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S T E N O G R A M A 

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea 
sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub 

semnătura doamnei ministru Monica Iacob Ridzi, pentru 
organizarea „Zilei Tineretului” 

 

Şedinţa a început la ora 1010. 

Şedinţa a fost condusă de doamna Alina Gorghiu, 
preşedintele comisiei. 

Au participat: conform listei de prezenţă. 

 

* 

Doamna Alina Gorghiu: 

Bună dimineaţa. 

Vă mulţumesc că aţi venit. Domnul secretar Lakatoş ne va 
spune care sunt condiţiile de cvorum. Vă mulţumesc. 

 

Domnul Petru Lakatos:  

Domnişoară preşedinte, stimaţi colegi, din 15 membri, la ora 
actuală sunt prezenţi 11, urmează să mai sosească şi alţi colegi şi alte 
împuterniciri. Suntem în cvorum, putem începe. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumesc frumos, domnule deputat Lakatos. 

Stimaţi colegi, am o rugămintea şi anume să începem ordinea 
de zi de astăzi cu lista de persoane care vor fi invitate luni, pentru că 
spre sfârşitul şedinţei, aţi văzut, suntem puţini, ne pierdem răbdarea şi 
rămânem fără obiectul comisiei de anchetă luni. 
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O să vă rog să faceţi dumneavoastră propuneri pentru lista de 
invitaţi pe care le notăm şi le votăm la sfârşit. Vă mulţumesc. 

Domnul Olteanu. 

 

Domnul Bogdan Olteanu:   

Doamnă preşedinte, vă propun să începem cu lista de invitaţi 
pe care am discutat-o ieri, înainte de a rămâne în lipsă de cvorum şi, 
sigur, dacă mai sunt completări, să discutăm. Dacă îmi amintesc bine, 
este vorba de membrii Comisiei de selecţie a ofertelor câştigătoare, 
este vorba despre reprezentantul ANRMAT, este vorba despre 
impresarii trupelor şi reprezentanţii companiilor care au subcontractat 
cu cele două firme câştigătoare ale celor trei contracte. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Directorul Direcţiei de programe, Direcţia Generală de 
programe, cred că ar fi interesant. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Alte propuneri? 

Domnul Vişan. 

 

Domnul Gelu Vişan: 

Discuţia de aseară a fost legată de discuţia cu impresarii. 
Dacă este nevoie să vină impresarii, înţeleg că în urma unui dialog 
foarte interesant, nu s-a renunţat la această idee. Nu este nici o 
problemă să invităm orice persoană doriţi dumneavoastră. 

Eu aş dori să vă spun că, studiind cele trei contracte, v-aş 
propune să invităm reprezentanţii ANTENA 3 şi REALITATEA, 
pentru că ei sunt vizaţi în cele două contracte şi chiar sunt specificaţi. 
Dacă în cazul impresarilor este o concluzie a noastră să vedem dacă ei 
au primit banii, de la cine i-au primit şi dacă au plătit diverşi cântăreţi, 
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să spun aşa sau ce s-a întâmplat pe scenă, acolo, nu ştiu... Apropo de 
artişti, era o discuţie aseară dacă invităm şi artiştii sau nu-i invităm, 
pentru că în cazul în care unul dintre artişti va spune că nu a primit cât 
credea el că trebuie să primească, este o problemă. Dar în legătură cu 
artiştii, mai sunt şi cei care asigură luminile pe scenă, care asigură 
electricitate ş.a.m.d. Dacă nici ei nu şi-au primit banii – închei imediat 
– trebuie să-i invităm şi pe ei. 

Şi vreau, de la bun început, să stabilim un lucru. Ieri am avut 
un grav caz de, ca să-i spun aşa, conflict de interese în interiorul 
acestei comisii; foarte grav, pe care nu l-am cunoscut şi acum îl fac 
public. Am audiat la comisie, a fost domnul ministru Borbely, care l-a 
dat afară şi l-a reprimit de trei ori pe domnul Rizea din minister, pe 
timpul când era ministru.  

Vreau să vă spun că, la acest moment, dânsul îl întreba pe 
domnul ministru tot felul de lucruri; sunt hârtiile, le am în faţă, le pun 
la dispoziţie; a fost dat afară de domnul ministru, care era audiat ieri 
de domnul Rizea. 

Dacă dintre invitaţi şi membrii comisiei cineva ştie că are un 
conflict de interese, nu-i nici un fel de problemă, de rudenie, de 
prietenie, de nu ştiu ce tip de rudenie cu cineva care este invitat, 
spune, este înlocuit de grupul său şi nu ne pune în situaţia în care am 
fost ieri.  

Există o situaţie foarte delicată prin felul în care a fost audiat 
domnul ministru Borbely. Eu mă simt, în acest fel, în culpă, pentru că 
domnul Rizea l-a terorizat cu întrebările, care fusese dat afară de trei 
ori de domnul Borbely. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumim, domnule Vişan. 

Domnul Bănicioiu. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  
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Eu cred că am clarificat ieri problema cu domnul Rizea, care 
a fost şi foarte amabil şi a şi părăsit lucrările acestei comisii imediat în 
momentul în care aţi avut ceva împotriva participării domniei sale. 

Vă readuc aminte că încă funcţionează dubla măsură la 
dumneavoastră şi domnul Boureanu este aici, în stânga noastră. Şi 
domnia sa este cercetat la DNA. 

Este în regulă, nu vreţi nimic în sensul acesta, este în regulă, 
putem avea în continuare o punte de comunicare între comisiei şi 
DNA. Dar vă rog eu foarte mult nu mai vedeţi paiul din ochii altora şi 
bârna din ochii dumneavoastră lăsaţi-o ascunsă acolo. 

Deci, eu cred că astăzi suntem în cvorum, cred că putem 
începe. Nu cred că termeni de genul cineva a terorizat pe altcineva cu 
întrebări este tocmai normal. Cred că oricine de aici poate să pună 
oricâte întrebări consideră că este nevoie pentru a se lămuri. Vă 
mulţumesc. 

 

Domnul Cristian Boureanu:  

Drept la replică? 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Lămuriţi-mă cu un lucru. Dreptul la replică se dă înainte de 
domnul Voinescu sau după Voinescu? 

 

Domnul Cristian Boureanu:  

Din cutumele Parlamentului, din ce ştiu eu, se spune că 
imediat după ce a fost pomenit numele. 

Domnule Bănicioiu, sunteţi foarte drăguţ, începeţi iar cu 
atacul la persoană. Eu v-am mai spus, sunt unul dintre cetăţenii 
cercetaţi pe diferite chestiuni în România, cum sunt şi colegii 
dumneavoastră şi şefii dumneavoastră din partid. Nu are nici o 
legătură cu subiectul acestei anchete. Ori faceţi pe prostul, ori chiar 
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sunteţi prost şi îmi asum ce vă spun, ca să începem de dimineaţă cu 
jigniri.  

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Daţi-mi voie... 

 

Domnul Cristian Boureanu:  

Eu nu v-am întrerupt.  

Şi nu observaţi foarte clar diferenţa între un om implicat în 
chestiune la Ministerul Tineretului cu probleme legate de Ministerul 
Tineretului şi o cercetare care se desfăşoară undeva în România, în 
instituţiile statului. Şi-mi asum ce spun, că de ipocrizie m-am cam 
săturat. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Înainte să răspundă domnul Bănicioiu, am să fac un apel.  

Stimaţi colegi, vă rog din suflet, ieri am avut asemenea 
incidente. Astăzi se repetă şi nu vreau să fie, nu imput asta nimănui. 
Aş vrea să ne păstrăm într-un cadrul regulamentar şi de minimă 
decenţă de care chiar avem nevoie. Sunt ore bune pe care le vom sta 
aici şi pe care cred că le putem petrece altfel, mai ales că deja avem 
invitaţi din conducerea Guvernului aici, pe care n-aş vrea să-i punem 
să asiste la diverse scene. 

Dacă se poate, domnule Bănicioiu, vă rog din suflet să nu 
reacţionaţi brutal (râsete). Serios, acum. Vă rog să trecem la ordinea 
de zi. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu ştiu că domnul Boureanu şi-ar dori o reacţie brutală, 
pentru că doar a venit să facă circ şi ştim cu toţii că n-are nici o treabă 
cu această comisie, dar este trimis special să facă circ aici, să 
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împiedice lucrările. Nu vreau să cataloghez formulările, pentru că 
domnia sa bănuiesc că nu cunoaşte sensul acestui cuvânt pe care l-a 
pronunţat. Poate totuşi îmi explică şi mie în particular ce a vrut să 
spună. Ştiu doar că ei şapte ani de acasă se câştigă cu anumită 
experienţă şi cu ajutorul părinţilor. Probabil că domniei sale i-a lipsit 
această experienţă şi chiar nu vreau să cobor nivelul discuţiei la 
nivelul domnului Boureanu. Vă mulţumesc. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Drept la replică. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Staţi puţin, domnule Vişan, nu este rândul dumneavoastră. 
Ordinea este următoarea: domnul Voinescu, domnul Lakatos, domnul 
Olteanu. Vă rog. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi: 

Vă mulţumesc. 

Sincer să fiu, vroiam să elaborez şi eu puţin pe marginea 
incidentului Rizea, dar n-am s-o fac şi vă rog să apreciaţi faptul că n-
am s-o fac. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Poate elaboraţi în ordinea ..... 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Ei, atunci mă obligaţi. Am să vă spun şi eu ceva, domnule 
Bănicioiu. Dumneavoastră chiar nu înţelegeţi în ce a constat 
incompatibilitatea morală a domnului Rizea cu această comisie? Nu 
faptul că este cercetat la DNA, ci în faptul că acest om a lucrat în 
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această structură, a făcut lucruri, nu ştiu, am auzit şi eu între timp, a 
manevrat într-un anumit fel banii din această structură, a avut acest tip 
de relaţii cu oameni pe care-i audiem. Deci, nu are legătură cu DNA. 
Bun. Dar să revin la chestiunea esenţială legată de audieri. 

Mie mi se pare că este normal ca noi să audiem persoanele, 
care au cheltuit banul public. Pentru că obiectul de anchetă al comisiei 
noastre este felul în care s-au cheltuit – chiar aşa scrie, dacă nu mă 
înşel – felul în care s-au cheltuit sumele de bani cu privire la 
evenimentul din 2 mai. Bun. Deci, noi avem a fi atenţi pe o cheltuială 
de bani publici. 

Eu cred însă – şi aici vin din nou în sprijinul ideii mele de ieri 
că nu ştiu în ce măsură este necesar să chemăm şi impresari şi trupe 
ş.a.m.d. – eu cred că din momentul în care ministerul a făcut o plată 
către un agent privat, aşteptând un serviciu şi, mai departe, agentul 
privat îşi face alte plăţi, de la momentul agent privat-alte plăţi nu mai 
avem de-a face cu bani publici. Este ca şi cum oricare dintre noi îşi 
încasează indemnizaţia de la Parlament, fără îndoială că sunt bani 
publici când banii pleacă de la Parlament către noi, dar în momentul în 
care banii sunt în buzunarul meu şi eu mă duc şi-mi cumpăr diverse 
lucruri din piaţă nu mai sunt bani publici.  

Deci, eu aş vrea să stăm atent pe zona banilor publici, să 
vedem unde s-au cheltuit şi cum s-au cheltuit acei bani, iar dacă ne 
propunem să verificăm şi felul în care aceşti bani s-au dus până la 
ultimul participant, ultimul executant al acestui eveniment, atunci 
haideţi s-o facem până la capăt, adică să nu ne oprim la impresari, să 
mergem şi la artişti, să mergem şi la persoanele care asigură scena 
ş.a.m.d., dacă şi-au primit salariile. Pentru că nu putem merge pe o 
logică, domnule, banul public are acest caracter de ban public până la 
sfârşit sau ne oprim la jumătate. 

