăzi solicitat la audieri în faţa 

comisiei, pentru că aţi dat acele decizii ale CNA-ului în legătură cu 

reportajele şi ştirile plătite către diverse televiziuni, în cadrul 

campaniei organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului pentru  

ziua de 2 mai – Ziua Tineretului. 

O să vă rugăm să ne spuneţi la început, să ne introduceţi în 

acest cadru: cum s-a luat decizia, de ce aţi luat-o în sensul acesta şi, pe 

urmă, colegii mei vă vor adresa întrebări. 

Mulţumesc. 

Domnul Ioan Onisei: 

Sărut mâna, bună ziua şi mulţumesc pentru invitaţie. 

Întâi de toate, sunt dator să vă prezint scuzele preşedintelui 

Consiliului Naţional al Audiovizualului, domnul Răsvan Popescu, 

care de astăzi este în concediu. 

Eu sunt vicepreşedintele Consiliului şi, potrivit Legii 

audiovizualului, în absenţa preşedintelui, reprezint această autoritate 

publică. 

De asemenea, vreau să mulţumesc pentru înţelegere. Am fost 

în relaţie telefonică cu dumneavoastră, şi aţi avut toată îngăduinţa, 

pentru că astăzi am avut şi şedinţa CNA-ului, o şedinţă destul de 

complicată, pe care a trebuit să o conduc. Am avut şi oaspeţi, invitaţi, 

oameni care trebuiau să primească anumite decizii, din provincie. 

Aşadar, mulţumesc că mi-aţi dat prilejul să vă adresez aceste 
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precizări, la această oră, care nu era ora pe care iniţial dumneavoastră 

aţi planificat-o, mi se pare aceea era ora 10,00. 

Acestea fiind spuse, îmi îngăduiţi să fac o scurtă expunere a 

situaţiei deciziilor CNA. Mai întâi de toate, vreau să vă precizez că, în 

data de 19 iunie, domnul Tolontan a adresat o solicitare Consiliului 

Naţional al Audiovizualului care, în opinia domniei sale, trebuia să 

lămurească o serie de aspecte în legătură cu ceea ce dumnealui 

considera că este campania de presă desfăşurată de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului în legătură cu sărbătorirea „Zilei Tineretului”. 

Domnul Tolontan, în sesizarea dânsului, se referea la trei 

aspecte: primul, era acela, dacă prin această campanie, prin oglindirea 

acestor manifestări, o autoritate publică a avut ingerinţe în politicile 

redacţionale ale radiodifuzorilor; cel de-al doilea aspect era acela, 

dacă – într-un fel sau în altul – ştiri, reportaje care au fost difuzate de 

principalele posturi de televiziune – au fost ca urmare a unei plăţi şi, 

deci, ar fi constituit o imixtiune în libertatea redacţională a radio-

difuzorilor; şi, în fine, cel de-al treilea aspect, la care domnia sa se 

referea poate mai puţin, în ce măsură, unele dintre aceste materiale – 

nu întâmplător folosesc termenul generic „materiale care au fost 

difuzate”, constituie sau nu publicitate electorală. 

Dezbaterile în cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului 

au avut loc pe data de 23, în şedinţă publică – în paranteză, trebuie să 

vă informez că, potrivit Legii audiovizualului, lege organică dealtfel, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului funcţionează numai în şedinţe 

publice, în prezenţa tuturor părţilor interesate, şi a mass-media (presă 

scrisă sau presă audio-vizuală). 
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Dezbaterile noastre au avut loc în prezenţa domnului 

Tolontan, în prezenţa reprezentanţilor radio-difuzorilor la care ancheta 

de presă desfăşurată de domnul Tolontan şi de cotidianul pe care-l 

conduce, făcea referire şi, în fine, de faţă cu presa scrisă şi audio-

vizuală. 

Dezbaterile au fost interactive, ca de obicei. Am dialogat cu 

domnul Tolontan; dezbaterile au avut loc pe parcursul a mai bine de 

patru ore, iar în final, CNA-ul a conchis următoarele:  

- în unanimitate, precizez, în unanimitate, nu este, nu a fost 

vorba de vreo imixtiune de vreo ingerinţă a unei autorităţi publice în 

libertatea redacţională a posturilor de radio sau de televiziune; nu s-a 

putut proba nici de domnul Tolontan, nici de către radiodifuzori, nici 

de către nimeni, că s-au cumpărat ştiri şi reportaje. 

Şi, de-asta spuneam că, la un moment dat, o să fac o precizare 

în legătură cu materialele audiovizuale. 

Şi, trei: trei dintre radiodifuzori, CNA-ul a apreciat că, în 

cadrul spoturilor publicitare, deci calupul publicitar, s-au difuzat nişte 

spoturi cu imaginea doamnei ministru, care prezenta ceea ce a 

organizat ministerul, cu ocazia manifestărilor la care dumneavoastră 

vă referiţi, şi CNA-ul a apreciat că acestea sunt spoturi de publicitate 

politică întrucât, potrivit art.155 din Codul audiovizualului, cod dat pe 

baza şi în aplicarea Legii audiovizualului – şi daţi-mi voie să vă citesc, 

ca să nu fie niciun fel de echivoc – „În sensul prezentului Cod, 

constituie publicitate politică clipurile publicitare care promovează un 

partid, un om politic sau un mesaj politic”; alin.(2): „Publicitatea 

politică este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie 
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electorală”. 

În sensul acesta, cu unanimitate de voturi, CNA-ul a emis trei 

decizii de somaţie publică către Realitatea TV, Antena 1 şi PRO TV. 

Trebuie să vă mai precizez nişte lucruri, şi anume: dincolo de 

obiectul sesizării, CNA-ul a monitorizat în legătură cu Ziua de 1, 2 şi 

3 mai, toate posturile, de fapt marile posturi, principalele posturi de 

televiziune, inclusiv Televiziunea publică. 

Trebuie să vă spun că, într-o proporţie mai mică sau mai 

mare, în funcţie de tipul de post, toate televiziunile au oglindit acest 

eveniment, inclusiv Televiziunea publică, în principalele jurnale de 

ştiri. 

Fireşte, şi cu asta închei, prin tipicul lor, televiziunile de ştiri, 

aşadar Realitatea şi Antena 3, au dat cu o frecvenţă mai mare imagini, 

reportaje, comentarii. 

Mulţumesc pentru atenţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumim. 

Dacă sunt întrebări? 

Vă rog, doamna deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Mulţumesc. 

O să pun întrebări pentru a ne lămuri, nu neapărat 

interogatorii, ci pur şi simplu pentru a ne putea lămuri. 

Cred că aţi luat cunoaştere din presă sau, poate, ştiu eu, de 

când, cu scuzele de rigoare, aşteptăm aici, că au existat nişte contracte 



 

 

196

de prestări servicii între Ministerul Tineretului şi Sportului şi două 

firme care, bineînţeles, una din ele, au şi subcontractat. 

Pe fişa tehnică a acestor contracte, făcute de Ministerul 

Tineretului şi Sportului, în anexă, apare – şi nu numai – asigurarea 

notorietăţii evenimentului (emisiuni TV, Realitatea, training-uri 

înregistrate la evenimentele..., minimum reportaj, minimum 30 de 

secunde, pe reportaj, la ştirile de 16, 21 şi 23) sunt incluse în fişa 

tehnică. 

Am urmărit, pe urmă, procesul-verbal de recepţie. La fiecare 

din cele trei contracte, în mod special, este capitolul separat, în care 

spune: „Referitor la asigurarea notorietăţii evenimentului, prestatorul 

s-a angajat să realizeze următoarele activităţi – şi apare: transmisii 

înregistrate, minimum două reportaje, o săptămâna de promovare-

difuzare pe ştiri, pe email Realitatea, Ştiri, Veşti bune ş.a.m.d.”, în 

condiţiile în care, pe fişa tehnică, există capitolul separat care spune: 

producţia de spoturi TV şi Radio. 

Prin subcontractul pe care-l are înregistrat Media Pro cu 

Artisan, pe Anexa 2, deci apare pe art.9 pct.(9) şi (5): „Prezentul 

contract intră, şi prezentul contract conţine anexa 1 şi anexa 2, anexa 2 

fiind bugetul detaliat al filmărilor de ştiri”. 

Uitându-ne pe Anexa 2, apar: producţie ştiri, filmare ştiri 30 

de secunde şi, bineînţeles, costurile.  

Deci, din aceste hârtii, din aceste acte juridice, opozabile faţă 

de orice Cod civil sau Cod comercial, pentru că sunt contracte între 

agenţi economici, ce să credem noi?!!! 

Au fost sau n-au fost? S-a respectat legea sau nu s-a respectat 
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legea? S-a respectat ceea ce dumneavoastră ne-aţi spus că este interzis, 

şi este clar că o bucăţică a fost interzisă, pentru că dumneavoastră aţi 

luat măsura de rigoare, instituţia, pentru interzicerea spotului. 

În acelaşi timp, există Ordonanţa nr.34, având colegi care se 

pricep, poate, mai bine decât mine, care au spus că nu a fost bine 

încadrat, pentru că banii publici nu au voie să fie cheltuiţi pe o astfel 

de activitate. 

Din punctul dumneavoastră de vedere, faptul că nu s-a putut 

certifica cheltuirea unor bani pe astfel de lucruri, dar faptul că ele 

există în aceste contracte comerciale şi în procesul-verbal de recepţie, 

noi, din jurul mesei, ce să credem? 

Domnul Ioan Onisei: 

Doamna deputat, se cuvine o precizare foarte importantă, şi 

cred că este greşeala mea că n-am făcut-o dintru început, şi anume că, 

potrivit Legii audiovizualului, responsabilităţile noastre, relaţiile 

noastre instituţionale, juridice, felul în care monitorizăm şi putând să 

aplicăm sancţiuni, toate aceste lucruri sunt numai în legătură cu radio-

difuzorii. 

CNA-ul şi, cu atât mai puţin eu, ca vicepreşedinte al CNA, nu 

are căderea să se exprime în legătură cu felul în care s-a respectat sau 

nu Ordonanţa de urgenţă privind achiziţiile publice, nu are căderea să  

exprime dacă a fost o chestiune de oportunitate, de necesitate ş.a.m.d. 

Dealtfel, faţă de documentele pe care dumneavoastră le-aţi 

invocat, onestitatea, şi morală, corectitudinea legală şi instituţională 

mă obligă să vă spun, mai cu seamă că domnul Tolontan este în sală, 

că domnia sa a depus la CNA doar nişte anexe şi un proces-verbal de 
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recepţie sunt singurele documente pe care le-a avut Consiliul Naţional 

al Audiovizualului în afară de: propriile rapoarte de monitorizare, pe 

care dacă doriţi vi le pun la dispoziţie; discuţiile, analizele care au avut 

loc în prezenţa domnului Tolontan, cu întrebări adresate domnului 

Tolontan, cu radiodifuzorii şi deciziile, pe care iarăşi, dacă doriţi, vi le 

pun la dispoziţie în fotocopii. 

Aşadar, nu este corect, nici instituţional, nici legal să mă 

pronunţ în legătură cu aspectele despre care aţi vorbit. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Este corect ce a spus. Eu am amintit de Ordonanţa nr.34, şi de 

toate celelalte, pentru a putea să ajungem, într-un fel, la lucrul pe care 

ni l-aţi spus, ce aţi avut dumneavoastră la dispoziţie pentru a putea să 

luaţi decizia.  

Şi vă mulţumesc pentru răspuns. A fost OK. 

Şi materialele, dacă, prin amabilitate, ni le puneţi la 

dispoziţie, în condiţiile în care, în această verificare, tot aşa, prin 

amabilitatea celor cu care am stat de vorbă, am reuşit să mai intrăm în 

posesia lor. 

Oricum, vă mulţumesc. 

Domnul Ioan Onisei: 

Doamnă deputat, este chiar de datoria mea, pentru că acestea 

sunt documente publice. Trebuie să vă spun că deciziile CNA-ului, 

chiar dacă este vorba numai de o simplă sancţiune de genul acesta, se 

fac publice, şi radiodifuzorul este obligat să le publice de cel puţin trei 

ori în ziua respectivă. Prin urmare, sunt documente publice şi vă stau 
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la dispoziţie. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Vă mulţumim.  

De asta am şi dorit să stăm de vorbă cu dumneavoastră, 

pentru că aceste lucruri le-am văzut pe diverse posturi TV. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă mai sunt întrebări? 

Şi eu aveam o nelămurire legată de spotul TV. Înţeleg că 

decizia CNA-ului a fost sau a vizat doar difuzarea spotului TV, în care 

apărea ministrul Tineretului, nu?  

Domnul Ioan Onisei: 

Decizia CNA-ului a privit numai trei radiodifuzori, respectiv: 

Antena 3, Realitatea şi PRO TV, pentru că imagini cu doamna 

ministru, care făcea promoţia evenimentului au apărut în calupul de 

publicitate. Cum bine ştiţi, publicitatea se marchează, ca atare, separat. 

Că şi alte posturi, inclusiv postul public de televiziune au dat ştiri sau 

reportaje, este independenţa lor redacţională.  

De altfel, trebuie să vă spun, poate uşor anecdotic, deşi este 

semnificativ, că foarte mulţi radiodifuzori ne-au spus că oglindirea cu 

o frecvenţă importantă a evenimentului a fost şi pentru că el s-a 

petrecut într-o zi în care, din punctul de vedere al jurnaliştilor, era o zi 

moartă, cum consideră ei, ca evenimente. Deci, nu au prea avut ştiri! 

Dar acestea sunt considerente, dacă vreţi, mai degrabă de ordin 

jurnalistic. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Alte întrebări? La Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru:  

Domnule vicepreşedinte, numai pentru stenogramă şi având 

în vedere că au fost câteva afirmaţii în zilele trecute. V-aş ruga să 

confirmaţi dacă CNA-ul are reglementări speciale pentru perioada de 

campanie. Da sau nu? 

Domnul Ioan Onisei: 

O să fac o scurtă trecere în revistă şi cred întrebarea este 

foarte utilă şi o să vă spun şi de ce. Pentru că, în perspectivă, vă spun 

că am examinat lucrul acesta, Parlamentul României sau Guvernul 

României va trebui să completeze legislaţia privind alegerile 

prezidenţiale. Dacă aveţi curiozitatea vă spun de ce, dar nu face 

obiectul comisiei. 

Revenind la întrebare însă, există două feluri în care 

campaniile electorale pot fi reglementate. Există un fel în care el sunt 

reglementate prin lege. Aduc aminte aici domnilor deputaţi care au 

fost şi în mandatul 2000-2004 că Legea alegerilor pentru Parlamentul 

României nr.373/2004, dacă nu mă înşeală memoria, avea un capitol 

special, dedicat reflectării campaniei electorale, prin mijloacele de 

informare în masă a audio-vizualului. 

Ca să trecem peste etape, vă amintesc că Ordonanţa nr.33 cu 

privire la alegerile pentru Parlamentul European are câteva articole 

care reglementează anumite tipuri specifice de oglindire a campaniei, 

printre altele interzice expresis verbis spotul electoral în afara 
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emisiunilor dedicate campaniei şi a lăsat la latitudinea CNA-ului să 

reglementeze restul. 

Ca să conchid, prin Legea noastră organică, CNA-ul are 

dreptul ipotetic, teoretic, să reglementeze campania electorală. Dacă, 

însă, autoritatea publică cu forţă mult mai mare care este Parlamentul 

sau Guvernul o face, în total sau în parte, este dreptul lui. Noi, 

eventual, venim să completăm, în măsura în care suntem şi abilitaţi 

prin lege. Pentru că, de pildă, dincolo de sancţiunile prevăzute în lege 

şi în cod, în legea la care făceam referire, cea cu privire la alegerile 

pentru Parlamentul European s-au reglementat şi două sancţiuni noi, 

cu cuantum specific, faţă de Legea audiovizualului. Este vorba de 

difuzarea de sondaje de opinie de la alte societăţi decât cele abilitate şi 

este vorba de ceea ce am şi sancţionat, de furatul startului în legătură 

cu exit polurile. Acestea au fost două prevederi specifice în lege. 

În rest, ultima campanie, cu excepţiile de care v-am vorbit şi 

ale principiilor patru cincimi, o cincime, porţii egale şi aşa mai 

departe, a fost o decizie a CNA-ului. 

Domnul Lakatos Petru:  

Deci, are sau au avut reglementări pentru perioada... 

Domnul Ioan Onisei: 

Exact! Numai că vă amintesc, domnule deputat, că potrivit 

legii, respectiv Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului, 

campania prin mijloacele de informare în masă a început pe data de 8. 

Domnul Lakatos Petru:  

Bun! 
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Am aşteptat acest răspuns şi de aceea vin cu întrebarea: există 

reglementări ale CNA-ului pentru precampanie sau nu? 

Domnul Ioan Onisei: 

Nu, există această interdicţie din art.155 şi în Decizia de 

reglementare a campaniei am pus nişte reguli de comportament în 

ceea ce s-ar numi, într-o definiţie care a fost dată la un moment dat în 

Legea pentru uninominal, precampanie. Însă, la nivel de reglementare 

cu putere de lege nu există aşa ceva! 

Domnul Lakatos Petru:  

Dar a fost o perioadă sau, să zic, cutumă sau regulile pe care 

le-aţi amintit? Au fost discutate în CNA, nu? Şi s-a urmărit! 

Domnul Ioan Onisei: 

Pentru această categorie de spot nu era nevoie de... 