Eu cred sincer că banul public rămâne în relaţia dintre o 
autoritate publică şi o autoritate privată. Mai departe sunt bani privaţi, 
ar fi o altă comisie, ar fi o altă instituţie. Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumesc frumos. 
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Domnul secretar Lakatos. Vă rog. 

 

Domnul Petru Lakatos:  

Stimaţi colegi, deja ieri am făcut propunerea şi păcat că n-aţi 
votat-o, ca declaraţiile politice să le începem la ora 9.00 în prezenţa 
secretarului, ca la 10.00 să putem începe activitatea. 

Doi. S-a referit aici cineva la cutume. Din câte îmi aduc 
aminte, doamna preşedinte Roberta Anastase a introdus varianta că 
dreptul la replică se dă la urmă, deci trebuie să specificăm care 
cutumă. 

În ceea ce priveşte problema de fond, v-aş propune în felul 
următor: să fie filmaţi şi cei care, conform contractului, din partea 
ministerului au semnat procesul verbal de recepţie. Este foarte 
important. 

Iar ca o reacţie la cele spuse de antevorbitorul meu, problema 
este în felul următor şi de aceea trebuie să mergem un pic mai departe, 
nu numai cu care s-a încheiat contractul, ci urmează nivelul următor. 
De ce acest lucru? Întrucât în bugetul ministerului s-a trecut ca şi 
procedură specială Ordinul 138, dar acesta se referă exclusiv la 
publicitate media, ori acolo au fost şi alte elemente trecute în contract. 
Nu suntem noi, comisia, de vină că s-au amestecat cele două, nu s-au 
făcut contracte separate pentru activităţi separate. 

Deci, din acest punct de vedere, anumite lucruri – şi o să 
vedeţi când o să discutăm şi când o să audiem pe cei pe care i-am 
chemat – că acest lucru are un impact asupra rezultatului final al 
comisiei noastre, respectiv a deciziei dacă banii publici au fost folosiţi 
corect sau nu.  

De aceea, insist ca varianta propusă iniţial să fie votată. Nu 
trebuie să coborâm noi la nivelul fiecărui artist sau supraveghetor de 
scenă. O treaptă mai jos este suficient. Şi vă şi spun, pentru că de 
acolo deja activităţile sportive pot fi urmărite, pot fi urmărite 
activităţile organizatorice şi impresariatul, pentru că sunt lucruri 
diferite de publicitate media. 
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Vă rog să mă credeţi că am studiat, o să ajungeţi şi 
dumneavoastră la concluzia aceasta. Aceasta este propunerea mea. Vă 
mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnul Olteanu, domnul Vişan, domnul Negoiţă, domnul 
Socaciu. 

 

Domnul Bogdan Olteanu:     

Vă mulţumesc. Voi vorbi exclusiv pe chestiunile de fond, 
celelalte chestiuni cred că ne descriu pe fiecare dintre noi aşa cum 
suntem. 

Solicitarea pe care am făcut-o şi ieri de a-i audia pe 
subcontractanţi, repet, pe subcontractanţi, se bazează pe contract. 
Contractul sau cele trei contracte prevăd în mod explicit posibilitatea 
de subcontractare. Este normal în cazul unor contracte de acest gen, 
pentru că nu era de aşteptat ca angajaţii ministerului să cânte sau să 
monteze scena, ci urmau să fie subcontractaţi furnizori de asemenea 
servicii. Vreau să fiu foarte explicit, furnizorii acestor servicii au 
lucrat pe bani publici. Ceea ce s-a spus aici mai devreme că banii, în 
momentul în care s-au dat firmei, nu mai sunt publici, printr-o paralelă 
cu indemnizaţiile pe care unii dintre colegii noştri poate le primesc şi 
le consideră ca atare, este o greşeală. Şi deoarece comparaţia nu se 
face cu indemnizaţia pe care o primeşti în considerarea muncii 
personale, ci cu suma forfetară, stimate coleg, pe care o primeşti ca s-
o cheltuieşti pentru activităţi publice. Suma forfetară, cum foarte bine 
ştiţi, am hotărât cu toţii că este o sumă publică, cheltuirea ei trebuie să 
fie publică şi trebuie anunţate toate modalităţile şi destinaţiile 
cheltuirii acelor bani. Deci, ceea ce subcontractăm noi practic din 
suma forfetară, dacă vreţi această paralelă, în ce priveşte distincţia 
dintre subcontractori şi angajaţii lor, sigur nu vreau acum să fac o 
teorie juridică, sunt convins că domnul Voinescu o cunoaşte foarte 
bine, este liber s-o spună sau să n-o spună, dar suntem în domeniul 
relaţiilor comerciale şi, cât suntem în domeniul relaţiilor comerciale, 
toate treptele de subcontractori trebuie să facă publice sumele pe care 
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le-au primit, când ieşim din sfera relaţiilor comerciale şi intrăm în 
sfera relaţiilor asociative sau de dreptul muncii, evident că am ieşit şi 
din sfera banilor publici şi este treaba persoanelor în cauză cum îşi 
împart banii pe care i-au primit. Dar faptul că banii publici au ajuns la 
cei cărora le erau destinaţi pentru prestarea unui serviciu solicitat de 
către instituţia publică şi faptul că banii publici au ajuns în 
integralitate la destinatarii respectivi, este de interes public şi, din 
acest motiv, reiterez propunerea mea, care pentru a fi total 
nediscriminatorie şi nejudecabilă pe diverse paliere, vizează 
subcontractorii celor două firme de publicitate, celor trei contracte. 
Cei care au subcontractat să fie invitaţi prin reprezentanţii lor. 
 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnul Gelu Vişan. Vă rog. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Eu vreau să dau o scurtă explicaţie şi anume aceea că 
propunerea mea pleacă de la ideea că un fost ministru era audiat ieri 
de cineva care avea un conflict de interese cu domnia sa, fiind dat 
afară de trei ori din această funcţie. Eu am aici ordinele prin care 
domnul Rizea a fost eliberat din funcţie de către domnul Borbely, care 
era audiat ieri de domnul Rizea. Am făcut acest lucru pentru că, din 
informaţiile mele, membri ai comisiei au diverse relaţii şi legături cu 
unii dintre impresarii care vor fi audiaţi. În cazul în care după audiere 
sau în timpul audierii dânşii nu vor spune lucrul acesta, îmi rezerv 
dreptul ca, la momentul respectiv, să spun lucrul acesta şi atunci nu 
mai suntem comisie de anchetă, ci suntem altceva; suntem o comisie 
legată de interesele unor persoane împotriva altor persoane.  

Eu pun la dispoziţia şi a mediei aceste documente legate de 
ordinul ministrului Borbely, care a fost audiat ieri de domnul Rizea; 
audiat; şi când am spus terorizat la asta m-am referit. O răzbunare. 
Efectiv, o răzbunare. Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  
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Mulţumesc, domnule Vişan. 

 

Domnul Gelu Vişan:   

Eu vreau să dau o scurtă explicaţie şi anume aceea că 
propunerea mea pleacă de la ideea că un fost ministru era audiat, ieri, 
de cineva care avea un conflict de interese cu domnia sa, fiind dat 
afară de trei ori din această funcţie. Eu am, aici, ordinele prin care 
domnul Rizea a fost eliberat din funcţie de domnul Borbely, care era 
audiat, ieri, de domnul Rizea. 

Am făcut lucru pentru că, din informaţiile mele, membri ai 
comisiei au diverse relaţii şi legături cu unii dintre impresarii care vor 
fi audiaţi. În cazul în care, după audiere sau, în timpul audierii dânşii 
nu vor spune acest lucru, îmi rezerv dreptul ca, la momentul respectiv, 
să spun acest lucru şi, atunci, nu mai suntem comisie de anchetă, ci 
suntem altceva!  

Suntem o comisie legată de interesele unor persoane 
împotriva altor persoane! Eu pun la dispoziţia şi a mediei aceste 
documente, legate de ordinul ministrului Borbely, care a fost audiat, 
ieri, de domnul Rizea. Auditat – şi, când am spus terorizat, la asta m-
am gândit – o răzbunare! Efectiv, o răzbunare! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumesc, domnule Vişan! 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Dacă-mi daţi voie, eram şi eu, de mult înscris! 
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Până clarificăm ce a făcut domnul Rizea şi cum îl punem la 
zid şi poate îl audiem şi pe domnia sa, dacă l-a supărat atât de tare pe 
domnul Gelu Vişan!  

Eu vreau să vă reamintesc că şi domnul Rizea a ridicat tot o 
problemă de incompatibilitate a unui coleg, celălalt coleg, care nu este 
prezent şi pe care îl înlocuieşte domnul Boureanu şi care a fost prezent 
la prima şedinţă şi care am înţeles că nu ştiu ce contracte a acut cu 
ANT-ul sau cu Ministerul Tineretului. Bun, este în regulă, cred că 
putem să mergem mai departe!  

Dacă tot vreţi să vorbim de grade de rudenie, prietenii şi tot 
aşa, poate că ne spune şi domnul Vişan în ce relaţie de prietenie este 
cu doamna Ridzi. Şi poate consideră şi asta incompatibilitate, până la 
urmă! 

Haideţi să  depăşim micile chichiţe şi haideţi să ne apucăm de 
lucru că, până la urmă, văd că aţi venit aici cu alte probleme. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă mulţumesc! Domnul Robert Negoiţă. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Da! Doar ce am ajuns şi eu la această comisie şi am impresia 
că am început discuţia cu ce persoane să invităm, data viitoare, la 
comisie. Şi, deja, a trecut o jumătate de oră de când discutăm şi nu 
intrăm deloc pe fond! Sau, mă rog, aproape deloc! 

Aş propune, totuşi, să nu avem prea multe discuţii sterile, este 
şi presa de faţă şi este păcat, pentru că îşi fac o părere şi mai proastă 
decât o au, şi ar trebui, eventual, în situaţii în care avem păreri diferite, 
să supunem la vot, că de aceea suntem într-o comisie! Nu are nici un 
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rost, pentru că altfel pierdem timpul, se face seară şi nu am reuşit să 
rezolvăm probleme de formă!  

Eu cred că trebuie să trecem, domnişoara preşedinte, cât mai 
repede pe fond! Mulţumesc! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumesc frumos! 

Domnul deputat Socaciu este înscris la cuvânt! Urmează 
domnul Voinescu, domnul Zătrean. 

 

Domnul Victor Socaciu: 

Doamnă preşedinte, stimaţi colegi, 

Bineînţeles că este ok-ei să ne întoarcem la problema ridicată 
de doamna preşedinte, deci să vedem până unde mergem cu invitaţii 
noştri, cu audierile noastre. 

Normal ar fi, în pofida a ceea ce spune domnul Sever 
Voinescu, ca aceşti oameni, care sunt impresari, care sunt semnatari 
de contracte pe bani publici, să fie audiaţi de noi nu numai pentru 
argumentele aduse de Bogdan Olteanu ci, în primul rând, pentru a 
vedea piaţa, piaţa artiştilor,  piaţa – să spunem – aparaturii tehnice, 
pentru că, atunci, vom observa că ne aflăm exact în situaţia în care s-a 
aflat, să spunem, scrumiera lui Nicolaiciuc, de 30 de milioane şi cred 
că asta este esenţial pentru ancheta noastră! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Altcineva, vă rog! 

Domnule Sever Voinescu, aveţi cuvântul! 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Mulţumesc. 

Am o singură remarcă către colegul şi prietenul Robert 
Negoiţă, totuşi, înţeleg, votul este decisiv, dar până la vot, totuşi, 
există, în Parlament, libertatea exprimării oricărei opinii! 

Eu ştiu că sunteţi foarte siguri pe voturile dumneavoastră, ne-
am dat seama de asta, ştim foarte clar că votul va decide, dar totuşi, nu 
ne puneţi pumnul în gură şi lăsaţi-ne să ne exprimăm! 

Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul deputat Zătrean, domnul Boureanu, doamna deputat 
Aura Vasile: 

 

Domnul Dan Zătrean: 

Referitor la audierile pe care vrem să le facem luni, la această 
problemă a impresarilor şi a celor care au participat la evenimentele 
cultural-sportive şi cetăţeneşti sunt două variante, după părerea mea. 
Ori ne menţinem în litera contractului, respectiv audiem numai pe cei 
cu care Ministerul Tineretului şi Sportului a încheiat contractul şi a 
cumpărat un pachet de servicii şi îi audiem numai pe ei, iar momentul 
în care vin aceste firme, putem să îi întrebăm ce contracte au avut sau 
dacă au avut contracte cu artiştii respectivi, urmând, dacă este cazul, 
să anunţăm organele abilitate să verifice dacă ei au respectat 
contractele respective. 

Sau, aşa cum spuneau şi ceilalţi colegi ai mei, să îi audiem pe 
toţi, fără să stabilim care este limita – gradul unu, doi, trei ş.a.m.d., să 
îi luăm pe toţi care au participat la aceste evenimente şi să îi audiem. 
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Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumesc, domnule deputat! 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna preşedinte, dacă vrem să vorbim pentru a ne auzi, 
putem să petrecem toată vara în jurul aceste mesei! 

Eu vă solicit să intrăm în litera regulamentului art.76, al.3, 
care spune că ... la cererea comisiei de anchetă parlamentară, orice 
persoană care cunoaşte fapte sau împrejurări cu obiectul cererii, ori 
care deţine un mijloc de probă, este obligată să le aducă la cunoştinţă 
sau să le înştiinţeze la termenele stabilite .... şi curge termenul. Sunt şi 
alte articole, care stipulează că este obligatorie prezentarea în faţa 
comisiei. Sunt două propuneri şi vă rog să supuneţi la vot prima 
propunere, de a fi chemaţi impresarii artiştilor şi, dacă pică la vot, 
bineînţeles că nu îi vom chema.  

Este democratic şi vreau să introducem în comisie instituţia 
votului, pentru că este singurul lucru democratic la care putem să 
apelăm, în acest moment. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Înainte de a trece la vot, mai erau două persoane înscrise la 
vot, domnul Boureanu şi domnul Robert Negoiţă. 

Vă rog, aveţi cuvântul, domnule Boureanu! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 
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Stimaţi colegi, cu tot respectul pe care vi-l port, sunt nevoit să 
vă readuc aminte că majoritatea nu ţine loc de legalitate! Şi 
majoritatea nu înseamnă, neapărat, un abuz asupra minorităţii! 

Citând din acelaşi articol – şi îi mulţumesc doamnei Aura 
Vasile că a vorbit înaintea mea, pentru a nu fi nevoit să vin eu cu 
chestiuni de procedură – conform aceluiaşi articol, orice persoană care 
deţine informaţii adevărate, pe care le consideră adevărate spre 
comisie, ar trebui să le pună la dispoziţie! 

Vă readuc aminte tuturor că sunteţi, oarecum, sub jurământ, 
aici, dacă nu total, şi toţi, în stenogramele de ieri, aţi declarat despre 
anchetele DNA-ului de la Ministerul Tineretului şi Sportului, ceea ce 
înseamnă că fie aţi minţit, când aţi făcut declaraţiile din comisie, fie, 
pur şi simplu, nu vreţi să informaţi această informaţie pe care o aveţi, 
pentru a lua decizia cea mai normală, comisia aceasta nu trebuie să 
mai lucreze, se anulează de drept, conform aceluiaşi regulament din 
care a citat doamna Aura Vasile. 

Putem să facem circ, în continuare, putem să invităm pe cine 
doreşte şi domnul Bogdan Olteanu, şi domnul Popescu, şi domnul 
Ionescu, dar asta nu înseamnă că este absolut necesar şi, încă o dată, 
nu văd utilitatea pentru care, atâta timp cât trupele precizate în 
contract au ajuns şi au cântat la acel concert, conform contractului, nu 
văd de ce ar trebui audiate! Deci înţeleg că, dacă nu există o problemă 
de legalitate şi dacă nu există o problemă de execuţie a contractului şi 
trupele au ajuns, nu înţeleg de ce trebuie să fie invitate la această 
comisie? 

În concluzie, putem să trecem la vot, putem să invităm pe 
toată lumea, eu aş dori să supunem din nou la vot, este o altă zi, 
doamna Aura Vasile a vorbit de invitarea martorilor, să supunem la 
vot decizia de a trimite o hârtie, din partea comisiei, pentru a vedea 
dacă există o anchetă în continuare. Dacă nu, consider că faceţi abuz 
de majoritate şi, pur şi simplu, nu doriţi ca această comisie să 
funcţioneze în condiţii de legalitate. 
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Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul deputat Negoiţă. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Am avut şi eu o luare de cuvânt şi prietenul şi colegul Sever 
Voinescu a făcut o afirmaţie care pe mine mă surprinde! Nu ştiu de 
unde ştie cineva că eu am siguranţa asupra votului, că aşa ceva nu 
există! 

Ceea ce vroiam eu să spun şi ceea ce vroiam să şi fac, eu am 
avut şi am o atitudine cât se poate de constructivă. Vroiam să scurtăm 
cât mai mult această discuţie, care vă e jenantă şi penibilă, deopotrivă, 
atât ţie, cât şi lui Cristi Boureanu şi eu cred că nu este cazul să o 
lungim! 

Haideţi să o scurtăm cât mai mult! 

Eu cred că ar trebui să rezolvăm problema repede, să aflăm ce 
avem de aflat, că altfel o lungim foarte tare şi nu ştiu în avantajul cui 
este această chestiune! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumesc frumos, domnule deputat. 

Permiteţi-mi să iau şi eu cuvântul şi să vă rog să supunem la 
vot această listă. Propunerea, de fapt, este următoarea, să fie audiaţi, 
luni,  membrii comisiei de selecţie şi evaluare, reprezentantul 
AMRMAP-ului, impresarii trupelor, directorul Direcţiei generale de 
programe din Ministerul Tineretului şi Sportului, reprezentantul 
Antena 3, reprezentantul Realitatea TV, persoanele care au semnat pe 
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procesul verbal de recepţie a lucrărilor şi firmele care au 
subcontractat. 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Procedură! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Nu se poate, în timpul votului, domnule Boureanu! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Nu, procedură pe acest vot! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Nu se poate, asta vă spun! 

 

Doamna Aura Vasile: 

Este perioadă de vot! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Vă rog, respectuos, pe rând să supuneţi la vot, pentru că sunt 
persoane cu care suntem de acord să le invităm şi persoane cu care nu 
suntem de acord să le invităm şi, atunci, vă rog să ne daţi posibilitatea 
să votăm pe rând, aşa cum este normal! Sau ne puneţi o listă de o mie 
de persoane şi votăm la grămadă? 
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Doamna Aura Vasile: 

Doamna preşedinte, s-au creat procedurile pentru a putea să 
mergem mai departe. Deci eu vă rog, conform cutumelor, conform 
regulamentului, să supuneţi la vot cele două propuneri. A fost 
propunerea mea, să se aprobe lista şi a fost propunerea domnului 
deputat Boureanu să se desfiinţeze comisia! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Procedură nu se poate vota pe listă, da? 

 

Doamna Aura Vasile: 

Vă rog să supuneţi votului, eram în procedură de vot! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul Olteanu, domnul Vişan. 

 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Doamna preşedinte, şi eu susţin ideea de a vota pe rând, ca să 
vedem fiecare cu cine e împotrivă să fie audiat şi la cine este 
împotrivă să se afle adeăvrul. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul Vişan. 

 

Domnul Gelu Vişan:    
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Acum am realizat foarte bine, văd că unii dintre 
dumneavoastră cunoaşteţi mai bine elementele, eu încerc să mă 
dumiresc pe parcursul acestor întâlniri, dar se pare că mai avem două 
instituţii, două firme de chemat. Şi mă refer, în primul rând, la Grupul 
Intact, pentru că grupul... 

 

Doamna Aura Vasile: 

Este chemată Antena 3! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Şi Antena 3 dar şi dinspre Grupul Intact! Nu ştiu, cine a 
semnat contractele? 

 

Doamna Aura Vasile: 

A semnat doamna ministru Ridzi! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Nu, dinspre dânşii! 

Dacă dumneavoastră aveţi mai multe informaţii, renunţ la 
această formulă! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Sunt două propuneri pe care le supun la vot. Una este să se 
voteze lista. 
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Doamna Aura Vasile: 

Eu îmi retrag propunerea şi rămâne doar o propunere. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Bun! 

Stimaţi colegi,  supun, pe  rând, votului dumneavoastră 
participarea la audieri, pentru ziua de luni, a următorilor. 

Membrii Comisiei de selecţie şi de evaluare. Cine este 
pentru? Vă mulţumesc. Unanimitate. 

Reprezentantul ANRMAP? Unanimitate. 

Impresarii trupelor? Cine este pentru? Cine este împotrivă? 
Un vot împotrivă. Abţineri? Trei abţineri. Vă mulţumesc. 

Directorul Direcţiei generale de programe din Ministerul 
Tineretului şi Sportului. Cine este pentru? Unanimitate. 

Reprezentanţii Antena 3 şi Realitatea TV, cine este pentru? 
Se abţine cineva?  O abţinere. Cine este împotrivă? Cu o abţinere s-a 
aprobat. 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Motivarea votului, dacă se poate! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

La sfârşit, vă rog! Aşa s-a făcut de fiecare dată! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 
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După vot, înţeleg! Sau după ce, după toate voturile din ziua 
respectivă! 

 

Doamna Aura Vasile: 

Doamna Roberta ne-a învăţat că după ce terminăm tot votul 
final facem dezbatere! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Persoanele care au semnat procesul verbal de recepţie, cine 
este pentru? Unanimitate. 

Şi subcontractanţii,  toate firmele subcontractante. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Se abţine cineva? 
Două abţineri. 

S-a terminat votul. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

A mai fost o propunere, cea privind audierea artiştilor şi a 
persoanelor care au prestat activităţi în legătură cu acest eveniment şi 
a urmat să fie retribuiţi cu ocazia acestui eveniment, vă rog! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Cine este pentru propunerea domnului Voinescu? Patru voturi 
pentru. Cine este împotrivă? Opt voturi împotrivă. Cine se abţine? 
Două abţineri.  

Vă mulţumesc mult. 
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Acum, pe procedură, domnul Bogdan Olteanu şi pe motivarea 
votului domnul Boureanu. 

 

Doamna Aura Vasile: 

Doamna preşedinte, era şi propunerea domnului Boureanu, vă 
rog să supuneţi la vot şi ne explicăm  după aceea pe amândouă 
voturile! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Spuneţi exact ce aţi propus, doamnă! Că le ştiţi pe toate, aţi 
venit mai târziu, ia spuneţi exact ce aţi propus! 

 

Doamna Aura Vasile: 

Vă rog să aveţi grijă cum vă adresaţi mie!  

Dumneavoastră aţi făcut o propunere, vreau să votez 
propunerea dumneavoastră! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă rog să repetaţi propunerea, domnule Boureanu! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Propunerea este să constataţi – şi nu este o propunere de 
supus la vot, pentru că este nu e nevoie – conform regulamentului, 
acest lucru se întâmplă de drept! Să constataţi că în toate declaraţiile 
pe care le-aţi făcut, sub jurământ, ştiţi şi aveţi cunoştinţă de faptul că 
este o anchetă în desfăşurare la DNA, ceea ce înseamnă că, ori minţiţi 
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sub jurământ, în această comisie! Ori nu doriţi să respectaţi legea, 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, care spune că, în momentul în 
care se desfăşoară o anchetă de drept, această comisie îşi suspendă 
activitatea. 

Eu ştiu, încă o dată, că este plăcut când majoritatea bate 
legalitatea, dar asta nu înseamnă că, indiferent de ironiile şi mişto-
urile dumneavoastră, eu trebuie să fiu de acord cu acest lucru. Putem 
să mergem mai departe, putem să audiem, putem să facem circ la 
televizor, dar să ştiţi că asta nu vă face mai corecţi şi mai legali decât 
cei pe care vreţi să îi anchetaţi! Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Supun la vot şi pe urmă luaţi cuvântul sau vreţi să luaţi 
cuvântul după? 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Nu este o propunere de supus la vot, pentru că nu e nevoie de 
vot, în această situaţie. 

 

Doamna Aura Vasile: 

A făcut numai o declaraţie politică! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Am înţeles! 

Domnule Göndör , vă rog să luaţi cuvântul. 
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Domnul Marius-Sorin Göndör:   

În completarea celor spuse anterior, vă aduc aminte că ieri am 
votat, că tot s-a vorbit aici de vot şi îmi place foarte mult, cu toate că 
nu suntem foarte mulţi profesor de matematică aici, dar ştim foarte 
bine ce înseamnă, cât este zece la cinci. S-a votat, ieri, că vom lua în 
considerare şi doamna Aura Vasile tocmai demonstrează că foloseşte 
votarea de ieri, s-a votat, ieri, că vom lua în considerare toate 
documentele, inclusiv – văd că avem şi presa aici – orice documente, 
în xero-copie sau orice documente puse la dispoziţia comisiei. Vă rog 
să constataţi că ieri s-a pus la dispoziţia comisiei, încă o dată, un 
document pe care nu îl luăm în considerare, ceea ce, în concepţia mea, 
înseamnă că nu luăm în seamă votul dat ieri. Este un document care a 
fost pus la dispoziţia comisiei câteva zile la rând şi nu doriţi nici într-
un caz să îl luaţi în seamă! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Doamna Aura Vasile, domnul Bogdan Olteanu. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Iertaţi-mă! Eu nu v-am rugat să dăm un vot, pentru că votul 
era deja dat ieri, că luăm în seamă, în considerare, nişte documente 
puse în faţa comisiei. Toată lumea a votat şi am fost foarte fericiţi. 
Când s-a pus în faţa comisiei un document, nu l-am mai luat în seamă, 
ne-am făcut că nu îl mai vedem! Atât doar doresc să constat. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumesc foarte mult, domnule deputat., 

Doamna Aura Vasile, vă rog! 
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Doamna Aura Vasile: 

Doamna preşedinte, încerc să aduc aminte colegilor mei că, 
în prima zi de dezbateri în această comisie, acea hârtie a fost supusă 
votului comisiei şi nu a trecut. A fost ieri în mapă, bineînţeles că, cu 
respectarea regulamentelor, dumneavoastră nu aţi avut cum să o mai 
supuneţi votului, pentru că ea fusese deja votată, trecând peste faptul 
că acelaşi vot a fost dat în Biroul permanent al Camerei. 

Dar constat că anumite grupuri parlamentare, încălcând 
flagrant Constituţia României şi Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
încearcă reluarea procedurilor de vot, nesupunându-se, poate, 
lucrurilor care sunt foarte clare, într-un stat democratic şi a noţiunii 
democraţiei, în condiţiile în care eşti liber să te exprimi, prin vot sau 
prin declaraţie politică. De aceea, am rugămintea, doamna preşedinte, 
să consemnaţi şi să consemneze stenograma că anumiţi membri ai 
acestei comisii încearcă să obstrucţioneze desfăşurarea activităţilor, în 
condiţiile în care, de la început am declarat că am convingerea că 
doamna ministru Ridzi nu este vinovată şi că, aşa cum dânsa a 
declarat de la tribuna Parlamentului, a Camerei Deputaţilor, că doreşte 
ca această comisie să-şi desfăşoare activitatea tocmai pentru a putea să 
o ajutăm, în a putea să demonstrăm că tot ceea ce a făcut este legal, 
cred că nu este oportun să fie împiedicate toate procedurile de 
desfăşurare a acestor verificări. Nu facem anchetă, facem verificări! Şi 
este dreptul nostru, al celor care suntem în jurul acestei mese, al celor 
care sunt în acest Parlament să respectăm, dacă vreţi, buna cuviinţă, să 
ne respectăm unii pe alţii, pentru că altfel, nu o să putem să cerem 
niciodată ca alţii să ne respecte pe noi! 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumesc frumos. 



27 
 

Ordinea luărilor la cuvânt este următoarea: domnul Gelu 
Vişan, domnul Bogdan Olteanu, domnul Nicolae Bănicioiu. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Două puncte. 

Unul scurt, pe care l-am solicitat şi vreau să-l epuizez foarte 
repede. Motivarea votului împotrivă în ce priveşte impresarii, vreau să 
spun că – şi o să spun în momentul în care vin impresarii – unii dintre 
cei care au chemat impresarii, după cunoştinţele mele, au relaţii cu 
aceşti impresari, dintre membrii comisiei, deci o să se repete situaţia 
de ieri, o să ajungem la momentul respectiv. Aceasta a fost motivarea 
votului. 

Iar în ceea ce priveşte... domnule Tolontan, dacă vreţi să 
spuneţi ceva sau poate vreau să vorbesc eu, ştiţi la ce mă refer. Nu este 
nici un secret. Domnul Bogdan Olteanu cu, mă rog, o să spună domnia 
sa despre ce este vorba, am avut un scurt dialog. Iar în ceea ce priveşte 
declaraţia politică de mai devreme că un grup parlamentar nu ştiu ce 
face, vreau să spun cât se poate de explicit că, în această comisie, ca şi 
în ultimele trei săptămâni în Parlamentul României, toate voturile s-au 
dat în noua alianţă PNL-PSD din această comisie şi, din acest motiv, 
reprezentanţii Partidului Democrat-Liberal orice propunere au făcut a 
fost blocată de această alianţă, care a şi creat această comisie din 
motive de răzbunare. Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnule Vişan, tocmai v-am votat propunerile, cum puteţi să 
spuneţi că nu le-am votat? 

Daţi-mi voie să continuăm lista de persoane care vor să ia 
cuvântul. Sunt mai mulţi la rând: domnii Olteanu, Bănicioiu, 
Boureanu, Gondor, Pop. 

 

Domnul Bogdan Olteanu:    
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Mulţumesc. 

Eu am trecut şi declaraţiile de avere şi cele de interes prin 
Parlament, prin scrâşnetul de dinţi al colegilor, aşa că pot să vă asigur, 
stimaţi colegi, nu numai că o să ştiu să le pun în aplicare, dar o să pot 
să vă dau şi consultanţă, dacă va fi nevoie când va fi necesar, nu-mi 
purtaţi de grijă în ce priveşte chestiunea aceasta, pentru că nu o să fiu 
vreodată în conflict de interese. 

Două chestiuni. 

În primul rând, pe subiectul invitaţilor de luni, pe procedură, 
doamnă preşedinte, eu aş propune, dat fiindcă sunt foarte multe 
persoane, să împărţim în două, în ordinea în care i-aţi citit, vreau să 
spun jumătate luni, jumătate marţi, pentru că sunt extrem de mulţi şi 
v-aş propune să luăm în considerare această chestiune, ca să nu 
chinuim oamenii. Sunt foarte multe persoane, nu ştim în acest moment 
câte sunt, pentru că vor trebui identificate, dar vă propun să fim de 
acord pe principiu că, în ordinea în care a fost aprobată lista, în 
momentul în care se identifică toate persoanele şi urmează a fi 
invitate, prima jumătate este invitată luni, cea de-a doua jumătate este 
invitată marţi, ca să putem să lucrăm într-un mod eficient. 

În ce priveşte celelalte chestiuni legate de proceduri ş.a.m.d., 
vroiam doar să vă reamintesc de o poezie de George Coşbuc, despre 
mama care se uită pe fereastră şi George nu mai vine. Văd câţiva 
colegi care se tot uită, aşa, înspre uşa aceea, şi George nu mai vine de 
la DNA cu hârtia de trei zile. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Dau cuvântul celor care s-au înscris şi apoi se supune 
propunerea dumneavoastră la vot. 

Domnul Bănicioiu. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu o să încep prin a constata că a trecut o oră... (rumoare), 
dacă nu vă deranjez, dragi colegi, vroiam să vă anunţ că a trecut o oră 
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de când discutăm pe procedură, de când ascultăm jigniri unii despre 
alţii, de când unii se fac că nu înţeleg ceea ce avem de făcut astăzi. 
Evident, a trecut doar prima oră din ziua de astăzi. Eu sper să nu mai 
treacă foarte multe ore fără să facem nimic. Vreau să vă reamintesc că 
aici sunteţi totuşi pe bani publici şi oamenii care ne plătesc aşteaptă 
ceva de la noi. Vreau să-i confirm domnului Vişan că toţi cei prezenţi 
la această masă cred că-i cunoaştem pe artişti şi probabil pe impresari 
– lăsaţi-mă să vorbesc, domnule Voinescu, că nu v-am întrerupt. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Vreau să mă înscriu la cuvânt. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dar nu-mi mai ţipaţi în ureche, staţi un pic. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Dar nu ţip în urechea dumneavoastră. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vorbiţi atât de tare, încât v-am auzit. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Cred că aveţi dumneavoastră auzul foarte fin. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am auzul foarte fin, dar până vă lămuriţi, nu vreţi să tăceţi un 
pic? 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Nu. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Atunci, puteţi să ţipaţi pe hol, eventual. Vă rog eu foarte mult 
lăsaţi-mă să vorbesc şi după aceea puteţi să spuneţi orice. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Stimaţi colegi, vă rog. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ne-am obişnuit cu jignirile deja. Vă rog eu foarte mult. 

Deci, vroiam să-i spun domnului Vişan că toţi îi cunoaştem 
pe artişti cel puţin la fel de mult cum îi cunoaşte şi domnia sa şi poate 
mai puţin avem o relaţie de prietenie atât de mare cum are şi domnia 
sa cu cei anchetaţi aici. Dar nu consider un conflict de interese şi eu 
cred că putem desfăşura în continuare audierile. 

Singur rugăminte, doamnă preşedinte şi stimaţi colegi, ar fi 
ca să limităm totuşi limitările de cuvânt, poate stabilim şi o unitate de 
timp, nu ştiu, poate 30 de secunde ar fi suficiente pentru fiecare sau 
poate 1 minut. Nu vrem să ajungem să cenzurăm pe nimeni,  totuşi 
haideţi să ne limităm pentru că este păcat şi de timpul celor care au 
venit aici să ne lămurească şi nu mai au ocazia. Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnule Vişan, la rând; aşteptaţi şi dumneavoastră. Era 
domnul Boureanu, domnul Gondor, domnul Pop, domnul Negoiţă şi 
domnul Sever Voinescu. 

 

Domnul Cristian Boureanu:  
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Mulţumesc, doamnă preşedinte. 

În primul rând, nu suntem de acord cu limitarea în nici un caz 
a timpului de discuţie, aşa cum n-am limitat nici timpul de discuţie cu 
cei care sunt invitaţi. Mi se pare normal să ne spunem punctul de 
vedere. 

În al doilea rând, în ora aceasta tocmai am reuşit să invităm o 
listă destul de largă, suficient de largă încât să fie nevoie să invităm în 
două zile oameni la comisie, ceea ce înseamnă că nu am stat pe loc. 
Este adevărat că nu funcţionăm pe maşina de vot şi toată lumea să stea 
drepţi, cum şi-ar dori unii, dar eu cred că prin dezbatere putem găsi 
cele mai bune soluţii. 

În al treilea rând, nu ştiu ce relaţii au unii cu Georgică sau cu 
Costică sau cu alţii, dar rămân la punctul meu de vedere că nu era 
nevoie de nici un fel de hârtie de nicăieri, mai ales că noi nu am cerut-
o şi jurişti celebri, unii dintre ei în jurul mesei, ar trebui să ştie că în 
atribuţiile procurorului general al României nu intră să supravegheze 
legalitatea unor parlamentari tineri, din păcate, care ar trebui să 
constate singuri atunci când sunt în afara regulamentului. Este foarte 
adevărat că mulţi dintre ei au copiat cu rapiditate şi cu talent pe cei în 
vârstă care au condus cu pumnul în gură atâţia ani şi este trist acest 
lucru şi îmi permit s-o spun. 