Domnul Lakatos Petru:  

Nu m-am referit la această categorie, în general. 

Domnul Ioan Onisei: 

Domnule deputat, decizia cu privire la desfăşurarea 

campaniei prin mijloacele de informare în masă audiovizuale o am la 

mine. A fost publicată în Monitorul Oficial. 

Domnul Lakatos Petru:  

Şi are capitol pentru precampanie! 

Domnul Ioan Onisei: 

Are capitol pentru precampanie în relaţia radiodifuzori, 
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competitori electorali şi CNA. 

Domnul Lakatos Petru:  

Deci, aceasta a fost întrebarea. 

Domnul Ioan Onisei: 

Staţi că vreau să dau nişte detalii, ca să nu fie nimic echivoc. 

Deci, de ce am făcut reguli cu termene? Pentru că ni s-a părut corect, 

radiodifuzorii nu erau obligaţi şi nu sunt obligaţi să reflecteze 

campania. Legiuitorul a spus să fie contra ban, tarif legal, pe unitatea 

de timp sau pe emisiune. Şi noi am spus, pentru transparenţă, în 

favoarea şi a radiodifuzorilor şi în egală măsură competitorilor 

electorali, am spus, domnule, radiodifuzorii să anunţe, cei care doresc 

să facă tipul de emisiuni prevăzute în decizia CNA, partidele politice 

să ştie lucrul acesta şi să poată „să se înscrie”, să ştie CNA-ul lucrul 

acesta, ca după aceea să poată monitoriza corect respectarea regulilor 

de desfăşurare a campaniei. 

Domnul Lakatos Petru:  

Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Important este că există 

anumite reglementări şi pentru... deci, nu m-am referit concret la nici 

un articol. 

Aţi vorbit dumneavoastră de ingerinţă sau de imixtiune în 

programul redacţional, că nu se permite sau se permite... Deci, la 

început aţi spus: s-a făcut sesizarea aceasta, care suna ca şi o imixtiune 

în programul redacţional. Nu aşa s-a făcut? 
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Domnul Ioan Onisei: 

Eu nu m-am referit la ingerinţă. Eu am spus că domnul 

Tolontan, în sesizarea dânsului, punea CNA-ului întrebarea, dacă nu 

cumva, prin reflectarea acestor manifestări, s-au produs ingerinţe în 

activitatea redacţională a radiodifuzorilor. 

Domnul Lakatos Petru:  

Exact! 

Şi atunci, continui eu mai departe, aţi spus că s-a stabilit în 

urma dezbaterilor că nu. Bun! 

Având în vedere că influenţare, ingerinţă, poate să fie şi prin 

măsuri coercitive, dar şi prin măsuri de premiere, nu vreau să intru 

acum la meciurile de fotbal, când se premiază adversarii şi aşa mai 

departe. O singură întrebare scurtă: cum a explicat CNA-ul 

coincidenţa reflectării în diferite jurnale de ştiri a activităţii – citez de 

aici, prevăzută în contract – „intervenţiei live în faţa bannerelor pe 

fundal, în ştiri. Orele 19,00, 8,00 şi aşa mai departe”? 

Aţi spus că aţi fost de acord că nu s-a produs acest lucru, 

înţeleg, dar această coincidenţă, din punctul dumneavoastră ca 

specialist, are vreo explicaţie sau este o pură întâmplare? Din punctul 

dumneavoastră, nu al CNA-ului, că CNA-ul a luat o decizie. 

Domnul Ioan Onisei: 

Înţeleg întrebarea. O să vi se pară că este o mică obstinaţie, 

dar poate chiar este, dar ea vine din corectitudine, eu nu îmi permit să 

am alte puncte de vedere decât cele pe care le-a avut CNA-ul în 

majoritate, deci cu majoritate de voturi. 
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Domnul Lakatos Petru:  

Deci, votul a fost...? Că prima dată parcă era vorba de 

unanimitate. 

Domnul Ioan Onisei: 

Scuze. Unanimitate în a considera că nu au fost ingerinţe, 

unanimitate în a aprecia că nu au fost... 

Domnul Lakatos Petru:  

Şi eu aşa am înţeles, de aceea m-am mirat... 

Domnul Ioan Onisei: 

Scuze! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Dacă nu mai are nimeni întrebări, vă mulţumim foarte mult 

pentru prezenţă... 

Domnul Ioan Onisei: 

Şi eu vă mulţumesc. O după-amiază, ce să vă zic, bună, că 

plăcută nu ştiu! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumim frumos.  

Domnul Gelu Vişan:  

Am eu o procedură scurtă. Şi anume, v-aş ruga să îl rugăm pe 

tânărul care a fost mai înainte în sală, dacă este de acord să vină la 

masă, să-şi ceară scuze domnia sa, să nu facem un eveniment din aşa 

ceva. Dacă domnia sa, suntem într-o instituţie a Parlamentului, suntem 
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şi noi obosiţi, sunteţi şi dumneavoastră tânăr, eu v-aş propune să 

veniţi, să vă cereţi scuze faţă de comisie într-un anumit fel şi să 

încheiem acest incident, e drept, neplăcut şi care se datorează şi 

oboselii. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Eu vreau să supunem la vot, pentru că eu am propus să-l 

chemăm pe acest domn, poate se mai relaxează până mâine şi eu am 

propus să-l chemăm mâine la comisie, nu acum. Eu nu am nici o 

dispoziţie ... Să ne înţelegem: nici un membru al comisiei nu poate să 

ia decizii fără să fim şi noi de acord. 

Mulţumesc. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Procedură. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog, doamna deputat. 

Doamna Aurelia Vasile:  

De abia destinseseră câteva situaţii create. Am cerut să 

mergem mai departe, pentru că şi mâine este o zi şi timpul este în 

favoarea celor grăbiţi, cum este tânărul coleg. 

Deci, vă rog să trecem mai departe la audieri şi o să ne 

hotărâm la sfârşitul şedinţei cum vor fi activităţile... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Eu zic să ne mai gândim, să mai aştepte stimatul coleg, că 

poate... 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Sigur că da! Şi la un anumit nivel de cultură cu care cred că 

avem de-a face acum, să nu-i creăm ceva problemă de superstiţii că s-

a întors. Deci, este bine să vină mâine. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Îl invit pe domnul Florin Rizea de la Direcţia relaţii publice şi 

comunicare alături de noi. 

Domnule Rizea, vă informez şi pe dumneavoastră, ca şi pe 

colegii dumneavoastră invitaţi anterior la audieri că vă rog să ne 

spuneţi tot adevărul în legătură cu informaţiile solicitate de Comisia 

de anchetă, care avea legătură cu cauza şi să nu ne ascundeţi nimic, 

pentru că sunteţi pasibil de sancţiuni penale. 

Vă mulţumesc.  

Vă rog să ne spuneţi calitatea pe care o aveţi acum în minister 

şi care a fost implicarea dumneavoastră în organizarea evenimentelor 

din data de 2 mai, din ce comisie aţi făcut parte şi ce ştiţi despre aceste 

lucruri, pentru ca apoi colegii mei să vă poată pune întrebări. 

Vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Florin Rizea: 

Bună ziua! Numele meu este Florin Rizea, sunt expert în 

cadrul Direcţiei de relaţii publice şi comunicare din cadrul 

Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Am o întrebare, doamna preşedinte. Ce vârstă ai, dacă nu sunt 

prea indiscret? 



 

 

208

Domnul Florin Rizea: 

28 de ani. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Din ce comisie aţi făcut parte? 

Domnul Florin Rizea: 

Comisia de recepţie pe Bucureşti. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Înţeleg că aţi fost în Comisia de recepţie pe Bucureşti, pe 

evenimentul din Bucureşti. 

Domnul Florin Rizea: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

V-aş ruga, pentru început, să ne descrieţi cum aţi făcut 

această recepţie? V-aţi prezentat, nu? 

Domnul Florin Rizea: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

E-n regulă! Deci, cum s-a desfăşurat acest proces de recepţie, 

ţinând cont că nu s-a ştiut nimic despre numărul tricourilor, 

şepcuţelor... Gestiunea materialelor cine a organizat-o şi unde au fost 

depozitate şi de unde le-aţi primit? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu am cunoştinţă despre aşa ceva, unde au fost depozitate. 
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Partea mea, în cadrul acestei comisii a fost să verific suporturile 

magnetice şi să constat dacă a fost asigurată vizibilitatea 

evenimentului. Fac parte din Departamentul de comunicare şi ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles! 

Referitor la vizibilitatea evenimentului, cum aţi constatat că a 

fost asigurată? 

Domnul Florin Rizea: 

Aşa cum toată lumea a constatat şi a văzut, s-au tot dat ştiri şi 

reportaje la TV, pe toate posturile de televiziune, am... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aţi avut o apreciere cantitativă? 

Domnul Florin Rizea: 

Poftim? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aţi avut o apreciere cantitativă? 

Domnul Florin Rizea: 

Am primit şi monitorizarea pe care noi o primim în fiecare 

dimineaţă la minister, deci monitorizarea de luni dimineaţă vizavi de 

articolele, reportajele şi spoturile care au fost publicate de către 

televiziuni. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles.Referitor la numărul de participanţi? 
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Domnul Florin Rizea: 

Nu am cunoştinţă despre aşa ceva. Din relatări, eu nu am fost 

pe teren. Pe teren a fost domnişoara Claudia Radu, directorul Direcţiei 

de programe, care a fost implicată direct. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Înţeleg că apare şi semnătura dumneavoastră în procesul-

verbal. 

Domnul Florin Rizea: 

Eu am semnat doar pe ceea ce înseamnă vizibilitatea 

evenimentului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu, aţi semnat pe tot!  

Domnul Florin Rizea: 

Partea mea a fost să mă asigur... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu aţi scris că aţi semnat doar pe partea dumneavoastră, aţi 

semnat tot procesul, din ce văd eu acolo. 

Şi atunci, reiterez din nou întrebarea, legat de numărul de 

participanţi? Ce ne puteţi spune? 

Domnul Florin Rizea: 

Am şi vizionat aproximativ 3.000 de fotografii, suport... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Le-aţi vizionat? Numărul de participanţi înţeleg că a fost 
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evaluat vizionând... 

Domnul Florin Rizea: 

Da, vizionând suporturile magnetice şi din relatările colegilor 

care au fost pe teren. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi aşa aţi ajuns la concluzia că la Bucureşti au fost peste 

10.000 de participanţi? 

Domnul Florin Rizea: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Pot să am o întrebare? La acest concert de la 

Bucureşti, nu a participat şi jandarmeria? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu am cunoştinţă despre aşa ceva! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu cred că aţi avut nevoie şi de avizul de la jandarmerie şi de 

la pompieri... 

Domnul Florin Rizea: 

Competenţele mele se opresc strict la direcţia de comunicare 

şi nu aveam de unde să... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Era doar o sugestie! Ştiu că jandarmeria, de obicei face aceste 

monitorizări şi... 
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Domnul Florin Rizea: 

Nu am cunoştinţă de aşa ceva, nu ştiu cum se face... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bun. Dacă mai sunt alte întrebări? Legat de numărul de 

tricouri, de aceasta...? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu, nu am cunoştinţă despre aşa ceva, nu a intrat în atribuţiile 

mele să fac recepţie de tricouri. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dar aţi monitorizat, totuşi şi distribuţia lor?  

Domnul Florin Rizea: 

Nu, deci am văzut pe suporturile magnetice, există foarte 

multe poze cu tricouri, cu materiale promoţionale... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu puteţi răspunde la întrebarea câte au fost distribuite în 

ziua respectivă? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu, pentru că nu am cunoştinţă despre aşa ceva, nu pot să vă 

spun. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ştiţi cine are cunoştinţă despre aşa ceva? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu! 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Bine. Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Cred că nu este aşa o întrebare, cât este, să spunem un 

comentariu pentru tânărul nostru coleg. 

A semna un proces-verbal de recepţie, în condiţiile în care, în 

spate sunt contracte comerciale pe bani publici, pentru că sunteţi în 

Ministerul Tineretului şi Sportului, care face parte din Guvernul 

României. Banii ministerului trebuie cheltuiţi conform bugetului pe 

care Parlamentul României l-a votat, ca dumneavoastră să aveţi ce 

cheltui pentru activităţile ministerului dumneavoastră. 

Dumneavoastră, la fel ca şi colegii dumneavoastră veniţi şi 

spuneţi: „Eu am semnat numai pentru o bucăţică!”. Aţi avut un ordin 

de ministru... 

Domnul Florin Rizea: 

Competenţele mele doar la direcţia de comunicare se referă, 

deci doar la notorietatea evenimentului, dacă s-au difuzat clipuri, dacă 

au fost ştiri? 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule Rizea, o spun, aşa, pentru ştiinţă, dacă nu ştiţi până 

acum, semnătura dumneavoastră, după acest proces-verbal, pe 

contractul nr. 13 din data de 22 vă angajează pentru tot ce scrie aici. 

Întrebare: aţi avut un ordin de ministru, vreo hârtiuţă, vreo sarcină de 

serviciu, ştiu eu, de la şeful dumneavoastră direct vreo hârtie în care s-

a spus: „Tu, Florin Rizea, semnezi acolo numai pentru comunicare, ca 
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din această bucăţică să se reţină numai ceea ce dumneavoastră spuneţi 

că aveţi competenţe?”. 

Domnul Florin Rizea: 

Nu, a fost un simplu ordin de ministru, dar partea mea... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule Rizea, v-o spun pentru tinereţea dumneavoastră, 

pentru că aveţi multă profesie înainte şi foarte, foarte mulţi ani de 

muncă. Semnătura dumneavoastră vă angajează pentru fiecare literă, 

începând cu titlul acestui proces-verbal de recepţie. Poate altă dată o 

să fiţi atent! 

Domnul Florin Rizea: 

Da, am verificat, prin suporturile magnetice că au fost 

prezente trupele respective, că s-au împărţit materiale promoţionale, 

că au fost ştiri în cadrul televiziunilor... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule Rizea, aceste lucruri le-aţi văzut prin DVD-ul pe 

care vi l-a proiectat firma care a avut contractul nr. 13 încheiat cu 

ministerul, prin pozele pe care ei vi le-au pus la dispoziţie şi, în 

general, toate aceste lucruri, cel care trebuia să primească bani. 

Domnule Rizea, prin ceea ce dumneavoastră aţi semnat aici, 

cum am spus şi celorlalţi colegi, dumneavoastră aţi obligat-o pe 

doamna ministru să semneze ordinul de plată, în condiţiile în care, din 

ce am văzut noi aici sunt câteva lucruri care creează anumite semne de 

întrebare. 
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De aceea, vă spun, că sunteţi foarte tânăr, pe viitor să aveţi 

grijă! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mai am eu o întrebare, referitor la faptul că faceţi parte din 

Departamentul de comunicare, înţeleg, nu? 

Domnul Florin Rizea: 

Direcţia relaţii publice şi comunicare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Direcţia relaţii publice şi comunicare, deci vă ocupaţi de tot 

ceea ce înseamnă apariţie în presă a ministerului, nu?  

Domnul Florin Rizea: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Atunci eu vreau să vă întreb foarte direct, ceva legat de spotul 

TV, despre care aţi auzit ce a spus înainte CNA-ul, prezenţa doamnei 

ministru în spot? Contravine legii. 

Domnul Florin Rizea: 

Mulţumesc am cunoştinţă despre aşa ceva. Nu am studii 

juridice ca să ştiu dacă are voie sau nu un ministru să apară în spoturi 

TV... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Staţi puţin, că acesta nu este un răspuns. Nu ştiu, direcţia 

dumneavoastră, avea atribuţii să o informeze pe doamna ministru sau 
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pe cei care au organizat evenimentul, ca această apariţie în spot şi 

difuzarea spotului contravine unei legi în vigoare? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu avea atribuţii? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Atunci care sunt atribuţiile direcţiei? Le ştiţi? 

Domnul Florin Rizea: 

Poftim? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Care sunt atribuţiile direcţiei dumneavoastră? 

Domnul Florin Rizea: 

Să editeze comunicate de presă, să facă tot ce face o direcţie 

de comunicare, să menţină legătura cu presa, să facă materiale de 

presă, să întreţină buna funcţionare a site-ului... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi apariţiile media? 

Domnul Florin Rizea: 

Inclusiv apariţiile media. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Păi aceasta vă întrebam. Nu credeţi că aveaţi atribuţii legate 

de informarea doamnei ministru, că prezenţa în acel spot nu este 

legală? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu am cunoştinţă despre aşa ceva, deci nu era de competenţa 

mea să spun dacă este sau nu legal. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dar de competenţa cui era? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu ştiu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Păi, sunteţi Direcţia de relaţii publice şi comunicare. Tocmai 

mi-aţi spus că aveţi aceste atribuţii. 

Domnul Florin Rizea: 

Exact! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Păi, se bat cap în cap răspunsurile dumneavoastră, o dată 

ziceţi „exact” şi o dată spuneţi că nu trebuia să-i spuneţi. Care răspuns 

e real, ca să ştim pe care-l consemnăm? 

Domnul Florin Rizea: 

V-am spus: nu aveam cunoştinţă despre aşa ceva! 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Despre ce nu aveaţi! 

Domnul Florin Rizea: 

Despre faptul că e legal sau nu e legal să apară... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu aveaţi cunoştinţe despre faptul că e legal sau nu? 

Domnul Florin Rizea: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Atunci vă mai pun o întrebare: şi nu puteaţi să-i întrebaţi pe 

cei de la juridic dacă aveaţi vreo bănuială? Dumneavoastră aţi vizionat 

spotul înainte de difuzare? 