Încă o dată, nu cred că este datoria procurorului general al 
României să aibă un departament care să constate că diferite structuri 
din România, Parlamentul este o instituţie a României, îşi încalcă 
propriul regulament şi, dacă cineva de la masa aceasta poate să-mi 
demonstreze că este grija procurorului să se uite dimineaţa pe 
Regulamentul Camerei Deputaţilor şi să constate când comisia este în 
ilegalitate, eu îmi cer scuze public şi mă pot şi retrage din această 
comisie.  

Eu cred că este de datoria dumneavoastră şi a fiecăruia de la 
această masă să constate atunci când suntem în afara legii. Şi noi 
astăzi suntem în afara legii, fie că doriţi, fie că nu doriţi. 

Aş dori să motivez votul legat de abţinerea de la invitarea 
celor de la televiziuni. Din ce m-am uitat în contract, nu sunt parte 
într-o relaţie pecuniară nici cu ministerul, nici cu cel care a câştigat 
contractul. Aşa că mi se pare inutilă invitarea reprezentanţilor celor de 
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la REALITATEA TV şi ce am mai invitat noi, nu ştiu ANTENA şi 
alţii. Aceasta este motivarea votului. Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumesc, domnule deputat. 

Domnul Deputat Gondor. Vă rog. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Mulţumesc, doamnă preşedinte. 

Eu aş vrea doar să subliniez faptul că cele spuse de mine 
anterior nu au dorit altceva decât să sublinieze faptul... pentru că, în 
paranteză fie spus, m-am săturat de câte ori s-a tot vorbit aici că nu 
ştiu cine vrea să împiedice desfăşurarea comisiei. Ceea ce am spus eu 
se referă la legalitatea desfăşurării activităţii acestei comisii. Şi îmi 
pare rău că nu vrem să constatăm această legalitate a desfăşurării 
activităţii acestei comisii. 

Şi noi suntem perfect de acord că trebuie să ajungem la o 
concluzie legată de acuzaţiile care s-au adus doamnei ministru. 
Suntem convinşi de faptul că sunt doar nişte acuzaţii şi la fel sunt 
convins de faptul că, de fapt, continuarea activităţii acestei comisii nu 
este decât un pretext de a mai face un pic de scandal în faţa camerelor 
de luat vederi, pentru că, după mine, este evident faptul că suntem în 
afara regulamentului cu funcţionarea acestei comisii. Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă mulţumesc frumos, domnule deputat. 

Domnul Georgian Pop are cuvântul. 

 

Domnul Georgian Pop:  

Mulţumesc, doamnă preşedinte. 
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Stimaţi colegi, deja a trecut mai bine de o oră. Constatăm că 
fiecare dintre colegi are un talent deosebit şi cred eu că este un lucru 
pozitiv în a susţine punctele de vedere. Totuşi, pe ansamblu, cred că 
majoritatea intervenţiilor reprezintă mai mult subterfugii şi 
tergiversări ale eficienţei acestei comisii decât dezbateri pe fond.  

Este foarte clar că în momentul de faţă s-au prezentat aici 
persoanele care vor fi audiate – domnul Tolontan, secretarii de stat din 
minister. Cred, doamnă preşedinte, că ar fi cazul să stabilim, pentru 
perioada următoare, ce timp mai alocăm dezbaterilor şi când începem 
efectiv programul şi activitatea propusă pentru ziua de astăzi. Vă 
mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumesc mult. 

Înainte de a vă da cuvântul, domnule Sever Voinescu, am să 
vă rog să trecem la... da, mulţumesc foarte mult. 

Domnule Tolontan, o să vă invit. 

Domnule Vişan, dacă este, vă rog mult să... 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Nu, nu, foarte scurt, pentru că s-au rostit aici două lucruri. 

Unu, majoritatea parlamentarilor sunt în vacanţă 
parlamentară şi ştim că suntem la lucrările acestei comisii pe bani 
publici şi venim la lucrările acestei comisii de câte ori suntem chemaţi 
şi discutăm atâta timp cât este nevoie şi am vrut să clarificăm lucrul 
acesta împreună cu colegul meu şi o să ne şi facem datoria respectând 
însă legalitatea şi modalitatea de funcţionare a unei comisii. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumesc mult, domnule Vişan. 

Scuzaţi-mă, domnule Tolontan, sunteţi invitat alături de noi. 
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Domnul Tolontan vrea să ne prezinte susţinerea domniei sale 
pe plasmă. 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Bună ziua. Numele meu este Cătălin Tolontan, sunt jurnalist, 
jurnalist sportiv. Din când în când facem şi altceva. 

Permiteţi-mi vă rog să vă adresez câteva cuvinte şi sunt 
conştient că, fiind prezent aici, sunt prezent în faţa forului suprem de 
reprezentare a cetăţenilor români. Sunt conştient că, potrivit 
Regulamentului Camerei Deputaţilor, care guvernează şi această 
comisie, mărturia, depoziţia mea, pe care dumneavoastră aţi solicitat-
o, are responsabilităţi legale. Sunt conştient că trebuie să spun doar 
adevăr. Sunt conştient, de asemenea, că, dacă am probe materiale, sunt 
obligat, conform regulamentului acestei comisii, să vi le pun la 
dispoziţie. Ca jurnalist, nu vă pot vorbi nici un moment despre sursele 
mele, înţeleg această situaţie şi-mi asum riscurile care decurg din 
această situaţie, însă deţin probe materiale care mă fac să vin, ca orice 
cetăţean, obligat să vin în faţa acestei comisii deopotrivă cu încredere 
şi cu îngrijorare. 

Voi arăta aceste probe cu încredere, pentru că am urmărit 
aproape minut de minut vreme de două zile activitatea acestei comisii. 
Şi cred că inclusiv în interiorul celei mai puternice polemici care s-a 
stârnit aici şi n-au fost puţine, chiar şi atunci când ceea ce s-a văzut 
din afară părea o luptă pur şi simplu procedurală şi un ritual 
parlamentar, cred că în fond această comisie face parte dintr-o probă 
că democraţia modernă constă într-o bază unic peste care există 
numeroase manifestări pluraliste. Şi că eu mă aflu astăzi aici în faţa 
dumneavoastră ca parlamentari ai României şi în faţa acestei baze 
unice care mă face să mă adresez cu încredere dumneavoastră. 

Am spus că am venit atât cu încredere, cât şi cu îngrijorare, 
pentru că am venit să prezint probe materiale care atestă, în opinia 
mea, faptul că acest guvern, Guvernul României încalcă drepturile 
civile ale cetăţenilor săi. Şi cred că pot spune acest lucru în faţa 
Parlamentului României, ca for ultim la care poate apela un cetăţean, 
pentru că nu a existat nici un regim politic care să menţină un 
parlament democratic şi, în acelaşi timp, să abolească libertăţile civile. 
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Ceea ce vă voi pune la dispoziţie şi ceea ce vă voi arăta 
demonstrează cu documente publice, nu cu surse, unele dintre ele le 
aveţi în posesie şi dumneavoastră, altele mi-au fost puse la dispoziţie 
chiar de către Ministerul Tineretului şi Sporturilor şi nu ştiu dacă încă 
sunt în posesia dumneavoastră, mi le-aţi cerut, că Guvernul României 
a contractat, a recepţionat şi a plătit ştiri şi reportaje la cinci 
televiziuni din România. Aceste ştiri şi reportaje au fost difuzate ca 
informaţie. Acest lucru încalcă o lege a României, Legea 
audiovizualului, care spune în art.6, pct.3, că orice autoritate publică, 
oricărei autorităţi publice îi este interzis să imixtioneze în editorialul, 
în apariţiile oricărei forme de media din România. Legea 
audiovizualului se referă, în primul rând, la zona audiovizuală, adică 
la televiziuni şi la radio. 

Dincolo de această încălcare – şi cu asta închei şi vă 
mulţumesc pentru răbdare şi vă voi arăta ceea ce v-am adus – 
consider, ca cetăţean care a fost citat aici, că toate statele au ca ideal să 
asigure drepturile fundamentale, drepturile omului pentru fiecare 
dintre cetăţenii lor şi că nici unul dintre aceste drepturi nu poate 
funcţiona în afara unui drept fundamental, care este dreptul la 
cunoaştere. În momentul în care, cu forţa sa unică într-un stat, un 
guvern intervine în dreptul la cunoaştere şi în dreptul la informare, ia 
dreptul oamenilor de a fi, printre altele, liberi.  

Vă mulţumesc. O să vă arăt acum ceea ce eu consider că sunt 
probele materiale a ceea ce v-am spus aici. Sper să mă ajute şi partea 
tehnică. 

O să merg la facsimilele pe care dumneavoastră le aveţi, 
anexele din contracte, sunt doar trei facsimile, ele sunt, în bună 
măsură, identice în toate cele trei contracte încheiate între Ministerul 
Tineretului şi Sportului, contracte atribuite pentru activitatea de 
recreere şi evenimentele care s-au derulat pe parcursul zilelor de 1 şi 2 
Mai şi au fost reflectate în presă pe parcursul a câtorva zile. 

După cum vedeţi, există marcat clar, explicit, în aceste anexe, 
două categorii de prestări, pe care firmele respective s-au angajat să le 
facă, prin anexa tehnică, transformată, apoi, în anexa contractului şi 
transformată, apoi, în element al procesului de recepţie, ca justificare a 
plăţilor pe care ministerul le-a făcut mai departe, către aceste firme. 
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Rândurile care sunt subliniate cu verde reprezintă o 
săptămână de promovare eveniment, în perioada 27 aprilie-2 mai, ceea 
ce înseamnă, spoturile care au fost difuzate de către Ministerul 
Tineretului şi Sportului, plătite de către MTS şi difuzate în calupurile 
publicitare. Din acest punct de vedere, difuzate explicit ca publicitate, 
în mod legal. 

Permiteţi-mi să accesez acest spot. (Urmează prezentarea 
spotului). 

Acesta a fost spotul pe care CNA l-a considerat, conform 
codului său, în afara reglementărilor, ilegal, şi l-a considerat un spot 
politic, din care, un om politic, respectiv Monica Iacob Ridzi şi-a făcut 
publicitate electorală, în afara perioadei electorale prevăzută de către 
lege. Cu alte cuvinte, CNA arătat şi este o decizie luată în unanimitate 
în acel for, că banii publici pe care MTS i-a plătit pentru difuzarea 
acestor spoturi au fost, de fapt, bani în favoarea promovării politice a 
unui om politic! 

Decizia CNA, care nu putea privi ministerul, pentru că CNA 
reglementează, în primul rând, televiziunile, ca operatori în spaţiul 
audio-vizual, a fost aceea de a sancţiona televiziunile pentru că au 
difuzat acest spot. 

Dar nu despre acest lucru v-am vorbit, când v-am vorbit 
despre încălcarea drepturilor civile. V-am vorbit despre faptul că, în 
acest contract, pentru prima oară, din informaţiile care au fost făcute 
publice, până acum, apar, în mod explicit, repetat şi precis, 
cumpărarea, achiziţionarea de ştiri şi de reportaje nemarcate 
publicitar. 

Şi vi le voi arăta pe acestea, voi începe chiar cu cea de la 
trustul din care Gazeta sporturilor face parte. 

După cum vedeţi, trebuia să fie difuzat, conform contractului 
pe care MTS l-a semnat, un reportaj de minim 30 de secunde, la ştirile 
din anumite ore, la televiziunea Antena 3. Pe imaginea respectivă se 
vede că s-a prestat acest serviciu exact la ora la care era indicată în 
acest contract. (Sunt vizionate ştirile menţionate). 

Pe Realitatea TV a fost contractată o ştire asemănătoare, la o 
anumită oră, pe care o să v-o redau. (Urmează vizionarea). 
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Şi ultima ştire pe care v-o arăt este cea de la PRO TV. 
(Urmează vizionarea). 

În urma vânzării acestor ştiri, care au avut acest număr, sunt 
monitorizate de institute independente de cercetare. Ştirile de pe crol, 
cele care sunt, practic, în subsolul ecranului, doar pentru datele de 1 şi 
2 mai, de la 6 dimineaţa, până la 12 noaptea, au fost în număr de 475. 
229 dintre ele o includ pe Monica Iacob Ridzi. 

Ştirile şi reportajele video difuzate în această perioadă, adică 
ceea ce aţi văzut, ca exemplu doar, aici, au fost în număr 76, dintre 
care, 30 o includ pe Monica Iacob Ridzi. 

Spoturile publicitare, ca cel pe care l-aţi văzut, au fost în 
număr de 45, dintre care 45 o includ pe Monica Iacob Ridzi. 

Din 596 de ştiri, difuzate în perioada 1-4 mai, dar vă precizez 
cu sinceritate că monitorizarea nu este totală, pentru că au fost posturi 
de ştiri, ca N 24, care nu au fost monitorizate, inclusiv la CNA, pentru 
că ele nu figurează între cele cinci posturi, care apar în mod explicit în 
acest contract. Dintre cele 596 de ştiri, respectiv spoturi, 304 o includ 
pe Monica Iacob Ridzi. 

Şi ultimul lucru pe care doresc să vi-l arăt este ceea ce s-a 
întâmplat pe 5 mai, după încheierea evenimentelor, în procesul verbal 
de recepţie a acestor evenimente. Aici scrie faptul că această comisie 
de recepţie, analizând datele înregistrate pe suporturile magnetice 
furnizate de furnizori independenţi de înregistrări TV, monitorizări 
care sunt publice şi pe care le avem şi noi, dar care nu privesc ştirile 
pe crol, ci doar ştirile video pe care vi le-am arătat ... confirmă 
îndeplinirea obiectivului din propunerea tehnică, reţinând faptul că o 
serie de reportaje au fost realizate în mod suplimentar faţă de cele 
promise în propunere, altele au fost decalate orar sau au avut alte 
durate de difuzare, faţă de cele stabilite, însă considerăm că, având în 
vedere notorietatea posturilor de televiziune la care au fost transmise 
reportajele, acest obiectiv a fost îndeplinit prin echivalare. 

Trebuie să vă precizez un lucru, cu toată sinceritatea, toate 
aceste documente, pe care le-aţi văzut aici, au fost furnizate într-o 
jumătate de oră, de către Ministerul Tineretului şi Sporturilor, după o 
cerere pe care, în avans, Gazeta sporturilor o făcuse. Au fost predate 
chiar de ministrul Monica Iacob Ridzi, în redacţia Gazetei sporturilor, 
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acum aproximativ zece zile, imediat după începerea investigaţiei 
noastre. 

În urma unei întrebări pe care Gazeta sporturilor a pus-o către 
CNA, care este forul care apără interesele cetăţeanului român, în 
domeniul audio-vizualului, au existat două răspunsuri. De fapt, o 
decizie, despre care v-am vorbit, care a sancţionat televiziunile pentru 
difuzarea acelui spot şi un răspuns generic, pentru că cei de la CNA nu 
pot interveni decât în situaţia în care există contracte ferme, încheiate 
între televiziuni şi firme care să pretindă de la telelviziuni plasarea, 
difuzarea anumitor ştiri.  

Numai că, tot ceea ce v-am prezentat aici şi ceea ce v-am 
spus, până acum, nu ţine de legătura dintre firmele private şi 
televiziuni, ci de ceea ce a făcut Guvernul României, prin semnătura 
ministrului Monica Iacob Ridzi, angajând Ministerul Tineretului şi 
Sporturilor. Ceea ce a declarat în legătură cu acest lucru CNA este 
următorul lucru ... este interzisă orice ingerinţă a autorităţilor publice 
în programul unui radio-difuzor, orice formă de sponsorizare a 
ştirilor... că orice contract care încalcă Legea audio-vizualului devine 
nul şi că posturilor de televiziune li se garantează prin lege că au 
libertatea de a informa corect, echilibrat şi respectând pluralismul. 

Vă mulţumesc şi aştept întrebările dumneavoastră. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă mulţumim frumos. 

Deja s-au înscris la cuvânt, domnul Boureanu, domnul 
Olteanu, domnul Vişan 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

V-aş ruga, domnule Tolontan, să lăsaţi chestiunea cu ştirile 
pe ecran, cât vorbim să ne aducem şi noi aminte de ele. 

Noi, avem şi noi contractul numărul 13, despre care vorbiţi. 
Eu am văzut statisticile, înţeleg că au apărut la ştiri evenimentele 
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desfăşurate de minister, a apărut doamna Monica Iacob Ridzi la ştiri – 
nu cred că este singurul ministru care apare la ştiri foarte des. 

În contractele pe care noi le-am studiat împreună şi, dacă 
ţineţi minte, mi-am şi motivat un vot legat de ele, asigurarea 
notorietăţii evenimentului nu este bugetată, din ceea ce am văzut eu şi 
din ceea ce scrie pe contract. Deci nu intră, mai precis, la propunerea 
financiară. La propunerea financiară, sumele sunt alocate pentru cu 
totul şi cu totul alte chestiuni, pe care nu am să le înşir acum. Pot să 
arăt, dacă interesează pe cineva, la cameră, aceasta este propunerea 
financiară şi numai şi numai pentru acest lucru s-au achitat bani de la 
Ministerul Tineretului şi Sporturilor. Documentul pe care îl am este 
documentul pus la dispoziţie de comisie, ca urmare a cererii pe care 
am adresat-o ministerului, deci nu este un document pe care l-am 
primit din altă parte, l-am văzut, ieri, prima oară. 

Într-adevăr, firma care a câştigat acest contract, îşi asumă să 
asigure notorietatea evenimentului. Dacă există vreo relaţie 
contractuală între această firmă şi oricare din aceste televiziuni, din 
ceea ce ştiu, din punct de vedere legal – şi aici, poate ne răspunde şi 
domnul Tolontan – cine trebuia să cunoască legea? Bănuiesc că 
televiziunile erau cele care trebuiau să pună întrebări! 

Doamna Aura Vasile, vă deranjează când pun întrebări 
serioase? 

 

Doamna Aura Vasile: 

Nu M-am adrest dumneavoastră, vedeţi-vă de microfon! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Eu zic să vă vedeţi dumneavoastră, de microfonul 
dumneavoastră, când vă vine rândul! 

 

Doamna Aura Vasile: 

Puneţi-vă  întrebarea mai departe! 
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Domnul Cristian Boureanu: 

Deci rugămintea mea ar fi să îmi spuneţi dacă sunt corect în 
ceea ce spun, că era obligaţia, în primul rând, a celor care au 
contractat servicii publicitare sau cum le numiţi dumneavoastră, ca, în 
fiecare moment să se asigure că există un însemn de publicitate pe 
ceea ce difuzează, indiferent de oră, indiferent dacă se întâmpla în 
cadrul ştirilor sau în cadrul altor emisiuni. 

În al doilea rând, bănuiesc că, eventual, ar fi trebuit să se 
sesizeze CNA-ul, în acele momente, şi să constate că sunt nişte 
chestiuni cu caracter publicitar. 

Deci din punctul nostru de vedere, domnule Tolontan, v-aş 
ruga să ne spuneţi dumneavoastră, dacă aveţi ceva în plus faţă de ceea 
ce avem noi ca şi contract şi eu am să vi-l dau. Deci dacă există ceva 
în plus, să ne puneţi la dispoziţie, faţă de ceea ce am primit noi de la 
minister. Pentru că nu exclud nici această situaţie, deci dacă există 
ceva în plus, vă rog să ne puneţi la dispoziţie! 

Aceasta era prima întrebare. 

În al doilea rând, aş vrea să vă întreb dacă, din punctul de 
vedere al ministrului, consideraţi că este o ilegalitate faptul că apărut 
foarte mult, în această perioadă, la ştiri – 400 – 300 câte ştiri erau 
acolo – dacă este o chestiune ilegală faptul că a fost prezentă la ştiri? 

Nu în ultimul rând, văd pe ecran nişte chestiuni scrise şi 
vreau să ştiu de unde provin – Elena Băsescu şi Monica Ridzi la ştirile 
PROTV – este o chestiune care scrie în contractul numărul 15? Şi nu 
consideraţi că, prin asocierea pe aceeaşi bucăţică de hârtie se 
insinuează sau se induce în opinia publică ideea că, în contractul 
numărul 15, ar apărea ceva legat de Elena Băsescu sau de Monica 
Ridzi? Este o chestiune mai mult legată de acurateţea informaţiilor şi 
nu neapărat de lămurirea situaţiei de legalitate. 

Totuşi, eu, pentru multă vreme, am crezut că în contractul 
numărul 15, aşa cum apare acolo, scrie ceva legat de Elena Băsescu şi 
de Monica Ridzi. 

Vă mulţumesc, pentru moment, nu mai am alte întrebări. 
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Domnul Cătălin Tolontan: 

Eu mi-am notat, sper, cu scrupulozitate întrebările 
dumneavoastră, ele sunt în număr de cinci. 

Cine ar fi trebuit să cunoască legea în întocmirea şi aplicarea 
acestui contract. Cred că a cunoaşte legea este datoria fiecărui cetăţean 
al României, care este suplimentată prin responsabilitate legală, în 
cazul celor care fac legea, respectiv în cazul celor care supraveghează 
aplicarea legii, în acest caz, Ministerul Tineretului şi Sporturilor. 

M-aţi întrebat dacă CNA nu ar fi trebuit să intervină, în 
momentul difuzării sau imediat după momentul difuzării. 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Îmi permiteţi! 

 

Din sală: 

Lăsaţi-l să termine! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Îmi cer scuze, cutuma de ieri a fost alta!  

Nu mi-aţi răspuns la întrebare, cine trebuia să pună „P”-ul de 
publicitate, cine avea obligaţia legală? 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnule Boureanu, dacă tot aţi pus un calup de cinci 
întrebări, să îl lăsăm pe domnul Tolontan să răspundă şi abia pe urmă 
să punem întrebările suplimentare sau nelămuririle pe fiecare text. 

Mulţumesc. 
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Doamna Aura Vasile: 

Am hotărât că îl lăsăm pe cel care este invitat să răspundă! 

Dacă nu răspunde aşa cum dorim noi să auzim răspunsul, 
putem să aşteptăm până se termină calupul de întrebări şi mai punem 
încă o dată întrebarea! Pentru că, poate, până la urmă, va răspunde 
cum vrem noi! 

 

Din sală: 

Ier s-a procedat invers, hai să fim corecţi! 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

Doamna Aura Vasile avea alte reguli de procedură, atunci 
când punea întrebări! 

Mulţumesc. 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Nu am nici un fel de problemă, dincolo de emoţiile logice pe 
care le am acum, să răspund unei întrebări repetate, în cazul în care cel 
care mi-o adresează nu se consideră satisfăcut de întrebare. 

În privinţa publicităţii, în acest caz, nimeni nu trebuia să pună 
publicitate, pentru că, prin contract, se prevede clar că sunt ştiri şi 
reportaje şi nu publicitate. Acolo unde se prevede publicitate, în ceea 
ce aveţi subliniat cu verde, acele spoturi, au intrat în calupurile 
publicitare marcate explicit ca atare. 

Dacă CNA nu trebuia să intervină, în urma difuzării acestor 
ştiri, răspunsul meu – dar cred că cei de la CNA vă pot oferi un 
răspuns mai bun, este faptul că ei nu aveau de unde să ştie că ceea ce 
s-a crezut, până în momentul apariţiei acestor contracte publice, a fi 
ştiri şi reportaje, difuzate din voinţa liberă a redacţiilor respective, 
sunt, se fapt, reportaje şi ştiri contractate de către o autoritate publică. 
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Cea de-a treia întrebare, dacă există ceva în plus faţă de ceea 
ce v-am prezentat aici, avem procesele verbale de recepţie – nu ştiu 
dacă ele v-au parvenit dumneavoastră, până la acest moment! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Încă nu! 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Şi avem monitorizarea ştirilor video, monitorizare pe care 
firmele ARTIZAN şi MARC, cele două firme cu care Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor a avut contract, a livrat-o pentru încheierea 
procesului verbal de recepţie. 