Domnul Florin Rizea: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi în momentul în care vizionaţi un spot şi vă daţi acordul, nu 

ştiu, poate era un spot de promovare a marijuanei, dumneavoastră daţi 

acordul aşa, fără să verificaţi dacă este legal sau nu? 

Domnul Florin Rizea: 

Dar nu intră în atribuţiile mele, în fişa postului, să spun... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dar a cui? 
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Domnul Florin Rizea: 

Nu ştiu. În atribuţiile fişei postului la mine, în fişa mea 

personală nu... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Atunci spuneţi-ne a cui intră? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu ştiu să vă răspund la această întrebare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi atunci dumneavoastră, personal, ce atribuţii aveţi, prin fişa 

postului? 

Domnul Florin Rizea: 

V-am mai spus: să menţin legătura cu reprezentanţii presei, 

să editez comunicate şi materiale de presă, să întreţin buna funcţionare 

a site-ului... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi relaţia cu media nu? 

Domnul Florin Rizea: 

V-am spus: menţin legătura cu reprezentanţii presei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Eu ştiu că departamentul dumneavoastră are şi 

atribuţii în ce priveşte apariţiile media, legate de minister. Îmi pare 

rău, eu cred că trebuia să informaţi despre spotul care, după părerea 

CNA-ului, nu este tocmai legal. 
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Dacă mai sunt alte întrebări? 

Domnule Chiriţă, vă rog. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. Vreau să mă refer la procesul-verbal de recepţie, 

în zona de responsabilitate pe care o aveţi, şi anume, la notorietate şi 

la spot TV şi radio. La momentul în care aţi încheiat procesul-verbal 

de recepţie, ştiaţi că a fost interzis un spot publicitar de către CNA? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Consideraţi că aveaţi obligaţia să cunoaşteţi acest lucru? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu. 

Deci, consideraţi că nu aveaţi obligaţia. Pentru că, aici nu 

sesizez faptul că, la aceste producţii de spoturi, nu apare faptul că un 

spot produs în cadrul contractului nu a mai fost dat publicităţii, 

datorită interdicţiilor primite de la CNA. Şi, cred că, din acest punct 

de vedere, trebuia să fie reflectată această situaţie. Decizia a apărut 

imediat, şi a fost interzis anterior evenimentului, anterior semnării 

procesului-verbal de recepţie. 

Deci, aceasta este o chestiune care trebuia să iasă în evidenţă, 

mai ales departamentului din care faceţi parte. 

A doua problemă: la notorietatea evenimentului, vreau să vă 

întreb dacă aţi văzut, din documentele prezentate, din DVD-uri,     



 

 

221

CD-uri ce v-au fost furnizate, ştirile prezentate la orele respective, 

dacă le-aţi văzut? 

Domnul Florin Rizea: 

Am văzut. Nu pe toate, dar am văzut. Avem şi monitorizarea 

care ... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, aţi văzut, nu pe toate, şi cele pe care le-aţi văzut 

corespund contractului şi modului... (Discuţii suprapuse.)  

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

(Fără microfon.) Are monitorizare. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, a spus că nu le-a văzut pe toate, ca membru în comisie. 

În document spune că au văzut aceste DVD-uri. 

Deci, nu le-a văzut pe toate, aceasta era problema. 

Mulţumesc, nu mai am alte întrebări. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

O singură întrebare: spuneţi-mi, în legătură cu clipul în care 

apare doamna ministru, cunoaşteţi clipul? 

Domnul Florin Rizea: 

Da. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Direcţia dumneavoastră a fost în vreun fel implicată în 

concepţia, producţia sau difuzarea acelui clip? 

Domnul Florin Rizea: 

Nu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimate invitat, vă mulţumim pentru prezenţa dumneavoastră 

astăzi aici. 

Domnul Florin Rizea: 

Mulţumesc şi eu. La revedere. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Îl invităm pe domnul George Rusescu, Direcţia generală a 

programelor pentru studenţi. 

Bună ziua! Vă mulţumesc că aţi venit. 

V-aş ruga să ne spuneţi adevărul în legătură cu faptele pe care 

le cunoaşteţi despre evenimentul din 2 mai „Ziua Tineretului”. 

Dacă nu veţi spune adevărul, sunteţi pasibil de sancţiuni 

penale. 

Am să vă rog să vă prezentaţi, ca să ştie colegii mei care a 

fost calitatea în care v-aţi implicat în organizarea acestor evenimente? 

Pe urmă, colegii mei vă vor adresa întrebări. 
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Domnul George Rusescu: 

Stimată domnişoară preşedinte, 

Onorabilă comisie,  

Aş dori să vă salut şi să vă asigur că o să răspund cât pot de 

bine întrebărilor acestei comisii. Sunt director general al Direcţiei 

programe pentru studenţi, şi îmi cer scuze pentru viciile de exprimare 

pe care mi le pricinuieşte o răceală. Aştept întrebările dumneavoastră.  

Eu, în evenimentele de la 1 – 2 mai, am semnat procesul-

verbal de recepţie, şi sunt unul dintre semnatarii procesului-verbal de 

recepţie de la Costineşti. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulţumim. 

Întrebări de la colegi? 

Domnul Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vreau să vă întreb dacă evenimentul angajat cu firma Mark 

SRL s-a desfăşurat potrivit programului şi în condiţiile stabilite de 

către contract? Şi, dacă aţi verificat, efectiv, acest lucru? 

Domnul George Rusescu: 

Da, din cele ce-am văzut la faţa locului şi, după aceea, pe 

DVD, evenimentul s-a desfăşurat conform prevederilor contractului. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Puteţi să detaliaţi care au fost acele prevederi? În ce interval 

orar, mă interesează, dacă a rezultat de pe...? 
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Domnul George Rusescu: 

Nu, nu reţin acum. Nu-mi dau seama, a trecut ceva vreme. 

Îmi cer scuze pentru asta! 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

În al doilea rând, din informaţiile de care dispuneţi, 

cunoaşteţi faptul că acest eveniment de la Costineşti nu a fost 

organizat de către Compania Mark, şi a fost organizat de către Media 

Pro? 

Domnul George Rusescu: 

Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Sincer? 

Domnul George Rusescu: 

Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu cunoaşteţi lucrul ăsta. 

Domnul George Rusescu: 

Nu. Am văzut că cele ce s-au întâmplat acolo sunt conforme 

cu cele prevăzute în contract. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Adică, altfel spus, evenimentul s-a desfăşurat în ambele zile, 

între intervalul 15,00 – 21,00 cu DJ, şi între 21,00 şi 24,00 cu trupe, 

da? 
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Domnul George Rusescu: 

Da. Deci şi de acolo, şi de pe suportul magnetic, noi am văzut 

dacă s-a respectat programul. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc, nu mai am întrebări. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Domnul Olteanu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă mulţumesc. 

Aceleaşi întrebări pe care le-am pus şi celorlalţi colegi ai 

dumneavoastră din comisie. Aţi mai avut şi un alt fel de mandat în 

numirea dumneavoastră în comisie, decât desemnarea direct? Vi s-au 

desemnat anumite competenţe de a verifica anumite lucruri? 

Domnul George Rusescu: 

Nu, prin ordin am avut aceeaşi... am fost desemnaţi în 

Comisia de recepţie. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Deci, nu vi s-au stabilit niciun fel de însărcinări de a verifica 

anumite lucruri? 

Domnul George Rusescu: 

Nu. Prin ordin, nu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Mulţumesc. 
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Domnul George Rusescu: 

Vă mulţumesc. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

A existat vreo verificare cantitativă la Costineşti, care să nu 

se regăsească apoi în procesul-verbal de recepţie? 

Domnul George Rusescu: 

Cantitativă ca număr de trupe, poate, doar atât. În rest, 

cantitativ nu. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

A existat vreo verificare a efectuării unor plăţi a implicării, 

practic, a prestatorului de servicii pe care-l evaluaţi, în organizarea 

evenimentului? 

Domnul George Rusescu: 

Nu. Acest lucru nu intră în atribuţiile noastre (aspectele 

economice şi de efectuare a plăţilor prestatori ş.a.m.d.) 

Noi am observat dacă s-a întâmplat acest eveniment, care s-a 

cumpărat prin contract. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Haideţi să încerc să întreb mai explicit. Cum sunt stabilite 

atribuţiile comisiei dumneavoastră? Prin ce reglementare? că, înţeleg, 

nu prin ordin al ministrului. 

Domnul George Rusescu: 

Nu, prin ordin al ministrului au fost desemnate trei persoane, 

care să facă parte din comisie. 
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Domnul Bogdan Olteanu:  

Care să evalueze îndeplinirea unor obligaţii contractuale. 

Domnul George Rusescu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Şi, prin ordin, nu s-a mai stabilit nimic altceva, ce aveţi de 

făcut, înţeleg. Doar s-a stabilit că veţi verifica îndeplinirea unor 

obligaţii. Aţi cercetat, înţeleg, potrivit procesului-verbal de evaluare, o 

serie de documente: Nota de fundamentare, Caietul de Sarcini, 

Contractul şi Anexa nr.1. 

Domnul George Rusescu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

În contract, ca să nu greşesc, am să încerc să vă citesc, sunt 

scrise o serie de obligaţii ale prestatorului. Printre obligaţiile 

prestatorului, scrie: „Să presteze serviciile, în conformitate cu 

specificaţiile prezentate în Anexa 1”. Deci, nu scrie că trebuie să se 

întâmple evenimentele respective, ci scrie că prestatorul trebuie să 

presteze serviciile respective. 

Dumneavoastră aţi verificat că prestatorul a prestat acele 

servicii? 

Domnul George Rusescu: 

Eu, personal, şi colegii mei, dealtfel, am verificat dacă s-au 

respectat cele prevăzute în contract. 
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Domnul Bogdan Olteanu:  

Iertaţi-mă că vă întrerup. Vă foloseşte dacă vă pun un 

contract la dispoziţie, ca să discutăm pe document, să nu fiţi într-o 

situaţie mai delicată, că înţeleg că nu-l aveţi în faţă. 

Domnul George Rusescu: 

Vă mulţumesc. Dacă evenimentul s-a întâmplat, da, deci noi 

asta am verificat. Adică, dacă trupele care au fost acolo au cântat, dacă 

cele prevăzute în contract au fost acolo, la faţa locului. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Exact. Daţi-mi voie să vă citesc: art.9 „Obligaţii ale 

prestatorului. 9.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile, în 

conformitate cu specificaţiile prezentate în Anexa 1: adică, trupe 

ş.a.m.d. 

Deci, conform contractului, prestatorul trebuia să presteze 

aceste servicii, nu trebuia să se întâmple de la sine. 

Domnul George Rusescu: 

Aceste aspecte nu le ştiu, dacă prestatorul... 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dar, înţeleg, din procesul-verbal de evaluare pe care l-aţi 

semnat şi pe care îl am în faţă, că aţi avut la dispoziţie contractul. 

Domnul George Rusescu: 

Trupele care au apărut... 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Nu, nu, contractul, l-aţi avut la dispoziţie, în momentul în 
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care aţi făcut evaluarea?  

Domnul George Rusescu: 

Aşa este. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

L-aţi citit?  

Domnul George Rusescu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Şi nu aţi reţinut faptul că o obligaţie esenţială, singura 

dealtfel din contract, a prestatorului, este să presteze serviciile 

respective? 

Domnul George Rusescu: 

Domnule deputat, trupele care apăreau în contract au fost 

acolo. Toate care apăreau în contract s-au întâmplat. Cum, şi în ce 

mod, acele trupe..., îmi cer scuze, dar nu este, nu intră în competenţa 

mea să spun cum a fost acolo, şi nici nu... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Adică, nu ştiţi dacă au fost plătite de firma care a contractat 

cu ministerul sau cu altă firmă? Asta este ideea pe care... Dar 

dumneavoastră nu aveţi de unde să ştiţi. 

Domnul George Rusescu: 

Nu am de unde să ştiu aşa ceva. Trupele au prestat serviciul 

pentru care... 
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Domnul Bogdan Olteanu:  

Sunt edificat pe această chestiune şi vă mulţumesc. 

Asta este tot. Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mai sunt întrebări?  

Vă rog, domnule Chiriţă, mă scuzaţi. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Îmi cer scuze că trebuie să revin, dar este o problemă pe care 

am sesizat-o şi în celelalte cazuri, şi anume: faptul că, la nivelul 

Comisiei de recepţie, s-a făcut o analiză privind datele înregistrate pe 

suporturile magnetice şi se confirmă îndeplinirea obiectivului din 

propunerea tehnică. 

Este vorba de materiale de prezentare şi promovare în cadrul 

evenimentului de divertisment. Şi, citez, în continuare: „Se reţine 

faptul”, adică, dumneavoastră, comisia, reţineţi faptul „că materiale 

promoţionale oferite participanţilor au fost distribuite prin 

reprezentanţi MTS la eveniment”.  

Deci, reprezentanţii MTS au distribuit aceste materiale 

promoţionale. Şi voiam să vă întreb dacă aceştia au fost de la nivelul 

ministerului sau de la nivelul direcţiei teritoriale? Şi, dacă ştiţi cine au 

fost aceştia? 

Domnul George Rusescu: 

Nu ştiu exact cine au fost aceştia, dar aceste materiale au fost 

acolo, pentru că, după cum am văzut, şi la faţa locului, şi în 

înregistrări, toate aceste tricouri şi şepci erau purtate, erau prezente. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

În contract, pentru că aţi avut această  analiză – contract şi 

îndeplinirea obligaţiilor din contract – în contract, cine avea obligaţia 

să distribuie aceste materiale promoţionale? 

Domnul George Rusescu: 

Din câte mi-amintesc, aceste materiale promoţionale făceau 

obiectul pentru asigurarea notorietăţii evenimentului şi asigurarea 

vizibilităţii. 

Nu mi-aduc aminte, foarte clar, cine avea această obligaţie 

acum? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

În contract scrie foarte clar firma prestatoare: Mark SRL. Ei 

aveau obligaţia să ducă la îndeplinire toate aceste activităţi. 

Domnul George Rusescu: 

A, absolut. Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Şi, dumneavoastră ca şi minister, reţin eu – nu este afirmaţia 

dumneavoastră – a prestat în numele Mark SRL. 

Domnul George Rusescu: 

Da, aşa este. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc. 
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Domnul George Rusescu: 

Vă mulţumesc frumos. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Vă rog, doamna deputat. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule director, în procesul-verbal pe care l-aţi semnat, aşa 

cum spunea şi colegul Olteanu, aţi avut la dispoziţie contractul, caietul 

de sarcini şi nota de fundamentare.  

Asta, dacă n-aţi făcut-o, poate o faceţi cu altă ocazie. La 

pct.10 spune: „Obligaţiile achizitorului”. Deci, aici, apar, dacă vreţi, 

exact sarcinile pe care dumneavoastră le-aţi fi avut în momentul în 

care realizaţi  acest proces-verbal de recepţie, şi care spune aşa: 

„Obligăm să urmărească câteva contracte în conformitate cu 

propunerea tehnică depusă, şi Anexa 1, să recepţioneze parţial şi, în 

final, serviciile prestate, întocmind în acest sens un proces-verbal de 

recepţie sau, după caz, de predare-primire, număr recepţie parţială se 

poate proceda la decontarea facturilor ... şi aşa. Achizitorul se ...”, asta 

nu mai era o problemă, a dumneavoastră, să plătească. 

Pentru că, din momentul în care s-a parcurs pct.10.1 

„încheierea procesului-verbal”, toate celelalte curgeau de la sine 

înţeles. 

Deci, aţi avut în faţă acest contract, care are şi fişa tehnică, 

care este prinsă în acea Anexă l. 

Pe lângă derularea şi obligaţiile pe care le avea prestatorul 

(cu concurs, cu nu mai ştiu ce şi toate celelalte) există şi o propunere 
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financiară. Pentru că, ceea ce dumneavoastră realizaţi la pct.1, şi care 

într-un fel este sarcina pe care nu v-a scris-o în ordin ministrul, ci pur 

şi simplu trebuia să îndepliniţi 10.1 – probabil, de’aia nu v-au dat-o, 

pentru că aveaţi acest contract, sunt şi nişte sume. Măcar, prin sondaj, 

pentru că, conform acestui lucru, faptul că l-aţi avut, şi faptul că n-aţi 

avut alte sarcini, înseamnă că dumneavoastră trebuia să îndepliniţi 

10.1. 

Aţi avut curiozitatea să verificaţi, prin sondaj, aşa cum spune 

aici, cheltuirea banului public? Pentru că, pe baza semnăturii 

dumneavoastră aceşti bani au fost plătiţi. 

Domnul George Rusescu: 

Cu tot respectul, doamna deputat, nu am expertiză economică 

şi nu intră în competenţele mele să analizez, din punct de vedere 

economic. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Nu trebuia să faceţi din punct de vedere economic, ci pur şi 

simplu, pe toată fişa asta Anexă 1, pentru că, dacă nu v-a dat doamna 

ministru, odată cu numirea în această comisie, alte sarcini, nu vi le-a 

dat, cred eu, că m-am luminat, pentru că exista acest punct în contract. 

Nu trebuia decât să spuneţi: „Domnule firmă prestatoare, cât 

a costat un tricou; domnule firmă prestatoare, aproximativ, cât ai plătit 

un lăutar?, cu scuzele de rigoare; domnule firmă prestatoare, eu sunt 

pus aici să semnez pentru ca ministra mea să poată să elibereze banii 

publici. 