De altminteri, în audierea de ieri, domnul Paul Diaconu, unul 
dintre directorii Ministerul Tineretului şi Sporturilor a şi spus că o 
parte a recepţiei a fost făcută pe aceste monitorizări. 

Acestea sunt monitorizările pe care le avem şi noi şi vi le 
putem pune la dispoziţie, pentru că ele, ca întreg acest contract sunt, 
de fapt, documente publice şi este doar o chestiune de timp până când 
vor intra în posesia oricărui cetăţean care le solicită. 

Dacă, din punctul meu de vedere, este ilegal că ministrul a 
apărut mult la ştiri, în această perioadă, răspunsul este „nu”, din 
punctul meu de vedere, este ilegal faptul că, printr-o semnătură 
proprie, care încheie un şir de semnături, puse de mai mulţi 
funcţionari pe acest contract, Monica Iacob Ridzi a achiziţionat şi a 
recepţionat, apoi, printr-un alt document oficial al statului român, 
aceste ştiri. 

Şi la cea de-a cincia întrebare, dacă nu cumva prezenţa acelor 
titluri ar fi dorit să vă sugereze că fac parte din contract, răspunsul 
meu este că nu cred acest lucru, nu asta a fost, în nici un fel, intenţia 
noastră, aceste ştiri au fost denumite într-un fel. De altfel, veţi vedea 
că, la monitorizările pe care Ministerul Tineretului şi Sporturilor le are 
în posesie, există, practic, primul rând din fiecare ştire, pentru a regăsi 
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mai uşor ştirea respectivă şi noi le-am marcat foarte mare pentru a fi 
văzute cu postul şi cu ora difuzării. 

Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Era domnul Olteanu, după care domnul  Göndör. 

Scuzaţi-mă, mai aveţi nelămuriri, da? 

 

Domnul Cristian Boureanu: 

 Deci revin la prima întrebare: din ceea ce văd eu în contract, 
Ministerul Tineretului şi Sporturilor nu a avut o relaţie pecuniară, o 
contractare de ştiri cu nici una dintre aceste televiziuni. Înţeleg că 
dumneavoastră ştiţi că pentru ştiri – ştiţi din anumite surse şi nu vreau 
să le cunosc, nu vă cer să spuneţi acest lucru – ştiţi că s-au plătit bani 
pentru difuzarea de ştiri la televiziuni, sunt ştiri plătite. Că, de fapt, 
aceasta este problema, că a fost publicitate. 

Întrebarea mea este următoarea, din moment ce televiziunile 
au avut o relaţie financiară, cu un promotor de eveniment, care 
insinuaţi că a plătit pentru ştiri şi care înţeleg că are şi dreptul legal să 
o facă, ca şi societate privată, de ce nu – pur şi simplu – televiziunile 
nu au adăugat semnul de publicitate, ştiind foarte clar că au nişte 
contracte financiare cu cel care a promovat ştirile? Pentru că, din acest 
contract, noi nu constatăm o relaţie pecuniară cu aceste televiziuni! 
Singurul lucru pe care l-am citit în contract este că firma promotoare 
se angajează ca, prin evenimentele de amploare pe care le face, să fie 
atât de percutantă în societatea românească, încât să se vadă aceste 
evenimente la ştiri, obiectiv care a fost realizat, era o condiţie pentru 
plata evenimentului, ca evenimentul să fie percutant. 

Deci încă o dată, întrebarea mea este – aveţi o informaţie că 
Ministerul Tineretului şi Sporturilor a plătit pentru ştiri sau sunteţi 
deranjat de faptul că o firmă privată, care a contractat spaţii publicitare 
şi ştiri nu a beneficiat de semnul de publicitate pe timpul ştirilor?  
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Domnul Cătălin Tolontan:  

O să încerc să vă răspund. Nu sunt deranjat de absolut nimic 
de ceea ce este în legătură cu o firmă privată. Mă consider agresat, ca 
cetăţean al României, de faptul că, în acest contract, Guvernul 
României contractează şi apoi recepţionează şi plăteşte pe ansamblul 
contractului un serviciu care, conform legii, este un serviciu ilegal. 

De altminteri, permiteţi-mi să vă spun următorul lucru: nu 
toate serviciile pe care firmele respective le-au prestat sunt detaliate în 
această anexă. Nu toate serviciile au o cotaţie financiară. Sunt zeci de 
servicii pe care firmele le-au prestat şi care nu apar în această cotaţie 
financiară. 

Nu am nici un fel de probă că televiziunile au încheiat cu 
firmele respective contracte de difuzate plătită a ştirilor. Singurul 
lucru pe care eu îl semnalez în calitate de cetăţean al României este 
faptul că o autoritate publică cel puţin îndeamnă, printr-un contract şi 
apoi recepţionează printr-un alt act oficial, la un lucru care este, după 
opinia mea, antidemocratic, la imixtiune în politica editorială a 
televiziunii în România. 

 

Domnul Cristian Boureanu:  

Pentru moment, nu mai am alte întrebări. O să revin după alţi 
colegi. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumesc pentru răspunsuri. 

Domnul Olteanu, domnul Vişan, domnul Göndör şi domnul 
Voinescu. 

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Mulţumesc. 
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Câteva lucruri. Am să încep cu cel mai simplu cu rugămintea, 
întrucât nu am primit din partea ministerului deocamdată procesele 
verbale de recepţie a acestor prestaţii, am să vă rog, doamnă 
preşedinte, dacă veţi vrea, la finalul audierilor, să solicităm domnului 
Tolontan să ne pună la dispoziţie ceea ce are domnia sa deocamdată în 
acest sens. Sigur, fără să afectăm în vreun fel sursele domniei sale. 
Urmând ca, dacă primim de la minister o documentaţie completă, 
sigur să completăm informaţiile de acolo cu ceea ce ne-a prezentat 
domnul Tolontan astăzi. 

În continuare, voi fi totuşi nevoit să fac o scurtă intervenţie şi 
pe fond, dar promit să fie cel mult jumătate din cea făcută înaintea 
mea, pentru că ea va clarifica întrebările. Suntem în faţa unei situaţii 
foarte clare de diferenţă de finanţare pe două mecanisme diferite: unul 
legal în România, unul ilegal în România. În Statele Unite, ambele 
sunt ilegale, în România nu. Ele au denumire în Statele Unite, pentru 
că ei le-au definit. Noi nu le-am definit. Am să le spun ca acolo: soft 
money şi hard money. În Statele Unite sunt interzise amândouă. Ce 
înseamnă? Soft money înseamnă când cineva, o companie sau o 
fundaţie plăteşte publicitate pentru tine – este interzis în Statele Unite, 
este permis în România. Există cazuri faimoase a unor mari companii 
care plătesc publicitate, de exemplu, pentru evenimentele unor 
ministere. Într-un mod absolut legal, publicitatea apare la televiziune, 
uneori este cu P, uneori este fără P, în funcţie de tariful care se 
plăteşte, dar în toate aceste împrejurări este legal, pentru că legea din 
România nu interzice acest mecanism. 

Deocamdată şi după informaţiile pe care le avem, din punct 
de vedere al televiziunilor din România, avem de-a face cu o situaţie 
de soft money, pentru că ei au primit din partea unei societăţi 
comerciale sau a două societăţi comerciale solicitarea unor reportaje. 
Televiziunile n-au primit sau nu cunoaştem să primit în anexă şi 
contractele nr.13, 14, 15, care să demonstreze că trecem la hard 
money. 

Deci, din acest punct de vedere şi pe baza informaţiilor pe 
care le avem până acum, se poate interpreta – sigur, comisia va vedea 
mai departe şi s-a decis astăzi şi invitarea reprezentanţilor 
televiziunilor – că ne putem afla, din punctul de vedere al 
televiziunilor, în zona soft money, care în România este o zonă legală. 
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Avem însă cealaltă problemă, pentru că până la urmă 
destinaţia anchetei noastre este, în primul rând, Ministerul Tineretului 
şi Sporturilor. Noi vorbim de cheltuirea unor bani publici. Şi aici 
trebuie să vedem dacă este vorba de bani cheltuiţi legal sau ilegal, 
pentru că aici noi trebuie să verificăm contractul înheiat de Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor cu cele firme. Televiziunile nu ştiau neapărat 
de el, n-avem cum să probăm în acest moment cel puţin că 
televiziunile ştiau de el. Ministerul Tineretului şi Sporturilor ştia de el, 
pentru că l-a semnat. Şi conţinutul acestui contract este ceea ce face 
obiectul investigaţiei noastre şi, dacă acest contract se încadrează la 
ceea ce s-a numit hard money, sigur că avem o problemă de legalitate 
în România. Dacă contractul nu se încadrează la hard money, 
bineînţeles el este legal şi asta trebuie să stabilim astăzi. 

De aceea, v-am şi solicitat, domnule Tolontan, acest proces-
verbal de recepţie întocmit la minister sau lucrat împreună cu 
prestatorii, pentru că şi aici vreau să ajung în momentul în care pun 
întrebarea. Din ce citesc în contract, prestatorul se obligă să presteze 
serviciile în conformitate cu specificaţiile prezentate în anexa 1. În 
specificaţiile respective se află şi asigurarea notorietăţii evenimentului 
cu toate punctele respective – difuzare pe crol, reportaje-ştiri, ştiri 
ş.a.m.d. Deci, este o obligaţie contractuală şi vreau să vă consult dacă 
aveţi indicii în acest sens. 

Pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă din materialul pe care 
dumneavoastră îl aveţi, vreau să vă întreb foarte explicit dacă din 
materialul pe care dumneavoastră îl aveţi ca parte, ca extras sau ca 
întreg proces-verbal de recepţie, difuzarea acestor materiale apare ca o 
condiţie a recepţiei. Pentru că în acele împrejurări, sigur, de vreme ce 
este o obligaţie a prestatorului şi o condiţie de recepţie, este şi o 
condiţie de plată. Şi, în aceste condiţii, bineînţeles că asta înseamnă că 
plata este condiţionată de difuzarea reportajelor. Şi, atunci, întrebarea 
este aceasta, dacă din materialele pe care dumneavoastră le aveţi la 
dispoziţie şi noi nu le avem la dispoziţie în acest moment rezultă că 
efectuarea plăţii a fost condiţionată, printre alte elemente, şi de 
difuzarea acestor materiale. Vă mulţumesc. 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  
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Primul răspuns este da, documentele vă pot parveni. Aşa cum 
v-am spus, nu afectează în nici un fel documentarea şi sursele noastre. 
Ele sunt venite dinspre Ministerul Tineretului şi Sporturilor în mod 
oficial. 

Al doilea răspuns este următorul: 

Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră în procesul verbal şi cum 
vedea din documentele oficiale, în procesul verbal se trece pas cu pas 
peste ceea ce se consideră a fi obiectivele de parcurs punctuale ale 
acestui contract. Printre obiectivele punctuale figurează şi îndeplinirea 
furnizării acestor ştiri. 

De altminteri, vă semnalez faptul că printre semnatarii 
procesului verbal de recepţie se află oameni de la Direcţia de 
comunicare a Ministerului Tineretului şi Sporturilor, oameni care au 
fost în această comisie de recepţie, tocmai pentru a vedea dacă 
numărul, poziţionarea, durata ştirilor respective este cea prevăzută în 
contract. 

Şi, în încheierea procesului verbal se spune că toate 
obiectivele de parcurs punctuale fiind îndeplinite, se consideră a fi 
îndeplinit obiectivul final şi anume realizarea naturii acestui contract. 
Vă mulţumesc. 

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Vă mulţumesc foarte mult. Sunt lămurit. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă mulţumesc mult. 