Deci, eraţi obligat, dacă nu aţi avut alte sarcini, prin faptul că 
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vi s-a pus acest contract la dispoziţie. 

Domnul George Rusescu: 

Vă mulţumesc pentru întrebare şi pentru sfaturi, doamna 

deputat, dar încă o dată repet, sfera mea de competenţă nu este una 

economică. Am înţeles ceea ce mi-aţi spus şi... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Probabil că, neavând pregătire economică, şi acasă la 

dumneavoastră, atunci când faceţi socotelile, vi le faceţi fără pregătire 

economică, ci pur şi simplu, pentru că vă interesa acel buget. 

În momentul în care aţi acceptat să faceţi parte din această 

comisie, nu trebuia să ai studii economice, ci pur şi simplu trebuia să 

aduci la îndeplinire acest 10.1, ca să pot să merg mai departe la 10.2 şi 

10.3, ceea ce mai departe au făcut specialiştii economici. 

Domnul George Rusescu: 

Da, dar, doamna deputat, specialiştii – ei, tocmai asta vă 

spuneam: nu am competenţă tehnică şi nici economică să evaluez 

financiar aceste lucruri. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule director general, nu vreau să intru în polemică cu 

dumneavoastră, dar măcar aşa, şi nici nu este cu rea-intenţie, vă rog să 

mă credeţi, măcar pentru tinereţea dumneavoastră. Aţi primit, prin 

ordin de ministru, să faceţi parte din această comisie. De acord? 

Domnul George Rusescu: 

Da. 
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Doamna Aurelia Vasile:  

Probabil că doamna ministru nu a mai considerat oportun să 

vă dea alte sarcini scrise, pentru că v-a pus la dispoziţie acest contract, 

pe care dumneavoastră trebuia să-l citiţi. Şi, spun, încă o dată: la 

pct.10.1 sunt precizate exact ceea ce dumneavoastră ar fi trebuit să 

faceţi, fără să aveţi specialitate în zona pe care dumneavoastră aţi 

referit-o. Şi atât. 

Domnul George Rusescu: 

Am înţeles. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mai sunt întrebări pentru invitatul nostru? Mulţumesc 

frumos. 

Vă mulţumim pentru prezenţă şi pentru răspunsurile la 

întrebări. 

Domnul George Rusescu: 

Mulţumesc şi eu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Doamna Claudia Marinescu este invitată – alături de noi – 

Direcţia relaţii publice şi comunicare. 

Vă mulţumim, doamnă, că aţi venit. 

Vă rog să răspundeţi la toate întrebările, în conformitate cu 

dispoziţiile regulamentare şi să nu ascundeţi nimic, pentru că altfel 

sunt sancţiuni penale. 

O să vă rog să ne spuneţi, care este legătura dumneavoastră, 
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în ce calitate aţi participat la organizarea evenimentelor din data de 2 

mai? Din ce comisie aţi făcut parte? De când sunteţi angajată în 

minister? Pe urmă o să vă punem noi întrebări. Vă mulţumim. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Sunt consilier în cadrul Direcţiei de relaţii publice şi 

comunicare a Ministerului Tineretului şi Sportului. Lucrez din iunie 

2006 în Autoritatea Naţională pentru Tineret, iniţial, tot la Direcţia 

comunicare, şi am făcut parte din Comisia de evaluare a procesului-

verbal de evaluare al evenimentului de la Costineşti. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Stimaţi colegi, o să vă rog să-i puneţi doamnei, domnişoarei 

întrebări. 

Domnul Lakatos Petru: 

O întrebare, vă rog! N-am înţeles, proces-verbal de evaluare 

sau proces-verbal de recepţie? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Procesul-verbal de recepţie la evenimentul din Costineşti. 

Domnul Lakatos Petru: 

Dar aţi zis mai înainte de evaluare, şi de aceea... 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da, am zis de evaluare, îmi cer scuze! 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Aţi fost în sală şi aţi auzit declaraţiile celorlalţi colegi ai 
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dumneavoastră, nu? 

Din partea noastră cam aceleaşi întrebări, înţeleg, că ar fi: 

cum aţi evaluat participarea, cum aţi evaluat, practic, prestaţia sau 

ceea ce trebuia să facă prestatorul, în temeiul contractului, şi aţi decis 

în final că şi-a făcut treaba? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Deci, din punctul de vedere al Direcţiei relaţii publice şi 

comunicare, pentru că sunt consilier în cadrul acestei direcţii, şi atunci 

competenţele mele se limitează la Direcţia relaţii publice şi 

comunicare, eu am fost la Costineşti şi, prin urmare, evenimentul a 

avut loc, i-am văzut. Vizual, departe, iar monitorizarea a venit... 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

... să confirme ceea ce aţi văzut. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Exact. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

O să vă întreb câteva lucruri legate de..., pentru că s-a tot 

discutat despre tricourile, şepcile, în fine, lucrurile care au fost 

distribuite de prestator, înţeleg, sau nu de prestator, ci de minister. 

Aţi fost de faţă când aceste obiecte s-au distribuit către 

participanţii la eveniment? Aţi văzut amploarea pe care a avut-o 

această distribuire de materiale? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Deci, s-au distribuit materialele promoţionale. Acum, noi, 
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cum să vă explic, le-am văzut, da, sunt fizice, se văd în suportul 

magnetic, în poze, în video. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Aţi participat la această distribuire de materiale? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Nu, eu, personal, nu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Dar cine a făcut-o anume? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Firma prestatoare. În atribuţiile lor a intrat. Noi am 

recepţionat evenimentul în sine, nu trebuia, personal, să mergem... nu 

apare nicăieri că trebuia, personal, să mergem să împărţim tricouri. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Nu, nu, nu, eu nu vă fac niciun proces de intenţie. Întrebarea 

mea nu era, de ce nu aţi făcut, pentru că trebuia... în niciun caz. Eu 

încerc să-mi dau seama cum aţi evaluat evenimentul. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Am înţeles. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Şi încă o întrebare: fiind prezentă la Costineşti, aţi sesizat în 

mod concret implicarea direcţiei judeţene de tineret şi sport, şi în ce 

fel s-a implicat, din ce-aţi văzut? 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Sunt două direcţii: direcţia judeţeană pentru tineret şi direcţia 

judeţeană pentru sport. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Da. Aţi sesizat implicarea vreuneia din cele două, şi în ce fel? 

Doamna Claudia Marinescu: 

La Costineşti? Nu ştiu să vă spun, nu pot să identific acum, 

vă daţi seama, din atâţia oameni câţi au fost acolo, nu cunosc chiar pe 

toată lumea din... Bănuiesc că au fost, nu, normal. Trebuiau să fie, din 

moment ce au fost evenimente sportive care s-au desfăşurat, cel puţin 

consilierul de tineret. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Dumneavoastră doar aţi spus că aţi văzut şi voiam să văd 

dacă aţi văzut şi asta? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Dar mi-aţi spus că nu cunoaşteţi. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Nu-l cunosc personal. Acum, chiar pe toată lumea, îmi pare 

rău! 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Am înţeles. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vreau să vă întreb dacă aţi citit procesul-verbal de recepţie 

înainte de a-l semna? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

În procesul-verbal de recepţie se face afirmaţia că materialele 

promoţionale au fost oferite participanţilor şi distribuite prin 

reprezentanţii MTS la evenimente. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Am înţeles asta. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Am vrut să punctez acest aspect. 

Referitor la program, aţi fost pe tot parcursul evenimentului 

sau o oră da, o oră ba? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Aproximativ, pe decursul întregii zile. Acum, nu ştiu la ce vă 

referiţi, ca să... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, mă interesează dacă în intervalul orar, aşa cum se 

prezintă aici, au fost îndeplinite obligaţiile contractuale? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da, din moment ce oamenii au cântat acolo, trupele? 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Oamenii au cântat, înţelegând trupele, atât? Asta a fost tot? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Nu, şi au fost evenimente pe plajă toată ziua. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, vorbesc de scenă. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da, pe scenă, acolo, în jurul... pe acelaşi perimetru. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Şi prestator direct, nu mă refer la contractorul-girant, că 

bănuiesc că ştiţi, că lucraţi în relaţia cu mass-media, cine a fost 

efectiv, cine a realizat acest proiect, efectiv? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Deci, eu nu pot să vă spun cine a fost? Bănuiesc că 

prestatorul, nu? Nu este de competenţa mea, cum să-mi dau eu cu 

părerea, cine a fost sau nu acolo? Deci, nu am cum să-i cunosc, nici pe 

cei de la firma respectivă, nici pe cei de la altă firmă. Eu am văzut că 

s-a desfăşurat evenimentul. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, dar printre prestatori, a fost MTV-ul? 

Doamna Claudia Marinescu: 

De ce trebuie să vă spun?! 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, vă întreb, doar! 

Doamna Claudia Marinescu: 

Nu ştiu. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Este suficient. Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bună ziua! 

Doamna Claudia Marinescu: 

Bună ziua! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am să ascult sfatul prietenului meu Sever Voinescu, şi o să 

fiu foarte cuminte, nu? 

Aţi făcut recepţia la Costineşti, da? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aţi spus că au cântat trupe. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. A avut loc evenimentul cu trupele. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Evenimentul s-a desfăşurat pe scena mare, de la MTV? 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Da, pe scena mare. Nu ştiu dacă de la MTV. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Era o scenă mare, aia roşie pe care apărea banner-ul 

Ministerului Tineretului şi Sportului, da? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da, avea însemnele Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Pe care au concertat şi trupele respective, da? 

Bun, este în regulă. 

A doua întrebare: celelalte evenimente de pe plajă, ce-au mai 

fost (concursuri de nu ştiu ce, tot felul de concursuri)... 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da, tot felul de concursuri au fost, acum nu le ţin minte chiar 

pe toate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu vă întreb care au fost. Cine le-a organizat?, că aţi făcut 

recepţie. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Am făcut recepţia? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, dumneavoastră, conform hârtiilor, trebuie să ştiţi cine    

le-a organizat? 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Prestatorul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Adică? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Cel cu care s-a încheiat contractul, conform căruia s-a făcut 

procesul-verbal. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, cine v-a spus, cu cine aţi discutat când aţi făcut recepţia? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Cum, cu cine am discutat? Am fost acolo. De ce trebuia să 

discut cu cineva? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, nu ştiu, să-i întrebaţi câţi participanţi au fost, dacă au 

făcut toate concursurile asupra cărora v-aţi înţeles, poate au făcut cu 

trei mai puţine concursuri; poate n-au făcut pe plaja nu ştiu care, de 

asta vă întreb. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Nu, eu v-am spus, tot evenimentul a avut loc în cadrul 

perimetrului foarte bine determinat. Nu era... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Care era perimetrul foarte bine determinat? 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Plaja din jurul obeliscului, adică nu au avut loc peste tot prin 

Costineşti. Deci, era un perimetru foarte bine determinat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, dar este un lucru important. Deci, doar pe plaja din jurul 

obeliscului. 

Doamna Claudia Marinescu: 

În zona... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Deci, în altă parte nu au mai fost evenimente în 

Costineşti? 

Doamna Claudia Marinescu: 

În Costineşti, nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este şi ăsta un lucru foarte important. 

Ce a făcut Direcţia de tineret şi Direcţia de sport de la 

Constanţa? Cu ce v-au ajutat ei? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Asta trebuie să-i întrebaţi direct. Din punct de vedere al 

Direcţiei relaţii publice şi comunicare, eu nu am avut nicio tangenţă cu 

ei. Deci, eu, personal, Direcţia relaţii publice şi comunicare... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar cine a avut o tangenţă cu ei? 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Bănuiesc că trebuie să-i întrebaţi direct pe dumnealor. Deci, 

cu mine, personal, nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

N-au avut nicio relaţie de comunicare. Dar, dumneavoastră, 

în cadrul ministerului, discutaţi cu cineva, comunicaţi cu cineva? 

Când v-aţi dus să faceţi recepţia la Costineşti, care au fost contactele 

pe care vi le-au dat, că nu v-aţi dus acolo doar să vă uitaţi, şi pe urmă 

v-aţi întors la Bucureşti. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Eu am mers acolo, am văzut ce se întâmplă şi m-am întors la 

Bucureşti, ce puteam să fac mai mult decât atât? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Păi dumneavoastră aţi semnat, de exemplu, că MTS-ul a 

distribuit tricouri. Aţi văzut lucrul acesta, că s-a întâmplat? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Deci, am văzut tricourile. Ce pot să spun? Se văd în toate 

pozele şi în toate filmele. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aceasta vă întrebăm şi noi! Cine le-a distribuit tricourile? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Firma prestatoare, cea de la care noi am luat evenimentul în 

sine. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu înţelegeţi că vă contraziceţi cu ce aţi semnat? Aceasta v-a 

spus şi colegul meu înainte. Deci, aţi semnat ceva ... cum? Staţi că nu 

înţeleg! 

Doamna Claudia Marinescu: 

Aşteptam să terminaţi, că mi-am dat seama că vorbesc peste 

dumneavoastră! Îmi cer scuze! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

În procesul-verbal spune că MTS-ul a distribuit tricourile. 

Aici dumneavoastră spuneţi că firma le-a distribuit. Sunt două lucruri 

care se bat cap în cap! deci, undeva nu aţi avut dreptate, ori când aţi 

semnat, ori acum! Aceasta vroiam să vă întreb. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Eu vă spun din punctul de vedere al Direcţiei relaţii publice şi 

comunicare, pentru că eu nu mă ocup de distribuţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dumneavoastră, că dumneavoastră aţi semnat.  

Doamna Claudia Marinescu: 

Eu am recepţionat strict partea de comunicare şi relaţii 

publice. Nu pot să mă bag pe tehnic! Mă scuzaţi, am o pregătire de 

filolog, chiar pe tehnic nu mă pot... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnişoară sau doamnă, nu ştiu? 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Domnişoară. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Aţi fost prin ordin de ministru numită în această comisie de 

recepţie, aceasta am înţeles, că n-aţi primit o sarcină fixă pe ceea ce 

este gradul dumneavoastră de pregătire şi de responsabilitate, şi 

aceasta am înţeles. Dar ştiţi ce aţi greşit? Aţi greşit, pentru că în 

momentul în care aţi semnat, ceea ce spuneam şi colegilor dinainte, 

aici apare: „ la prezentul s-a ataşat în copie: Notă de fundamentare, 

Caiet de sarcini, contract şi anexa 1”. În momentul în care aţi spus că 

aveţi contractul – şi, să ţineţi minte, când o să mai fiţi în astfel de 

comisii, prima obligaţie este să citiţi toate materialele şi documentele 

care vă sunt puse în faţă, pentru că atunci aţi văzut acest 10.1 şi aţi 

văzut şi anexa 1, care vă arăta că pe ceea ce dumneavoastră semnaţi se 

plătesc pentru evenimentul de la Costineşti 1.160.651 RON, bani 

publici. 

Ceea ce dumneavoastră vreţi să spuneţi, că aţi semnat numai 

pentru ceea ce dumneavoastră aveţi ca sarcină profesională în cadrul 

ministerului, juridic nu stă în picioare. Deci, nu analizez aceasta, dar 

vă spun dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră aţi semnat procesul-

verbal în totalitate, nu aţi făcut menţiuni. Dacă dumneavoastră aici, 

unde aţi semnat, făceaţi menţiuni, semnez numai pentru punctul cutare 

şi cutare. Nu era nici un fel de problemă! Juridic, aţi parcurs pct. 10.1 

şi atunci cei care sunt specializaţi au mers mai departe de la pct. 10.2, 

10.3, iar pe baza acestui proces-verbal s-a plătit această sumă: 

1.160.651 RON. Şi am rugămintea, cred că a înţeles... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mai am eu o întrebare... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Să nu mi-o chinui, că atât îţi trebuie! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu, nu mai chinui invitatul, în nici un caz!  

Tot o nelămurire mai am. Zilele trecute aici s-a afirmat că, de 

fapt, la Costineşti au fost două scene sau mai multe scene... Repet 

întrebarea, este treaba cu perimetrul. Deci, toate acţiunile s-au 

desfăşurat în jurul obeliscului, da? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

...pe plaja din jurul obeliscului şi partea artistică s-a 

desfăşurat pe scena mare, unde a avut loc şi spectacolul MTV sau în 

colaborare cu MTV-ul. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da, deci pe scena mare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Mulţumesc. Aţi văzut? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Olteanu şi pe urmă domnul Vişan, când se va 

întoarce. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Vă mulţumesc.  

Prima întrebare, iertaţi-mă că a fost un pic de rumoare şi n-

am auzit foarte clar: aţi fost la Costineşti în ziua evenimentului? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

 Şi era vizibil, evident, din anunţurile, bannerele, inclusiv 

anunţurile din sistemele de difuzare muzicale de pe acolo, de pe plajă 

cine este organizatorul evenimentului, se anunţa cine organizează 

evenimentul respectiv, în vreun fel sau altul? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Erau bannere cu „De 2 ori Mai tânăr”. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Adică MTS! 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi despre Media Pro nu scria nimic sau nu se anunţa nimic? 

MTV? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Eu nu am văzut, sincer... 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Nici pe scenă nu scria? Eu vă mărturisesc, spre ruşinea mea, 

că nu am văzut evenimentul. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Acum, sincer, acum mă faceţi să mă gândesc... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Încerc să mă cantonez în partea de comunicare. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da, ştiu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dar puteţi să-mi răspundeţi: „nu ştiu”! 

Doamna Claudia Marinescu: 

Ştiţi cum e, da... nu că nu ştiu, dar nu-mi aduc aminte acum 

exact să vă spun. Trebuie să vizionez, să văd exact unde se vede, ce şi 

cum... sincer, nu... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Fără nici o jenă, spuneţi-mi: „nu ştiu”, acolo unde nu ştiţi, nu 

este nici o problemă. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Nu-mi amintesc. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu aveţi obligaţia să vă amintiţi, aveţi obligaţia doar să ne 

spuneţi ce vă amintiţi. Deci, nu este nici un fel de problemă. 
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Deci, nu aveţi nici un fel de cunoştinţă despre existenţa şi a 

unui alt organizator sau a unui alt organizator al acestui eveniment? 

Doamna Claudia Marinescu: 

MTV Days... Scena, oricum, era foarte mare. Deci, nu aveaţi 

cum să o rataţi! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles! 

Doamna Claudia Marinescu: 

Acum, să vă spun exact unde erau trecute fiecare însemne, 

chiar nu mai ştiu. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu, vă întreb dacă le-aţi văzut, deci nu vă cer o hartă a 

însemnelor, dar dacă existau şi însemnele MTV acolo? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Existau! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mai exista şi un alt lăcaş în care se desfăşurau acţiuni proprii 

ministerului? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Ce înseamnă lăcaş? 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Păi, poate îmi definiţi dumneavoastră, eu am dat o definire 

generală, putea să fie o scenă, putea să fie un cort, putea să fie... 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Plaja, perimetrul determinat, plaja din jurul obeliscului. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dar acolo s-au desfăşurat concerte organizate de trupele pe 

care le avem în contract, în anexa 1 sau alte tipuri de evenimente? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Au fost seara trupele şi au fost concursuri pentru tineri, pe 

plajă toată ziua. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Trupele înţeleg că au fost pe scena cea foarte mare! 

Doamna Claudia Marinescu: 

Cea foarte mare!  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Am înţeles. E-n regulă! 

N-am să vă pun întrebări legate de verificările cantitative şi 

de plăţi, că înţeleg nu aţi participat... Este tehnic foarte înţelept să 

semnaţi pentru ce participaţi şi nu pentru ce nu participaţi, dar sigur că 

nu este treaba mea să vă dau sfaturi. 

Am să vă întreb, însă, şi pe dumneavoastră dacă dincolo de 

mandatul de a fi membru al Comisiei de recepţie, pe care l-aţi primit 

prin ordin al ministrului, aţi primit şi un mandat mai specific, legat de 

ceea ce ar trebui să faceţi? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Nu. 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Nu. Nu vi s-a spus decât: aţi primit un ordin prin care aţi fost 

desemnată membru al comisiei, aţi primit o serie de documente, nu?  

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

...care sunt anexate aici, pe care bănuiesc că le-aţi studiat şi... 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

 ...v-aţi consultat cu colegii dumneavoastră din comisie, 

referitor la ce ar trebui să faceţi şi care ar fi obligaţiile dumneavoastră 

ca membrii ai comisiei? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Eu mi-am asumat partea mea de Relaţii publice şi 

comunicare.  

Domnul Bogdan Olteanu: 

Ceea ce vă întreb se referă la obligaţiile de punere în aplicare, 

adică ce trebuie să verificaţi? Existenţa vreunui contract, existenţa 

vreunor legi sau respectarea unor legi s-a purtat o asemenea discuţie la 

nivelul comisiei?  

Doamna Claudia Marinescu: 

Deci, cu consilierul de comunicare nu, pentru că nu aveam 
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implicare pe partea legală, financiară, nu ştiu cum să vă explic? 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Fiecare din dumneavoastră aţi lucrat separat, practic, nu aţi 

lucrat împreună pe operaţiunea aceasta? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Am lucrat împreună, nu ştiu ce înţelegeţi dumneavoastră 

„Am lucrat separat sau împreună”! Deci, am fost împreună când am 

semnat, că nu ne-a prins pe fiecare separat şi am semnat! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Haideţi să vă dau un exemplu: noi, când ne-am întâlnit prima 

dată în această comisie, am stat o zi şi am discutat, să stabilim regulile 

după care lucrăm. Hai să stabilim cadrul în care lucrăm. Hai să 

stabilim care sunt obligaţiile noastre şi ce drepturi avem, aşa încât să 

nu excedem competenţelor pe care le aveam. La aşa ceva mă refer! Aţi 

avut o asemenea discuţie de organizare, înainte să începeţi, să treceţi 

prin documente şi să faceţi evaluarea? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Fusesem la faţa locului! 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Vreau doar să mă clarific, deci nu vreau să căutaţi nici un fel 

de alte semnificaţii, că nu vreau să vă pun întrebări ascunse. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Din moment ce am stat o zi acolo, împreună cu colegii, nu 

ştiu de ce să ne mai... 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Deci, practic ştiaţi ce aveţi de făcut şi n-aţi simţit nevoia de a 

vă mai consulta. Am înţeles. Bine. Vă mulţumesc.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Doamna deputat, vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Vă rog să sistăm lista, da? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Da. Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Cred că din ceea ce s-a discutat în jurul mesei şi întrebările pe 

care vi le-am spus, aţi înţeles totuşi că, funcţie de ce materiale vi s-au 

pus la dispoziţie, ar fi trebuit să faceţi reguli, înainte de a semna acest 

proces-verbal. Măcar aceasta spuneţi-mi, nu că aţi înţeles, ci că de 

acum înainte, cu tinereţea, ştiţi cum e... Gata! Chiar nu credeţi că 

aceşti tineri e posibil să nu trăiască liniştiţi în zilele următoare, ca să 

putem măcar să discutăm cu ei? Deci, nu o spun deloc altfel, decât 

foarte serios. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim. Doamna Gavrilescu.  

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Doamna consilier, aş vrea să vă întreb: când aţi primit 

dumneavoastră ordinul, prin care aţi fost numită în această comisie de 

recepţie? 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Nu ştiu exact, la sfârşitul lunii aprilie. Nu ştiu exact să vă 

spun, acum chiar să-mi aduc aminte data exactă nu ştiu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Adică v-au numit în Comisia de recepţie înainte să se 

deruleze evenimentul. 

Doamna Claudia Marinescu: 

Evenimentul a fost pe 1 mai, vineri. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Deci aşa a fost, înainte v-au numit, da? 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu:  

Şi atunci, înainte, când l-aţi primit, comisia respectivă de 

recepţie nu s-a întrunit ca să puteţi să faceţi un punctaj, să cădeţi pe 

contract, nimic? Nu? Decât v-aţi dus la Costineşti cu toţii şi aţi 

aplaudat... 

Doamna Claudia Marinescu: 

Da. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumim foarte frumos pentru participare şi pentru 

răspunsurile la întrebări. 
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Doamna Claudia Marinescu: 

Mulţumesc şi eu. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Cred că mai este cineva, domnul Alin Baciu? Vă mulţumim. 

Vă rog, poftiţi alături de noi. Şi domnia sa face parte tot din Direcţia 

relaţii publice şi comunicare. O să vă rog să ne spuneţi în ce calitate 

aţi participat la acest evenimente, din ce comisii aţi făcut parte şi, 

înainte de aceasta, o să vă rog să ne spuneţi adevărul în legătură cu 

ceea ce ştiţi dumneavoastră în legătură cu evenimentele din 2 mai, 

pentru că altfel sunteţi susceptibil de sancţiuni penale. 

Domnul Alin Baciu: 

Bună ziua! Numele meu este Alin Baciu, sunt consilier în 

cadrul Direcţiei de relaţii publice şi comunicare, am făcut parte din 

Comisia de recepţie a evenimentelor desfăşurate în ţară, la nivel 

naţional, respectiv am verificat dacă pachetul de servicii oferit a 

îndeplinit cele propuse. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă rog, domnule vicepreşedinte. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc. 

Vă mulţumesc că aţi venit. Deci, recepţia în ţară înţeleg că aţi 

asigurat-o, da?  

Domnul Alin Baciu: 

Da.  
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Pe cele 39 de judeţe. 

Domnul Alin Baciu: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bun. Ne puteţi spune exact ce au făcut direcţiile de tineret, 

direcţiile de sport şi firma Artisan în ţară? 

Domnul Alin Baciu: 

Eu pot să vă spun ceea ce am făcut în Comisia de recepţie.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu, eu v-am întrebat ce au făcut cele trei entităţi. 

Domnul Alin Baciu: 

Nu pot să vă spun, decât ceea ce am făcut eu, în calitatea mea 

de reprezentant al Direcţiei de comunicare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Să o luăm altfel! Aţi semnat procesul-verbal de recepţie? 

Domnul Alin Baciu: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

L-aţi semnat! Bun! Probabil că ştiţi că la organizarea acestor 

evenimente în ţară au participat trei entităţi: Direcţia de tineret, 

Direcţia de sport şi firma Artisan. Cred că ştiţi lucrul acesta. 
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Domnul Alin Baciu: 

Da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Bun. Eu v-am întrebat foarte cuminte, cum vreţi să o spuneţi, 

ce a făcut fiecare dintre ele?  

Domnul Alin Baciu: 

Şi eu pot să vă spun la fel de cuminte ceea ce am făcut eu, din 

punct de vedere al vizibilităţii, care mă interesa... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

La întrebarea mea, dacă nu ştiţi răspunsul, puteţi să spuneţi: 

„nu ştiu, nu pot să răspund, nu vreau”, după aceea îmi spuneţi şi ce aţi 

făcut dumneavoastră. 

Domnul Alin Baciu: 

Nu pot să vă răspund. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Atunci spuneţi-ne ce aţi făcut dumneavoastră? 

Domnul Alin Baciu: 

Am urmărit partea de vizibilitate, asigurată de eveniment, 

respectiv promovarea notorietăţii evenimentului, implementarea 

acţiunilor care au avut loc în cele ... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Staţi puţin! Aici. Ce înseamnă „implementarea acţiunilor”? 

Cum aţi urmărit treaba aceasta? 



 

 

261

Domnul Alin Baciu: 

În fiecare oraş s-au desfăşurat o serie de acţiuni, în total au 

fost în jur de 29 de tipuri de acţiuni, de la crosuri, diferite concursuri... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu sigur nu vă cred că aţi fost în toate oraşele! 

Domnul Alin Baciu: 

Nu, am monitorizat, primind de la colegi, de la inspectorii 

din... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dumneavoastră aţi fost în vreunul din oraşele acestea în ziua 

respectivă? 

Domnul Alin Baciu: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, haideţi să lămurim: aţi monitorizat de la Bucureşti! 

Domnul Alin Baciu: 

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Câte evenimente s-au desfăşurat în ţară? 

Domnul Alin Baciu: 

În fiecare oraş – 39. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi cum ajungem la 427? 

Domnul Alin Baciu: 

427 ce anume? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Este o cifră pe care a avansat-o chiar ministrul tineretului, 

este o cifră confirmată de toată lumea de la minister şi aceasta 

înseamnă suma evenimentelor desfăşurate în ziua respectivă. Cum 

ajungem la 427, că mie nu-mi ies! Deci, Costineşti, Bucureşti plus 

cele din judeţe! Câte sunt în total? 

Domnul Alin Baciu: 

Sunt 39 de oraşe şi au fost oraşe în care s-au desfăşurat mai 

multe evenimente. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

De exemplu! Daţi-ne exemplu. 

Domnul Alin Baciu: 

De exemplu, Cluj, unde a fost şi un concurs de ciclism, a fost 

concursuri de role, concursuri de... sigur nu reţin acum sau pentru că 

nu pot să le reţin la fiecare oraş câte au fost. Cum v-am spus, au fost 

aproximativ 27 de tipuri de evenimente, în multe oraşe desfăşurându-

se 5-6, chiar 10 evenimente. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, nu în toate oraşele s-au desfăşurat cele 27 de tipuri de 

evenimente? 
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Domnul Alin Baciu: 

Nu, nu se putea, pentru că erau oraşele mici care nu... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Staţi puţin, că aici înseamnă că nu mai ajungem niciodată la 

427 de evenimente, să ştiţi! Din ce spuneţi dumneavoastră, nu mai 

ajungem deloc la numărul acela! 

Nu vă mai întreb, evident, de Teleorman, unde ştiu exact câte 

evenimente s-au desfăşurat... 

Domnul Alin Baciu: 

Câte? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Probabil că ştie şi domnul coleg... Eu vă întreb de judeţele 

unde aţi fost. Şi v-aş întreba, până la urmă, cum reuşim sau de unde 

reuşim să aflăm şi noi, efectiv dacă firma Artisan a participat la 

desfăşurarea acestor evenimente din ţară, pentru că a fost plătită să 

participe la aceste evenimente? 

Domnul Alin Baciu: 

De unde, aceasta nu pot să vă răspund. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu ştiţi! 

Domnul Alin Baciu: 

Nu ştiu! 



 

 

264

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

O altă întrebare măcar. Ne puteţi spune, dând Artisanul la o 

parte, concursurile sportive, cel puţin, cele de cros, că înţeleg că au 

fost, la Cluj înţeleg că a fost şi bănuiesc că şi la Craiova parcă, dacă-

mi aduc aminte? Au fost organizate, cumva, de Direcţia judeţeană de 

sport? 

Domnul Alin Baciu: 

Nu pot să vă spun cine a organizat, pot să vă spun faptul că s-

a organizat pe baza documentelor furnizate din judeţele respective, 

respectiv poze, monitorizarea presei pe care am făcut-o... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu am înţeles că s-au organizat. Concursurile sportive, 

aceasta vă întrebat. E simplu! Fiecare direcţie de sport din judeţ are 

astfel de atribuţii. După ştiinţa dumneavoastră, că aţi făcut recepţia, nu 

de alta! Concursurile sportive au fost organizate de Direcţia de sport? 

Domnul Alin Baciu: 

Nu am făcut recepţia cine a organizat, am făcut recepţia 

vizibilităţii evenimentului, în calitatea mea de reprezentant al Direcţiei 

de comunicare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi nu ştiţi cine a organizat concursurile sportive? 

Domnul Alin Baciu: 

Nu a intrat în competenţele mele! 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Înseamnă că atunci... Dar, cu firma Artisan v-aţi ciocnit pe 

undeva, cu reprezentanţii firmei Artisan? Aţi avut la cunoştinţă că 

participă la aceste organizări, până să aflaţi din presă? 

Domnul Alin Baciu: 

Aceasta nu am cum să vă răspund. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. 

Mai are cineva întrebări? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mai am eu o întrebare, ca să-l supăr pe unul dintre colegii 

noştri care face confuzie între Costineşti şi Constanţa. Vreau să vă 

întreb dacă atunci când aţi făcut recepţia lucrărilor, aţi avut în calcul şi 

Costineştiul, ca fiind într-o locaţie, în sarcina firmei Artisan. 

Domnul Alin Baciu: 

Ceea ce am făcut noi în Comisia de recepţie nu a inclus 

Costineştiul. Era altă comisie. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Am înţeles că lucraţi tot în Departamentul de comunicare? La 

momentul în care aţi făcut recepţia, cred că undeva la 20 mai, ştiaţi că 

un spot publicitar a fost interzis de CNA? 

Domnul Alin Baciu: 

Nu.  
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu ştiaţi?  

Domnul Alin Baciu: 

Nu-mi amintesc acum, au trecut două luni de atunci. Nu ştiu 

exact dacă a fost în momentul în care am făcut evaluarea. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Ca şi pregătire, sunteţi jurist înţeleg?! 

Domnul Alin Baciu: 

Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Scuze.  

Domnul Alin Baciu: 

Nici jurist, nici economist.   

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, nu ştiaţi că a fost interzis spotul publicitar?  

Domnul Alin Baciu: 

Nu-mi aduc aminte dacă am aflat înainte sau... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

El fusese interzis cred că, cu cel puţin 20 şi ceva de zile 

înainte de eveniment şi a fost o chestiune de notorietate şi bănuiesc că 

fiind unul dintre cei care monitorizaţi presa, pe zona Ministerului 

Tineretului şi Sportului, ar fi trebuit să ştiţi, aceasta este părerea mea... 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Nu ştiu dacă lucra la minister în vremea aceea? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu lucraţi în...? 

Domnul Alin Baciu: 

Ba da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Când aţi început activitatea la minister? 

Domnul Alin Baciu: 

În februarie! 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

În februarie anul acesta, da? 

Domnul Alin Baciu: 

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Deci, nici dumneavoastră nu faceţi parte din acei angajaţi 

care au complotat împotriva doamnei ministru? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Eu fac parte dintr-o generaţie expirată, aşa că-mi permit să 

continui şi să vă întreb, dacă atunci când aţi vizionat... Aţi vizionat 

DVD-urile respective? 
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Domnul Alin Baciu: 

Evident. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Integral? 

Domnul Alin Baciu: 

Evident. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

100%! 

Domnul Alin Baciu: 

Da, şi pozele, deci tot ce am primit... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Dintre cele care reflectau imaginile TV... 

Domnul Alin Baciu: 

Am urmărit şi monitorizarea presei... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Ce aţi recepţionat dumneavoastră! Scrie la sfârşit că aţi avut 

la dispoziţie DVD-uri, conţinutul înregistrării şi aşa mai departe. 

Domnul Alin Baciu: 

Sigur că da, la momentul respectiv, da... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Le-aţi audiat, le-aţi vizionat! Şi apreciaţi că din ceea ce aţi 

văzut, sunt îndeplinite clauzele contractuale, referitoare la reflectarea 



 

 

269

în mass-media a acestui eveniment. 

Domnul Alin Baciu: 

Evenimentul a fost vizibil! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu, nu vizibilitate mă interesează, că vizibil o fi fost. Mă 

refer dacă, spre exemplu, la ora 14,00 a fost o ştire de 30 de secunde 

sau un reportaj, la ora 16,00 şi aşa mai departe. 

Domnul Alin Baciu: 

În ceea ce mă priveşte, ceea ce aveam de urmărit în evaluarea 

respectivă, am constatat că s-au îndeplinit cerinţele... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, ştirile au fost reflectate potrivit contractului... 

Domnul Alin Baciu: 

Da, a asigurat exact vizibilitatea şi ce era ... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

O întrebare: dat fiind faptul că aveţi aceste metode 

neconvenţionale de a recepţiona aceste servicii şi acele cantităţi de 

materiale care fac obiectul contractului. Vroiam să vă întreb dacă 

cumva la minister aveţi cumva şi o dotare specifică, în sensul acesta, 

eu ştiu, săli de vizionare, cinema, televizoare, amplasate în aşa fel 

încât... sau, ştiu eu, de vizionare a fotografiilor? Vă întrebam dacă 

aveţi locuri special amenajate în minister, pentru asemenea recepţii, 

pentru că, să înţeleg că avea nevoie comisia din care aţi făcut parte? 
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Domnul Alin Baciu: 

Neconvenţionale, la ce vă referiţi? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Neconvenţionale, mă refer la faptul că, în mod normal, se 

găsesc alte metode de numărat tricourile, şepcile, pixurile, procese-

verbale care să conţină. Dumneavoastră vă bazaţi foarte mult pe filme 

şi imagini. Şi din punctul acesta de vedere, mă gândeam dacă nu 

cumva – aceasta este întrebarea mea – dacă s-a amenajat, totuşi, în 

acest sens, la minister, săli de cineva, cinematografe care să vă ajute la 

întocmirea proceselor-verbale de recepţie? (Râsete.)Nu râdeţi, că este 

o chestie serioasă ce spun eu aici! Aveţi aşa ceva, un cinematograf, 

ceva, care să vă permită comisiei să... 

Domnul Alin Baciu: 

Nu trebuie să exagerăm! 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Este o chestie serioasă! Deci, care să folosească Comisiei de 

recepţie! Despre aceasta vorbim! Aveţi vreun cinematograf, vă ajută 

ceva, pentru că aveţi, totuşi o activitate de îndeplinit şi trebuia să vi se 

asigure, totuşi, şi condiţiile, la aceasta mă refer! 

Domnul Alin Baciu: 

Nu consider că era nevoie de un cinematograf. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

O colegă de-a dumneavoastră ne povestea de 3000 de 

fotografii. Nu ştiu câte ore... Câte ore de înregistrări pe DVD aţi 
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vizionat dumneavoastră? Aţi zis că aţi vizionat din cele 39 de judeţe! 

Domnul Alin Baciu: 

Vreau să vă amintesc că raportul Comisiei de recepţie pe 

evenimentele desfăşurate în ţară s-a făcut în 20 mai. 

Respectiv... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

A, erau proaspete! 

Domnul Alin Baciu: 

Eu am fost...,  n-am făcut într-o zi, în două zile... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles, dar câte ore de DVD, de înregistrări pe DVD, 

video, vă amintiţi? 

Domnul Alin Baciu : 

N-aş putea să vă spun. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Păi, nu, erau multe...? 

Domnul Alin Baciu: 

Evident, că sunt multe, pentru că este un număr atât de mare 

de oraşe, şi evident că le-am urmărit... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Erau de ordinul sutelor de ore? Erau de ordinul zecilor de 

ore? 
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Domnul Alin Baciu: 

Da, evident. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Zeci de ore. Ni le puteţi pune şi nouă la dispoziţie, casetele, 

CD-urile?  

Chiar v-am rugat să ni le puneţi şi nouă la dispoziţie. 

Vizionarea: o întrebare în completarea colegului meu. 

Vizionarea, unde a avut loc, la minister sau acasă? 

Domnul Alin Baciu: 

În cadrul ministerului, evident. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Unde? 

Domnul Alin Baciu: 

Avem Direcţia de comunicare, avem biroul de lucru, unde 

avem chiar mai multe... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi acolo aţi vizionat aceste ore nenumărate de... 

O ultimă întrebare din partea mea, legat de tricouri, şepcuţe şi 

ce materiale promoţionale aţi avut dumneavoastră pentru ţară? 

Domnul Alin Baciu : 

Brelocuri, pixuri... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi brelocuri, şi pixuri?! Asta este o noutate, că nu ştiam şi de 
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brelocuri. 

Domnul Alin Baciu: 

Nu este o noutate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Este, pentru mine cel puţin. 

Domnul Alin Baciu : 

Sunt prevăzute în procesul-verbal. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cum le-aţi trimis în ţară? 

Domnul Alin Baciu : 

Nu a ţinut de mine, nu pot să vă spun. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar, cum aţi verificat că ele au ajuns în ţară? Că numărul, 

înţeleg, că nu-l ştiţi, nu? 

Domnul Alin Baciu: 

Atât timp, cât prin ceea ce ne-au trimis colegii din ţară, le-am 

văzut că au existat... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

A, după fotografii! Am înţeles. Numărul, nu-l ştiţi, cât aţi 

trimis pe judeţe, pe... 

Domnul Alin Baciu : 

Având în vedere acest lucru, deci pe noi ne-a interesat, repet, 
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vizibilitatea evenimentului, şi nu... neapărat numărul. În ceea ce 

priveşte, este Direcţia de comunicare, pentru că trebuia să constatăm 

dacă evenimentul a fost vizibil, nu câte tricouri au fost sau cât a 

costat... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Participarea în ţară, că înţeleg, în funcţie de judeţ, au 

participat 500 de persoane, în altele câte 2.000, după aceea... Cum aţi 

făcut evaluarea participării? 

Domnul Alin Baciu: 

Pe baza a ceea ce ne-au trimis inspectorii de specialitate... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Fotografii... 

Domnul Alin Baciu : 

Nu, au trimis rapoartele de monitorizare. Şi, evident, şi în 

urma vizionărilor... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, mie mi-e foarte clar.  

Dacă mai aveţi întrebări?  

Vă rog. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu am adresat o întrebare la care n-am primit răspuns. Şi, mai 

voiam să adresez câteva întrebări, pentru că, dat fiind faptul că aţi 

făcut o evaluare mai atipică, din punctul meu de vedere, voiam să-mi 

spuneţi dacă aţi făcut ceva cursuri de specializare, ca să puteţi fi în 
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măsură să evaluaţi pe baza probelor video, atât poze, cât şi filme? 

Unu: nu mi-aţi răspuns dacă aveţi tehnică specializată pe 

chestiunea asta, şi dacă aveţi tehnică specializată pe evaluarea acestor 

servicii şi produse oferite ministerului, în cadrul cărui departament 

aveţi această tehnică? 

O altă chestiune, ce voiam eu să vă mai întreb, dacă tot v-aţi 

specializat şi, probabil, aţi participat la vreun curs de specializare, cum 

anume să faci recepţia din probe video şi acustice, eventual, întrebarea 

mea ar fi: la câte recepţii de genul acesta aţi participat dumneavoastră, 

personal? 

Domnul Alin Baciu: 

Să le luăm pe rând. Nu consider că este nevoie de tehnică 

specială pentru a monitoriza... sau gen cinematograf, pentru a evalua 

materialele respective. 

În al doilea rând, în cadrul ministerului, nu am participat. 

Este prima dată când am participat la o asemenea evaluare de recepţie, 

fiind în cadrul ministerului din februarie. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Dacă-mi permiteţi, cred că, colegul s-a gândit la ceea ce       

m-am gândit şi eu. Dumneavoastră aţi pus o semnătură chiar pe sumă. 

Aţi fost de acord, aţi girat pentru ea şi aţi propus-o spre decontare. 

Deci, atunci, eu cred că dumneavoastră v-aţi informat foarte bine şi aţi 

cerut la cele 39 de reşedinţe să vi se dea procesele verbale de 

constatare, pentru că ele ar fi trebuit să fie conforme atât cu fişa 

tehnică, deci cu oferta propriu-zisă, precum şi cu contractul. 
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Pentru că, altfel, dumneavoastră nu aveaţi cum să propuneţi 

spre decontare suma de cinci sute şi cât de milioane de lei, da? 

Bun, eu vă întreb altceva: cum aţi făcut, dacă nu aţi primit 

acele procese-verbale, şi spuneţi că nu a numărat nimeni acele tricouri, 

poate. Le-au numărat cele 39 de reşedinţe. Cumva, cineva trebuie să fi 

pus o semnătură şi să fi spus, da, acestea sunt, sunt bifate, fiecare 

reşedinţă a primit un număr de atât, s-a făcut un total ş.a.m.d.  

Pentru că, asta înseamnă recepţia unui produs, a unui 

eveniment ş.a.m.d. în lege, nu pe lângă ea. Un om când face o 

recepţie, indiferent la ce face, ştie exact la ceea ce trebuie să facă 

trimitere, da? Ia spuneţi! 

Domnul Alin Baciu: 

Repet, ceea ce am avut eu de făcut în această comisie, nu a 

fost numărarea materialelor şi cifrele, sume, costuri ş.a.m.d. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Ba, da. Încă o dată vă spun: v-aţi pus semnătura şi scrie clar 

aici: „Propun spre decontare”, deci către aceasta „suma integrală a 

contractului în valoare de 513.627,80 plus t.v.a. Eu asta vreau să vă 

întreb: când aţi citit, că bănuiesc că aţi făcut în cunoştinţă de cauză, aţi 

dat o semnătură citind... 

Domnul Alin Baciu: 

Sigur că da. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Nu v-aţi spus, domnule, de unde reiese asta? Şi aţi făcut, 
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bănuiesc, o trimitere la contract, nu, v-aţi uitat, le-aţi coroborat, 

cumva, v-aţi pus vreun semn de întrebare, da, sau nu? 

Domnul Alin Baciu: 

Da, sigur că da, dar nu era atribuţia mea să-mi explic ... 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Încă o dată, deci: niciun membru al acestei comisii de 

recepţie nu a avut în atribuţii acest lucru, nu? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu zic că putem încheia audierea domnului coleg. 

Mulţumim. 

Domnul Alin Baciu: 

Vă mulţumesc şi eu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

La revedere. 

Stimaţi colegi, cred că am terminat audierile pe ziua de azi, 

însă, cred că putem continua dezbaterile.  

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Eu voiam pe procedură. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog. 

Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu: 

Sincer, am tras o concluzie: neavând la ce să mă raportez – 

deci, eu vorbesc în numele meu, referitor la nota de fundamentare, la 
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caietul de sarcini, la procesul-verbal de licitaţie, la contracte, haideţi să 

spunem că totuşi ni s-a mai... la tot dosarul de achiziţii publice, eu 

consider că noi nu prea avem la ce să ne raportăm. Şi am făcut, aşa, un 

cumul de „maculatură” între ghilimele, de la cei care au putut, şi 

foarte puţini au fost cei care au putut, şi mai puţin MTS-ul. 

Eu nu ştiu dacă, cumva, noi mai avem de acum încolo pe cine 

să audiem şi de să audiem. Sincer, părerea mea este că ne ducem în 

derizoriu. Deci, de fiecare dată mai apare câte ceva, şi noi nici nu 

avem la ce să ne uităm. Eu n-am la ce să mă uit. 

Deci, eu, efectiv, dacă-mi daţi un caiet de sarcini acum, 

punem cu toţii aici, stăm cinci minute să ne uităm fiecare, şi pe urmă 

vedem: da, domnule, asta nu e, bifăm şi la revedere. 

Dar, vreau să vă întreb, şi poate că fiecare dintre 

dumneavoastră – noi, membrii comisiei – ar trebui să fim logici şi să 

vedem ce facem, până când chemăm oamenii aici să audiem şi ... stăm 

aşa toată vara. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă-mi daţi voie, înainte de domnul Olteanu, şi eu cred că 

audierile de azi au fost concludente, cât şi cele din zilele precedente. 

Ţin să menţionez că, nici până astăzi, n-am primit hârtiile pe 

care le-am solicitat de la Ministerul Tineretului şi Sportului, 

documentele necesare. Nu pot să vă spun cauza.  

Aşa că, şi eu cred că deja nu ar mai trebui să chemăm oameni 

din minister încoace, pentru că, evident, nimeni nu a avut atribuţii; 

evident, nimeni nu-şi mai aminteşte; şi cred că este şi în apărarea, dacă 

aş putea spune aşa, a Ministerului Tineretului şi Sportului, să nu le 
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mai chemăm oamenii aici, şi a celor pe care îi audiem. Pentru că, vin 

aici – sper să nu fie învăţaţi să spună lucrurile pe care le-au spus – dar, 

din păcate, se pun ei într-o culpă care, de multe ori, poate că nu li se 

datorează, nu le aparţine. 

Şi eu propun să sistăm tot felul de audieri, cu tot felul de 

angajaţi de la MTS. Este clar ce vor spune, şi eu zic să-i scutim pe 

aceşti oameni de acest calvar şi de o situaţie delicată.  

Aşa că, dacă mai aveţi alte luări de cuvânt? 

Domnul Victor Socaciu: 

Şi eu vreau să spun ceva. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Era domnul Olteanu şi apoi domnul Socaciu. 

Vă rog, aveţi cuvântul. 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Eu reiterez lucrul pe care l-am spus şi în cursul zilei de 

alaltăieri, şi în cursul zilei de ieri, şi în cursul zilei dimineţii de astăzi. 

Iată că mă apropii de performanţele altor colegi, în ceea ce priveşte 

insistenţa. 

Constatăm de-a lungul investigaţiilor, cercetărilor, audierilor 

că sunt lucruri pentru care avem resursele, capacitatea şi instrumentele 

legale să le investigăm, şi altele pentru care nu avem, cel puţin unul 

dintre aceste instrumente, dacă nu pe toate trei. 

Cred că există, pe de altă parte, şi alte instituţii ale statului 

care pot fi sesizate acolo unde noi nu avem competenţe sau capacităţi, 

şi voi dezvolta acest lucru, pentru că mi-am notat câteva lucruri. 
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Cred, de aceea, că suntem într-o anumită poziţie, din care  

putem să începem să şi dezbatem, să şi deliberăm asupra lucrurilor pe 

care le-am cunoscut. Şi, legat de acest lucru, eu vreau să susţin două 

teme: prima temă este că, sigur, dezbaterile este înţelept să le porţi cu 

ceva scris în faţă, şi nu doar pe cuvinte şi, de aceea, cu    îngăduinţa 

domnului preşedinte, eu aş propune să pun la dispoziţia membrilor 

comisiei câteva teme, pe care împreună cu colegul meu de opoziţie, 

domnul Lakatos, le-am gândit, din audierile care s-au desfăşurat până 

ieri, bineînţeles, şi le-am pus pe hârtie într-un mod schematic, pe care 

am dorit să vi le punem la dispoziţie ca material de lucru, care sigur 

urmează să fie completat cu propunerile, părerile, viziunile celorlalte 

grupuri parlamentare din această comisie. 

Pentru că, până acum, sunt propuneri sau păreri venite din 

partea reprezentantului UDMR şi al unui reprezentant al PNL. Pe 

lângă aceste probleme pe care noi le-am identificat, şi care sunt în 

număr de cinci, şi dacă veţi fi de acord, vă voi pune la dispoziţie în 

scris aceste păreri, vă spun, de asemenea, că din discuţiile de astăzi eu 

voi mai ridica şi voi mai propune, probabil până mâine dimineaţă, în 

discuţie încă trei teme. 

Mă voi feri să fac calificări, bineînţeles, pentru că nu suntem 

în momentul de a face calificări. Una dintre ele este tema competenţei 

Consiliului Concurenţei, în investigarea unei potenţiale, subliniez, 

licitaţii trucate. Condiţiile legale pot fi considerate îndeplinite şi, de 

aceea, sigur că merită să investigăm această chestiune. O voi dezvolta 

până mâine, în parametri legali ai legislaţiei din domeniu şi ai 

competenţelor Consiliului Concurenţei. 
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De asemenea, cred că mai este o altă temă legată de 

modalitatea de întocmire a documentelor interne (Nota de 

fundamentare şi Caietul de sarcini) o facem pe bază de audieri, am 

spus-o în repetate rânduri; am cerut-o în repetate rânduri, am spus în 

repetate rânduri că nu ni se pune la dispoziţie şi că este în dezinteresul 

ministerului. 

Aş fi extrem de încântat, inclusiv, ca până mâine sau 

poimâine să mai primim documente, astfel încât aceste documente să 

poată să între în judecata noastră. Până una, alta, însă, avem audieri în 

condiţiile regulamentare ale comisiei noastre, audieri pe care trebuie 

să le luăm ca mijloace de probă. 

În sfârşit, cel de-al treilea element care s-a ridicat astăzi şi pe 

care-l constat cu regret, nu-l voi califica juridic în niciun fel, trebuie 

documentat, este lipsa de diligenţă a membrilor Comisiilor de 

evaluare.  

Ea s-a desprins, în mod evident, şi nu cred că este vreun lucru 

pe care să nu-l luăm în considerare. Nu ştiu unde se încadrează, la ce 

fel de faptă, dacă este o faptă şi dacă se  încadrează undeva, dar ea nu 

poate să fie trecută cu vederea în niciun fel, pentru că bani publici au 

fost plătiţi de persoane care ne-au spus că nici măcar nu au fost 

interesate de contract, de nota de fundamentare şi de celelalte 

documente pe care le-au primit şi au semnat de primire pentru ele, în 

momentul în care trebuiau să întocmească nota de evaluare. 

De aceea, domnule preşedinte, v-aş propune să puneţi în 

discuţia comisiei sau să dispuneţi dumneavoastră, dacă vreţi, să pun la 

dispoziţia colegilor mei şi materialul scris, pe care l-am făcut, cu 
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angajamentul că şi celelalte trei teme pe care le propun să le prezint în 

scris până mâine, şi cu rugămintea pe care s-o luăm în discuţie, ca 

fiecare dintre noi, membrii comisiei, să punem în scris ceea ce vom 

dori să susţinem în cursul deliberărilor, după care să putem discuta, 

totuşi, pe argumente oarecum coerente. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi eu vă mulţumesc pentru propunere. 

Domnul Gelu Vişan: 

Şi eu doresc să iau cuvântul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da, imediat. 

Voiam doar să spun că eu sunt de acord cu propunerea 

domnului Bogdan Olteanu. Şi eu cred că trebuie să lucrăm având în 

faţa noastră un draft – de document şi, evident, că şi eu am câteva 

completări, cel puţin legate de ziua de astăzi, unde chiar am câteva 

adăugiri importante. Bănuiesc că şi ceilalţi colegi au. 

Atunci, v-aş propune ca ziua de mâine să fie rezervată, 

exclusiv, dezbaterilor pe marginea raportului final, practic, 

documentului final, pe care această comisie îl va face. 

Era înscris domnul Vişan, întâi, nu? 

Domnul Gelu Vişan: 

Am spus fără microfon. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bine, fără microfon, 30 de secunde. 

Dacă-mi daţi voie, este domnul Voinescu pe procedură, după 

care au fost enunţate două propuneri: una, mai devreme a domnului 

Chiriţă, şi una a domnului Olteanu, pe care intenţionez să o supun... 

(Discuţii suprapuse.)  

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Am o chestiune tot de procedură. Mi-e greu să-mi imaginez 

că începem faza de deliberări şi faza de lucru la proiect, până când, ca 

să zic aşa, cu ghilimelele de rigoare, n-am administrat toate probele. 

Ar trebui să ne decidem dacă ne este suficient, ne oprim, sau 

nu oprim. Sigur, că noi putem discuta între noi toate aceste lucruri. 

Din momentul în care am decis să ne oprim, mie mi se pare 

normal ca secretariatul comisiei să ne pună la dispoziţie, nouă – 

membrilor comisiei – stenograma integrală că, din păcate, ne bazăm 

pe audieri mai degrabă, decât pe orice altceva. Deci, să avem 

stenograma integrală şi, evident, să ni se dea un timp de studiu al 

acestui întreg material, eventual o zi sau două de studiu individual, 

după care să începem să lucrăm. 

Deci, asta mi se pare mie raţional. 

Şi a doua discuţie pe care vă propun s-o avem, tocmai că vă 

propun s-o avem foarte deschis, este dacă deliberările sunt şi ele 

publice sau nu? Trebuie să asumăm şi lucrul ăsta. 

Mulţumesc. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna Aura Vasile. 

Eu cred că, indiferent dacă ne mai vin sau nu, în funcţie de 

ceea ce colegul meu a informat, o să vedem în cursul zilei de mâine. 

Dar, însuşesc punctul de vedere al domnului Bogdan Olteanu 

şi al domnului Sever Voinescu, în condiţiile în care, pe ceea ce avem, 

să putem să ne facem deja un punct de vedere. 

De asemenea, secretariatul, care înţeleg că deja a făcut bruion 

de idei, ca să ştim şi noi de unde plecăm, să nu începem fiecare... 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Este al meu. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Nu am nicio problemă, în condiţiile în care nu avem 

secretariat, pentru că nu avem personal dat la dispoziţia comisiei. Şi 

atunci, haideţi să spunem că ei au fost secretarii comisiei, în condiţiile 

în care, vă daţi seama, este numai un început de chestionar. 

V-aş propune ca, dacă este posibil, astăzi să multiplicăm 

acest material, ca un material documentar. O să vedem mâine 

dimineaţă ce materiale au venit sau dacă mai vin la comisie, pentru că 

eu cred că trebuie să ne apropiem de final. Sunt câteva lucruri care, 

teoretic, au ţinut de noi, de comisia parlamentară.  

Ce nu ţine de noi, nu cred că trebuie să facem noi, ci vor face 

cei care trebuie să facă. Şi, bineînţeles, cred că, înainte de a termina 

punctele noastre de vedere, s-o chemăm pe doamna ministru, pentru a 

mai avea, încă o dată, o discuţie. 
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Iar, cu tot respectul faţă de toţi colegii noştri din media, toţi 

prietenii noştri din media, în momentul în care vom face câteva 

dezbateri pe forma raportului, să o facem în altă sală decât această 

sală, pentru a putea să ne facem o idee generală despre acest material. 

În momentul în care avem deja o idee generală despre 

material, ne reîntoarcem în această sală cu toată lumea şi va fi o 

şedinţă deschisă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu o să vă rog să mai sintetizăm un pic luările de cuvânt pe 

procedură. Vă dau imediat cuvântul, dar v-aş ruga să conchidem, să 

fim un pic mai scurţi, ca să ajungem şi la nişte concluzii. 

Domnul Vişan. 

Domnul Gelu Vişan: 

În primul rând, din respect pentru aflarea adevărului, ceea ce 

am dorit cu toţii până în acest moment, astăzi de dimineaţă a fost un 

relativ consens, după audierea domnului Tolontan, cel care a lansat 

această anchetă jurnalistică, despre care eu am spus, chiar m-am 

bucurat, pentru că este o anchetă jurnalistică bună, şi s-au rostit nişte 

nume aici, chiar am avut un anumit consens în a solicita firmei Locco, 

de care am auzit în acest moment, astăzi de dimineaţă, de la domnul 

Tolontan, de a veni în faţa comisiei şi de a ne spune, având în vedere 

că a fost principala firmă de contractare a acestor contracte de aşa-zisă 

publicitate sau ş.a.m.d. 

Eu sper că este interesul comisiei să afle cât mai multe lucruri 

despre ceea ce s-a întâmplat. Bănuiesc că nu mai este nevoie, 
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neapărat, să chemăm, dar poate, dacă dumneavoastră decideţi, să 

chemăm şi CLIR-ul şi DBV-ul, da, poate decidem să le chemăm, dar 

cred că, atât timp cât am ajuns la un anumit consens pentru aflarea 

adevărului, o firmă despre care domnul Tolontan afirmă, în faţa 

comisiei, sub jurământ, că părerea dânsului este că trebuiau să ajungă 

225.000 – 250.000 şi acum fac rectificarea, că dimineaţă am spus „au 

ajuns”, trebuia să ajungă la această firmă. 225.000 – 250.000 de euro 

înseamnă că aflăm adevărul, pe de o parte. 

În cazul în care văd că poziţia mea naşte, deodată, alte poziţii 

când vrem să aflăm adevărul, nu ştiu de ce? 

În al doilea rând, vreau să vă spun că, acum, la microfon, am 

înţeles că nu aţi luat foarte în serios ceea ce am spus fără microfon, am 

solicitat şi eu telefonic, domne, ce-i cu aceste documente de la 

minister, şi am fost informat că – am solicitat de mai multe ori, da – şi 

am fost informat... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

La cine domnule Vişan? 

Domnul Gelu Vişan: 

Ei, asta e, mă descurc şi eu pe-acolo. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, nu, dar spuneţi-ne toată informaţia, până la urmă. 

Domnul Gelu Vişan: 

La ieşirea de la poartă, dacă vreţi... 

Informaţia pe care v-o furnizez este că, în cursul serii de 
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astăzi o să revină, şi mi s-a spus că nu au putut fi puse la dispoziţie că 

sunt sute de pagini de documente care vor veni, sute de pagini, da?  

Asta înseamnă că, poate, mâine avem aceste documente şi 

avem material de studiu. Eu, personal, care am făcut propunerea cu 

aceste societăţi, sunt dispus – nu, haideţi să vorbim fără vot, neapărat, 

să vorbim ca prietenii, sunt dispus să renunţ la propunerea asta pentru 

mâine, da, că mâine este zi de studiu, pentru că avem două documente, 

se pare, în studiu, documente de la minister, toate stenogramele, 

documentele domnului Bogdan Olteanu, bun, şi după aceea luăm o 

decizie, după ce studiem aceste documente. Cred că este o propunere, 

zic eu, elegantă. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnilor, mi-aduc aminte că am făcut trei rânduri de invitaţii 

la cele două firme, cele care au făcut contractele de servicii cu 

Ministerul Tineretului şi Sportului, şi avem acelaşi rezultat ca atunci 

când am propus prima oară să îi invităm. 

Ceea ce eu am propus, la fel ca şi colegii mei, nu am spus că 

sistem audierile, nu am spus că sistăm solicitarea materialelor. Dar, 

am spus că, concomitent cu acest lucru, putem să începem să ne facem 

un punct de vedere pe un raport, lucrând pe un proiect, lucrând pe un 

bruion, lucrând pe un material, care este pus la dispoziţie la fel ca 

orice material. 
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Dacă vom primi acele materiale, sunt bine primite. Nu cred 

că trebuie să luăm pauză pentru a putea să le citim. Aşa cum am citit 

toate materialele din mers, putem şi acele materiale să fie discutate. 

Deci, îmi menţin prima propunere. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu ştiu dacă n-am putea să, îmi cer scuze, scurt, eu aş 

propune audierea domnului deputat Vişan, să ne spună şi nouă mai 

multe referitoare la ce înseamnă ministerul şi... 

 Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul deputat Chiriţă, domnul deputat Olteanu. Vă rog. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Doamna preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

În cursul primei părţi a întâlnirii noastre am remarcat, la un 

moment dat, faptul că noi avem două categorii de probleme. Şi, cel 

puţin în cazul uneia dintre ele, este o problemă foarte gravă, şi anume, 

că o autoritate în Statul român, Ministerul Tineretului şi Sportului, nu 

înţelege să colaboreze cu Comisia de anchetă, prin faptul că nu 

furnizează informaţiile şi datele necesare bunei desfăşurări a activităţii 

noastre. Şi vizavi de această chestiune am propus ca mâine ministrul 

tineretului şi sportului, doamna Ridzi, să fie din nou invitată, pentru a 

justifica sau pentru a ne pune la dispoziţie informaţiile şi datele 

necesare pentru a afla modul în care s-a desfăşurat această achiziţie 

publică, pentru că noi încercăm să intrăm în tot felul de detalii şi 

hăţişuri, fără a avea informaţiile primare, să ştim dacă acest contract a 
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fost sau aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legii, dacă 

sunt probleme de competiţie, de concurenţă, de loialitate în modul în 

care s-au derulat. Numai aşa putem să continuăm şi să aprofundăm 

problematica a doua, cea referitoare la modul de utilizare a banilor. E 

important din punctul meu de vedere şi cel puţin aşa am avut 

sentimentul dimineaţă, că pentru noi, membrii comisiei este important 

ca mâine să avem această audiere, pentru a avea acces la informaţii şi 

pentru că doamna ministru, fie ne aduce materialele, aşa cum ne-a 

precizat colegul Vişan, fie ne pune să căutăm pe aici, prin Parlament, 

poate o fi pe undeva printr-un cotlon, este clădirea mare, ce să-i faci, 

răposatul a avut...  

Domnul Gelu Vişan:  

Afirmaţia mea... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Afirmaţia dumneavoastră este o afirmaţie, o luăm ca atare... 

Eu cred că doamna poate să vină sub stare de jurământ, să ne 

precizeze motivele pentru care... Şi după aceea continuăm şi cu 

audieri, şi cu aprofundări şi cu studieri. Mă scuzaţi, eu n-am ce să 

studiez în momentul de faţă! Ce să studiez? O stenogramă, declaraţii 

ale unor membrii ai comisiei care, în marea lor majoritate au spus „nu 

ştiu, n-am ştiut, n-am văzut, n-am cunoscut!”. Cel puţin asta... Mă rog, 

de auzit, au auzit... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Vă mulţumim frumos. Domnule deputat Olteanu, dar vă rog, 

scurt să interveniţi şi dumneavoastră şi Sever Voinescu la fel... 
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Domnul Bogdan Olteanu: 

Foarte scurt. Chiar pe procedura discuţiilor şi vreau să-mi 

însuşesc argumentele şi să mă alătur speranţei domnului coleg Vişan, 

referitor la îmbogăţirea dosarului nostru de documente şi, cu atât mai 

bine, exact aceasta trebuie să facem, să discutăm cu cât mai multe 

documente în faţă! Nu ştiu dacă avem nevoie de o pauză de studiu 

individual, cred că am făcut studiu individual în toată această 

perioadă, după-amieze, seri şi nopţi! Eu, cel puţin, am făcut! Şi tocmai 

de aceea, propunerea mea, care se mulează pe ceea ce a spus domnul 

Vişan, ar fi ca în această seară, dacă considerăm necesar, mâine în 

continuare, tocmai aceasta să facem: să studiem stenogramele, care, 

stimaţi colegi, se găsesc pe site-ul Camerei Deputaţilor şi se pun pe 

site-ul Camerei Deputaţilor de îndată ce se transcriu, să studiem toate 

documentele pe care le avem, precum şi documentele pe care sperăm, 

în această seară, ministerul le va mai transmite. Şi cred că dacă facem 

acest studiu şi această dezbatere împreună, având şi nişte teme de 

discuţie puse pe hârtie de fiecare dintre reprezentanţii grupurilor 

parlamentare, aceasta nu va face decât să ne ajute. Vă mulţumesc.  

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Era Sever Voinescu, după aceea domnul Vişan. Vă rog. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Doamna preşedinte,  

Înţeleg că se conturează două propuneri: cea cu audierea 

doamnei ministru. Fără îndoială că toată lumea, cred că de la bun 

început am stabilit că la sfârşitul administrării probelor vom vorbi cu 
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doamna ministru, pentru a avea o ultimă discuţie, ca să-şi spună şi 

punctul de vedere faţă cu lucrurile pe care le vom fi aflat până atunci. 

Înţeleg că dacă ne grăbim s-o chemăm mâine pe doamna 

ministru, practic mâine sistăm administrarea de probe, ca să înţeleg! 

În al doilea rând, sunt absolut de acord cu chemarea firmei 

Locco şi eu înţeleg, urmărind şi eu cu atenţie ancheta jurnalistică, 

rolul foarte important al acestei firme pe canalul de mişcare al banilor 

în ceea ce priveşte publicitatea. 

Şi, în fine, în al treilea rând eu, cu admiraţie o spun, iau act 

de faptul că domnul Bogdan Olteanu studiază noaptea actele acestui 

dosar, sunt fericit să fac parte dintr-o comisie cu cineva care este atât 

de industrios în... 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Mulţumesc. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Cu mare plăcere! ...în studiul cazului. O să-i rog să aibă 

îngăduinţa să înţeleagă că nu toată lumea e atât de harnică ca domnia 

sa, să lucreze toată ziua la Parlament şi noaptea să studieze dosarele. 

Haideţi să revenim în zona raţională şi firească şi civilizată, până la 

urmă, şi să admitem că trebuie să se scurgă un timp, fie şi numai o zi, 

fie şi numai o după-amiază, dar trebuie să se scurgă un timp de la 

sfârşitul administrării tuturor probelor, până când începem să lucrăm 

pe raport. Aici nu mai este vorba de tergiversare. Este ceva absolut 

raţional. În orice for de decizie se lucrează aşa. Nu putem, în timp ce 

audiem oamenii, cu o ureche ascultăm ce spus ei şi cu mâna cealaltă 
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scriem raportul... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Momentan i-am finalizat de audiat. O să discutăm acum ce 

mai chemăm, dacă mai chemăm? 

Deci, s-au concretizat trei propuneri până la acest moment: 

una – să dăm încă o invitaţie doamnei Ridzi pentru mâine, presupun? 

Nu? S-a făcut propunerea, cu tot cu documentaţia solicitată 

ministerului... 

Da, domnule Voinescu. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Pe procedură, vă rog! 

Doamna Ridzi urmează să fie chemată mâine, ca să ne spună 

de ce nu a trimis documentele? 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Şi ce mai are de spus! 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Şi dacă vine mâine cu documentele, le aduce, ne spune de ce 

nu le-a adus şi pleacă şi după aceea o mai chemăm o dată? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Punem întrebări în legătură cu documentele respective şi la 

final, când ajungem să ne conturăm o concluzie, o mai chemăm o 

dată! 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Iertaţi-mă! În acest moment, v-o spun cu toată sinceritatea, în 
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acest moment chiar mi se pare că încercăm să facem circ politic pentru 

televiziune! Zău! Pentru că nu văd sub nici o formă cum anume ar 

ajuta mâine... Încă o dată, sunt de acord, doamna Ridzi trebuie audiată 

din nou. Cum anume mâine şi de ce anume mâine, chiar nu pot să 

înţeleg! 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Este o propunere a unui coleg... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Era o propunere... Domnule Sever, era o propunere pentru ca 

doamna ministru să vină şi să ne spună de ce ministerul nu ne pune la 

dispoziţie ceea ce ne-a promis în prima zi, atunci când domnia sa a 

venit aici? 

Deci, dacă nu am primit materialele nici după câte zile, totuşi 

ce se întâmplă, de ce nu ni le dă, în condiţiile în care, tot ce am 

audiat... 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

De ce nu ne-aţi trimis materialele? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Daţi-mi voie, pentru că sunt autorul propunerii... 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Stimate coleg, este o propunere pe care o să o supunem la 

vot. 

Doamna Aurelia Vasile:  

O secundă! Chestia că dorim, ştiu eu, spectacol pentru 
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televiziuni, nu noi îl oferim! În condiţiile în care am primit materialele 

la care am făcut referire, fii convins, aşa cum astăzi toată lumea nu a 

făcut decât s-a referit la ceea ce a avut în mapă, tot aceea făceam 

referire! Cred eu că este, cum să spun, de abia în momentul în care nu 

le avem facem presupuneri şi atunci problema nu este corectă. Atunci 

nu este corect! Dar pe cine să aduc să-mi spună, dacă toţi copiii 

aceştia şi toată lumea care a venit a spus că nu le-a adus pentru că 

ministrul nu le-a trimis, da?! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Domnule Voinescu, tot respectul pentru logica 

dumneavoastră, dar cred că şi dumneavoastră, ca şi noi ceilalţi, v-aţi 

simţit un pic frustrat că astăzi au venit nişte oameni la audieri, din 

partea Ministerului Tineretului şi Sportului, care nu faptul că nu ştiau 

nimic, de fiecare dată când cineva încerca să obţină un document, 

spuneau că nu sunt competenţi să ni-l pună la dispoziţie. De aici 

intervenţia pe care am avut-o! Şi eu m-am simţit inutil şi am spus: 

domnule, acesta este un cartonaş roşu pe care l-am primit şi nu merit 

să fiu membru al unei comisii care este ignorată de către un ministru 

care nu ne pune la dispoziţie date şi informaţii! Nu am fost la prima 

întâlnire, nu pot să invoc ceea ce a spus doamna ministru, decât 

eventual din ceea ce s-a prezentat public, prin stenogramă şi prin 

informaţii publice, dar eu cred că şi dumneavoastră aţi fost la prima 

întâlnire, când doamna ministru a promis că pune la dispoziţie tot. Păi, 

şi atunci noi ce trebuie să aşteptăm? Sfântă Mărie – 15 august? Sfântă 

Mărie – 8 septembrie? Eu cred că, totuşi, trebuie să ne încheiem şi noi 

activitatea la un moment dat! Ca să ne putem încheia activitatea, nu 
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trebuie să încheiem o primă categorie de probleme, şi anume, modul 

în care s-a făcut această achiziţie şi s-au încheiat aceste trei contracte 

şi s-a urmărit derularea lor. Noi, cel puţin astăzi, eu m-am simţit inutil, 

nu numai ca parlamentar, ca cetăţean al României şi nu-mi stă în 

caracter să fac eu declaraţii de natură politică, pe mine aceste chestiuni 

mă preocupă mai puţin. Dar, pur şi simplu am stat şi am pus întrebări 

la nişte oameni care nu aveau nici o contribuţie la ceea  ce se 

întâmplat! Acesta este singurul motiv! Nu am nici un alt motiv pentru 

care am făcut această propunere, decât să vină cu documentele şi în 

faţa doamnei ministru eu am nişte întrebări la ceea ce înseamnă Nota 

de fundamentare.... 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Toţi avem! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Spun ce am eu, ca şi întrebări. Pentru că v-am citit nişte 

hârtii, nişte sinteze la nişte documente, unde se invocă: o notă de 

fundamentare, un caiet de sarcini, pe care eu cel puţin nu le-am văzut, 

nu am auzit despre ele mare lucru. Şi este bine să le avem, spre binele 

nostru comun, nu pentru altceva! Şi de aceea am făcut propunerea şi 

vă mulţumesc că în final aţi acceptat ca mâine, la un moment dat zilele 

acestea, pentru că nu avem documente, să vină doamna ministru aici, 

fără nici un fel de alt circ. Eu nu am nici... 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Încă o dată: accept cu drag, cu interes, chiar cred că este 

necesar să mai vorbim o dată cu doamna ministru. Dar eu am o 
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singură problemă: nu înţeleg ce am putea vorbi cu doamna ministru 

mâine, în condiţiile în care noi nu ne-am terminat audierilor, în 

condiţiile în care... Chiar nu înţeleg! Pentru că rămăsese să vorbim cu 

doamna ministru la sfârşitul anchetei noastre, când avem o imagine şi 

ne spune ultimele lucruri. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă:  

Pe procedură. Prietenul şi colegul  Voinescu a făcut o 

menţiune care mie mi se pare inexactă, şi anume, că aceasta înseamnă 

că noi stopăm administrarea de probe din dosar, care fac obiectul 

anchetei noastre. Şi vreau să spun că este inexact: nu noi am stopat, ci 

ministerul. Tocmai aceasta este şi ca argumentaţie, de aceasta chemăm 

ministrul mâine aici, să-l întrebăm de ce anume a pus stop 

administrării de probe şi de la minister nu ne mai parvine nici un fel 

de documente? Or, noi nu ştim altfel cum am putea să deblocăm 

activitatea comisiei, decât interpelând direct, întrebând direct 

ministrul, de ce a stopat, pentru că acei băieţaşi, studenţi, de aici, care 

ne-au răspuns cu toţii că nu ştiu şi nu este în atribuţia lor, măcar să ne 

spună cine este de vină de acele documente nu ajung la noi? Poate ne 

daţi o soluţie pe cine altcineva să chemăm, care să ne răspundă şi nouă 

la întrebare, de ce acele documente nu ajung la noi? 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumim frumos, domnule deputat. 

S-au concretizat trei propuneri: una a domnului Gelu Vişan, 

care a fost făcută aproape de începutul audierilor de astăzi, în speţă. Să 

chemăm la audieri cele trei firme care au subcontractat publicitate cu 
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televiziunile, mă rog, au cumpărat ştiri la TV şi vorbesc de Locco 

pentru Media Pro, CLIR pentru Antene şi DBV Media pentru 

Realitatea TV. 

Pe procedură domnul Olteanu. Vă rog. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Dacă-mi daţi voie, pe procedură, pentru că eu nu sunt de 

acord cu această propunere, dar vreau să spun şi de ce. Pentru că eu nu 

cred că noi avem capacitatea legală. Cred că acest domeniu se referă 

exact la lipsa noastră de capacitate legală de a investiga. Şi, de aceea, 

eu o fac o propunere alternativă la propunerea domnului Vişan şi nu 

mă opun propunerii domnului Vişan. Fac propunerea ca, pe această 

temă, prin raportul final, atunci când el va fi întocmit, să sesizăm 

Garda financiară şi ANAF-ul, pentru a face un control la aceste firme 

şi pentru a identifica fluxurile de bani. Pentru că noi nu avem 

capacitatea de a identifica fluxurile de bani şi de controla plăţi. Nu 

putem sesiza băncile pentru a face control pe plăţile efectuate prin 

ordine de plată şi, ca atare, riscăm pur şi simplu să prelungim cu o 

lună investigaţia, fără să aflăm nimic. 

De aceea, propunerea pe care eu o fac – şi sigur că prima 

propunere este cea făcută de domnul Vişan – este aceea nu de a chema 

noi aceste firme la audieri, ci de a propune sesizarea ANAF-ului şi a 

Gărzii financiare, pentru a face această investigaţie, pentru că dânşii 

au pârghiile necesare să o facă. 

Mulţumesc. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnul Voinescu, domnul Vişan. 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Vreau să spun un singur lucru: domnul Bogdan Olteanu se 

întreabă adesea şi bine face în legătură cu limitele mandatului nostru 

şi limitele obiectivelor noastre, dar are înţelegeri cu dublă măsură, în 

funcţie de nu ştiu ce criterii. Eu ţin să vă aduc aminte că la art. 1 lit. a) 

din hotărârea în temeiul căreia noi existăm spune aşa: - este vorba de 

primul obiectiv pe care-l avem – „Verificarea sumelor alocate 

evenimentului, provenienţa acestora şi modul de cheltuire”. Cu alte 

cuvinte, orice firmă către care la un moment dat au curs bani, în 

legătură cu acest eveniment, bani veniţi, evident, de la bugetul de stat, 

are a ne da câteva răspunsuri. Vă reamintesc că domnul Bogdan 

Olteanu, de la această masă a solicitat la un moment dat să întrebăm 

impresarii trupelor care au cântat, părându-i-se foarte relevant să ne 

spună impresarii trupelor care au cântat cum a fost cu banii. S-a votat 

şi au venit. Nu văd cum ar fi impresarii mai relevanţi pentru ancheta 

noastră şi mai puţin relevantă o firmă care a luat direct banii, pentru a 

face publicitate acestui eveniment? 

Prin urmare, aş dori, doamna preşedinte, să supuneţi la vot 

propunerea domnului Vişan şi chiar îi rog pe colegii mei să voteze 

pentru chemarea acestor trei companii. 

Mulţumesc. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Mulţumesc frumos. Vă asigur că toate propunerile vă vor fi 
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supuse la vot, sunt patru. 

Domnule Vişan, vă rog, aveţi cuvântul. 

Domnul Gelu Vişan:  

Eu sunt surprins de ce, în acest moment, nu dorim să aflăm 

adevărul? Adică, până acum am chemat Media Pro Pictures, am 

chemat impresarii, am chemat pe toată lumea pe care am auzit că are 

legătură cu cazul, am chemat Antena 3 astăzi, am aflat şi de la dânşii... 

Firma CLIR, de exemplu, a ieşit din discuţia cu cei de la Antena. 

Rugămintea mea, în acest moment, este să continuăm ancheta 

parlamentară, nu avem, în acest moment, cred eu - şi să ştiţi, aşa se 

vede – nu avem în acest moment toate elementele, tocmai a fost făcută 

o afirmaţie foarte gravă de dimineaţă, în plenul comisiei, cu 250.000 

de euro, făcută de domnul Tolontan. De unde a plecat această 

comisie? De la domnul Tolontan, care a făcut această anchetă! Şi 

domnia sa a spus că ar fi trebuit să ajungă la firma Locco 250.000 de 

euro. Or, în acest moment, spunem că nu este relevant. Doamne 

fereşte! Despre ce vorbim? Când aseară vorbeam de 7.000 de euro, 

scene, nu ştiu ce? Nu se poate! Adică, dacă vrem să aflăm adevărul 

vrem să fim în slujba adevărului, o chemăm după aceea şi pe doamna 

ministru, după ce audiem aceşti oameni, vedem şi documentele şi 

aflăm adevărul. Nu cred că putem să ne jucăm cu afirmaţii de 250.000 

de euro din 750.000, o treime?! în acest moment, pentru că asupra 

noastră va plana... Eu voi face public lucrul acesta! Dar nu se poate! 

Ideea este că, haideţi, totuşi, să aflăm adevărul. Eu vreau să aflăm 

adevărul! 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Propunerea în concret v-o menţineţi, de a cita cele trei firme 

în continuare. 

Domnule Olteanu, vă rog. 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Îmi pare rău, eu am încercat să port o discuţie rezonabilă şi pe 

argumente tehnice. Dacă este, însă, să facem declaraţii politice, mă 

simt nevoit să răspund. Eu consider că întreg efortul de a chema nişte 

firme despre care ştim foarte bine că nu vin şi pe care ştim foarte bine 

că nu le putem controla, pentru că nu avem prerogativele legale, este 

un efort de tergiversare a anchetei, până când ni se finalizează 

perioada de lucru în vacanţă. Că ştim foarte bine cât avem de lucru în 

vacanţă şi mi-e foarte clar că se încearcă pur şi simplu ca mâine şi 

poimâine să avem studiu individual, că aşa s-a propus de grupul 

dumneavoastră, să mai chemăm nişte companii care ne vor răspunde 

peste trei săptămâni, că sunt în concediu şi că oricum nu ne 

informează ce plăţi au făcut, că nu sunt obligate. 

Eu am făcut o propunere cât se poate de legală şi care poate fi 

impusă, cu pârghiile legii, şi anume, să cerem organismelor statului, 

care au dreptul să controleze cine şi câţi bani a plătit. Nu am nici un 

fel de problemă, dacă vreţi să sesizăm şi oficiul de spălare a banilor, 

ca să controleze direct plăţile din cont, ca să se vadă foarte clar cine, 

cui şi câţi bani a dat? Pentru că aceasta vrem să aflăm! Dar, dacă vrem 

să aflăm, atunci trebuie să afle cine poate să întrebe, pentru că noi, 

stimaţi colegi, nu putem să întrebăm. Noi putem, eventual, să rugăm 

să ni se spună. Şi cu totul întâmplător şi exemplul pe care l-a dat un 
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coleg de-al meu aici, este din partea cuiva care s-a oferit voluntar să 

vină să ne spună. Dar am avut şi experienţa celor care nu s-au oferit 

defel voluntar să vină să ne spună, dimpotrivă, ne-au refuzat şi ne-au 

tratat cu dispreţ. 

Eu nu cred că trebuie acum să stăm o lună şi jumătate, să ne 

jucăm de-a investigaţia, doar pentru a tergiversa acţiunea, cred că 

trebuie să sesizăm cât mai repede Garda financiară şi ANAF-ul şi dacă 

consideraţi Oficiul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, ca 

să vedem cine, cui a plătit. Repede! Repede şi nu încet! Aceasta 

pentru că stăm aici şi facem declaraţii politice, în loc să discutăm 

serios. 

Mulţumesc. 

Domnul Gelu Vişan:  

Domnule Bogdan Olteanu, drept la replică scurt. Domnule 

Bogdan Olteanu, am primit un document ieri, care ne informează că 

toate documentele acestor contracte sunt la Garda financiară, le aveţi 

toţi în mapă. Da? Deci, aceasta am spus de dimineaţă şi am spus şi 

împreună aseară, aţi auzit că am spus lucrul acesta, documentele sunt 

la Garda financiară. Dacă noi mai sesizăm o dată Garda financiară, nu 

este nici un fel de problemă, dar în momentul în care am spus că 

documentele sunt la Garda financiară, reacţia dumneavoastră a fost 

bine întemeiată, să aflăm adevărul. 

Or, eu, acum, nu propun altceva decât să facem o adresă către 

trei societăţi, să aflăm adevărul, vizavi de 250.000 de euro. 
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Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Vişan, conform hârtiei, stimaţi colegi, haideţi să 

lămurim un aspect. Conform hârtiei pe care v-a pus-o secretariatul la 

dispoziţie, răspuns al Gărzii financiare la adresa noastră, prin care am 

solicitat raportul de control pe care-l desfăşoară acum la cele două 

firme, Mark şi Artisan, ni s-a comunicat că este în lucru acest raport 

de control şi că îl vor comunica în momentul în care îl vor avea 

finalizat.  

Deci, o activitate de control din partea Gărzii financiare la 

cele două firme şi subcontractori există! Bun! 

Haideţi să supunem la vot propunerea domnului Vişan, şi 

anume, să invităm mâine la audieri firmele Locco, CLIR, DBV, 

Media. Aceasta era propunerea.  

Cine este pentru? 7 voturi pentru. 

Cine este împotrivă? 4 voturi împotrivă. 

Abţineri? O abţinere. 

Propunerea a doua este următoarea: să o chemăm mâine pe 

doamna ministru Monica Iacob-Ridzi, propunerea domnului deputat 

Chiriţă şi cu documentele de la minister. 

Cine este pentru chemarea doamnei ministru?  

Domnul Bogdan Olteanu: 

 Mâine la ora 10,00, că după aceea este şedinţă de Guvern 

după-amiază. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Eu v-aş face o propunere. Să încercăm să comunicăm cu 
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doamna ministru şi să întrebăm dacă mâine ar putea veni la ora 10,00, 

pentru că înţeleg că e şedinţă de Guvern? 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Sunt documentele pe drum. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Domnule Sever Voinescu, să comunicăm cu doamna 

ministru. Puteţi să faceţi până la sfârşitul şedinţei? Pentru că ne este 

foarte greu până mâine să vedem dacă poate sau nu doamna ministru. 

Mi se pare de bun simţ să încercăm să vedem dacă doamna ministru 

poate la ora aceea sau nu? 

Bun. Repet atunci propunerea dumneavoastră, pe care o 

supun la vot. Eu vă anunţ că mă voi abţine, în condiţiile în care nu 

discutăm cu doamna ministru dinainte, pentru că nu vreau să creăm 

aşa... Ora, da? Atunci o să comunicăm aşa, o să încercăm ora 10,00, 

dacă nu, ne spune doamna ministru când poate să ajungă. 

A treia propunere este: să dăm acest punctaj de la domnul 

deputat Bogdan Olteanu în lucru, să-l studiem cu toţii, să mai studiem 

documentele în lucru şi mâine intrăm pe dezbaterea acestui text, cu 

propuneri de la dumneavoastră. 

Domnilor deputaţi, mâine este şedinţă. Mâine putem să-l 

discutăm în şedinţă, să facem dezbatere pe text, că de aceea ne 

revedem aici... 

Doamna Aura Vasile, vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Doamna preşedinte,  
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Haideţi să ne adunăm puţin. Eu vă propun ca, funcţie de 

discuţia cu doamna ministru mâine şi de materialele pe care ni le 

trimite, să rămânem numai pe această propunere, să vedem dacă ea se 

execută sau dacă vom putea să o definim, iar mâine să discutăm 

despre punctaj şi despre această propunere. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:  

Eu sunt de acord, numai că ar fi bine să-l distribuim de acum, 

da?  

Ora mâine? 10,00, da?  

Cine este pentru? Unanimitate. 

Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc.  

* 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,47. 

 

 