Domnul Vişan şi se pregăteşte domnul Göndör. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Domnule Tolontan, am repetat numele pentru a nu fi nici un 
fel de probleme, cunoaşteţi părerea mea despre ceea ce înseamnă presa 
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din România şi respectul meu pentru presa sportivă. Am zis 
cunoaşteţi, pentru că am făcut posibil pentru ca acest lucru să se ştie şi 
mai ales pentru presa sportivă. Şi, din acest motiv, vreau să vă spun că 
admir demersul dumneavoastră jurnalistic în ceea ce priveşte aflarea 
adevărului într-o speţă pe care dumneavoastră aţi investigat-o. 

Ştiu însă că o anchetă jurnalistică, în momentul în care este 
pornită şi dorim aflarea adevărului cu orice preţ, se poate ca factorul 
subiectiv al demonstrării unor situaţie să influenţeze această anchetă şi 
nimeni din jurnalism nu poate să fie ferit de acest lucru. 

Aţi făcut o afirmaţie la începutul, ştiu eu, expunerii 
dumneavoastră, care este o afirmaţie foarte gravă, după părerea mea şi 
cred, de asemenea, neadevărată că Guvernul României a contractat, 
recepţionat, plătit ştiri şi reportaje la cinci televiziuni din România 
plătite ca informaţii. 

Vreau să vă spun că o comisie de anchetă şi eu personal, ca 
membru al acestei comisii, lucrez cu documentele în faţă, ceea ce 
dumneavoastră aţi prezentat nu este o mare noutate, acest lucru l-aţi 
prezentat de multe zile, de când aţi făcut această anchetă. Şi vreau să 
vă spun că, în conformitate cu propunerea financiară, pe toate 
contractele respective niciunde nu există probată afirmaţia 
dumneavoastră. 

Domnule Tolontan, dumneavoastră aţi spus că sunteţi în faţa 
noastră să spuneţi numai adevărul. Ori spuneţi că această afirmaţie a 
dumneavoastră, în urma studierii contractelor pe care şi 
dumneavoastră le aveţi la dispoziţie, sunt convins, dacă nu, le ia un 
coleg şi vi le arată, date de comisie, ori această afirmaţie este 
neadevărată, ori încercăm să demonstrăm că s-a făcut publicitate 
mascată şi aici este cu totul altă discuţie, intrăm în zona hard-soft 
ş.a.m.d. Nu ştiu. Aţi spus un număr de ştiri de la televiziuni. Este 
pentru prima dată în istoria postdecembristă a României când 
Parlamentul României se ocupă de politica editorială a unor posturi de 
televiziune, dar totul are un început. Se pare că democraţia în 
România a luat-o pe diverse făgaşe şi, în dorinţa aflării adevărului, în 
speranţa aflării adevărului, nu ne mai oprim. De la cazul în care 
publicitatea de stat era acceptată prin lege, la situaţia în care să 
încercăm să demonstrăm că s-a făcut publicitate mascată şi în acest fel 
Guvernul României jigneşte cetăţenii, face, drege, aţi folosit nişte 
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termeni, vreau să vă spun, am rămas absolut uimit la felul în care v-aţi 
exprimat la adresa Guvernului României vizavi de relaţia cu cetăţenii, 
cu care nu sunt absolut deloc de acord. 

Domnule Tolontan, a treia întrebare este pentru 
dumneavoastră şi vă rog foarte mult să fiţi foarte atent la ceea ce vă 
voi spune. Am următoarea rugăminte la dumneavoastră, să-mi 
confirmaţi la începutul răspunsului că v-aţi exprimat aici în calitate de 
cetăţean al României, să-mi confirmaţi, dacă se poate cu sprijinul 
doamnei preşedinte, poate chiar acum, dacă ocupaţi o funcţie la 
Gazeta Sporturilor. Funcţia este publică şi o ştie toată lumea, nu este 
nevoie de confirmare. 

Dumneavoastră înţeleg că sunteţi redactor şef la Gazeta 
Sporturilor sau ceva de genul acesta, nu? Director, preşedinte 
trustului. Se poate să pun această întrebare, domnule Tolontan? Cu 
respect v-o pun. Dacă a fost ceva jignitor, îmi cer iertare faţă de 
dumneavoastră. Mai ales că, repet şi vreau să se ştie public şi pentru 
colegii mei, am spus-o domnului Tolontan îl respect şi-l admir, pe de 
o parte, pentru acest lucru şi, în general, pentru cariera jurnalistică în 
zona sportivă şi nu numai. 

Deci, se poate să pun o întrebare legată de funcţia 
dumneavoastră de la Gazeta Sporturilor? 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Evident, da. Sunt redactorul şef al Gazetei Sporturilor. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Bun. Domnule redactor şef, este ultima întrebare şi după 
aceea... 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  



51 
 

Daţi-mi voie să nu evit răspunsul, să-l dau până la capăt. Sunt 
redactorul şef al Gazetei Sporturilor şi directorul general al companiei 
care editează Gazeta Sporturilor. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Cu atât mai mult. 

Vă mulţumesc. 

Este ultima întrebare. 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Şi vă răspund apoi. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Este ultima întrebare şi de aceea v-am rugat foarte mult să fiţi 
foarte atent la această întrebare. 

Primul. Dumneavoastră aţi afirmat ca şi cetăţean şi implicit 
ca redactor şef la Gazeta Sporturilor şi la o firmă că sunteţi total 
împotriva folosirii banilor publici în scopuri de publicitate, a relaţiei 
Guvern-bani publici, care sunt banii cetăţenilor şi publicitate. 

Domnule Tolontan, vreau să vă spun următorul aspect şi să 
faceţi o paralelă dumneavoastră în aceste situaţii. Există o firmă, pe 
numele ei ARTS ADVERTISING. În primul rând, dacă cunoaşteţi 
această firmă şi dacă ziarul dumneavoastră a avut relaţii comerciale cu 
firma ARTS ADVERTISING. 

Am fost curios să văd cine este această firmă, pentru că ea are 
contracte comerciale în ultima vreme. Apare că a subcontractat nişte 
contracte de către firma BEST ADVERTISING, patronată de un 
angajat al Gazetei Sporturilor, doamna Curelea, a primit bani de la 
fostul guvern pentru a promova anumite programe prin fonduri 
europene, iar printre ziarele în care a cumpărat spaţiu publicitar a fost 
chiar Gazeta Sporturilor. Există chiar pe site-ul firmei pozele cu 
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reclamele pe care le-a făcut şi cumpărat în ziar pentru Guvernul 
României prin Agenţia de Strategii Guvernamentale şi apare şi  
Gazeta Sporturilor alături de alte opt ziare. 

Nu vi se pare că există un conflict de interese la Gazeta 
Sporturilor cauzat de această situaţie în care se află doamna Curelea 
de a intermedia, ca angajat al GSP, publicitate de la Guvern către 
Gazeta Sporturilor? 

Acum, de ce am pus această întrebare? Mie personal, ştiţi 
foarte bine lucrul acesta şi ştim cu toţii cât de greu rezistă presa din 
România în acest moment. Orice încercare de a demonstra la un 
moment dat că presa, pentru a rezista pe piaţa românească şi 
internaţională, mai ales presa scrisă, contractează publicitate de stat, 
de multe ori ne duce în zona unor sprijine, a unor influenţe, mai ales în 
situaţia de faţă. 

Vreau să vă spun că întrebarea mea nu este o acuză. În primul 
rând, întrebarea mea şi afirmaţia mea este legată de faptul că în acest 
moment astfel de situaţii pot să mai existe, dar dacă dumneavoastră v-
aţi simţit atât de revoltat ca cetăţean că, pe baza unor nedovezi, decât 
printr-o suspiciune, nu avem faptele în dosarele respective că 
Guvernul a plătit bani, cum nu v-aţi simţit atât de revoltat în 
momentul în care ziarul pe care-l conduceţi şi-l coordonaţi la un 
moment dat nu respectă această lege? Vă mulţumesc frumos. 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Vă mulţumesc pentru întrebări. 

M-aţi întrebat dacă m-am exprimat în calitate de cetăţean şi 
răspunsul este da, calitatea de redactor şef al Gazetei Sporturilor nu 
mă deposedează în faţa acestei comisii de drepturile mele cetăţeneşti. 
În Regulamentul Camerei se prevede termenul de cetăţean. Nu ştiu 
dacă dumneavoastră citaţi bresle sau membri ai unor bresle sau pur şi 
simplu cetăţeni. Eu nu am spus în nici un moment aici – şi există pe 
stenogramă declaraţiile mele – că sunt împotriva publicităţii de stat în 
media. În toate ţările din lume, statul prin ministere sau societăţile de 
stat îşi fac publicitate. Eu am făcut clar distincţia între – şi în România 
se întâmplă acest lucru, se întâmplă cam în toate ţările din lume – eu 
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am făcut clar distincţia între ceea ce este publicitate, spot publicitar şi 
este treaba CNA-ului să aprecieze şi a apreciat cu califică CNA acest 
spot şi ştirile cumpărate şi nemarcate cu publicitate, care apar în mod 
explicit, după opinia mea, precis şi repetat, în acest contracte. Nu m-
am referit în nici un moment la o conotaţie negativă asupra spoturilor 
publicitare. Eu mă refer doar la faptul că a programa pe data de 22 
aprilie ştirile care vor apărea la televiziune pe 1 şi pe 2 mai sau chiar 3 
mai, cu precizia unui super redactor şef, cu o precizie pe care, din 
practică vă spun, nu o are nimeni, nu o poate avea nimeni, pentru că 
nimeni nu poate anticipa cum arată agenda de ştiri a unei televiziuni 
peste zece zile, a face acest lucru, a îngloba acest lucru într-un 
contract care este plătit, a face din acest lucru obiectul de recepţie a 
unui contract este, după părerea mea şi-mi afirm această afirmaţie, 
repet această afirmaţie, este o agresiune, o imixtiune a statului şi o 
agresiune prin privarea la libera informare la adresa cetăţeanului 
român. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumim pentru răspuns. 

Urmează domnul Göndör la cuvânt. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Mulţumesc. 

Eu aş vrea să începem cu începutul şi o primă întrebare este o 
întrebare din curiozitate proprie, dacă ne-aţi preciza, în câteva cuvinte, 
evident, care au fost începuturile sau, eu ştiu, catalizatorul acestor 
investigaţii pe care dumneavoastră le-aţi avut, dacă aţi acumulat în 
timp dovezile şi documentele pe care dumneavoastră le aveţi şi le-aţi 
legat printr-un fir logic după aceea? 

Iar a doua întrebare şi ultima este: dacă am vorbi de un fir 
logic... eu, până acum, am înţeles de la dumneavoastră – şi vă rog să 
mă contraziceţi dacă nu este aşa – că de fapt acuza dumneavoastră 
principală, dacă-i pot spune aşa, este faptul că Ministerul Tineretului 
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şi Sporturilor a cumpărat ştiri, foarte pe scurt spus, da? care este 
ilegal, evident.  

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Îmi cer scuze. Încerc să fiu foarte exact în aceşti termeni. Am 
contractat ştiri. Pentru a le cumpăra înseamnă a contracta şi a primi 
ştirile respective.  

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

De acord cu dumneavoastră. Vă mulţumesc. Sunt de acord cu 
dumneavoastră. 

Şi ne-aţi prezentat aici foarte frumos prevederi din contract, 
dar numai o parte din prevederile contractului şi o parte din anexele 
acelor contracte. Pe lângă faptul acesta, nu faceţi referire decât şi v-aş 
ruga să faceţi referire şi la celelalte contracte, pentru că la contractul 
nr.14 nu faceţi cred că nici o referire aici sau nu faceţi nici un fel de 
referire la emisiunile pe MTV, nu văd nici un fel de emisiune şi şi 
acolo sunt acele date şi ore precise la care aţi făcut mai devreme 
referire, care mie mi se par ca şi nişte instrumente prin care se 
măsoară realizarea contractului.  

Şi aceasta este întrebarea, dacă nu vise pare totuşi că aceste 
specificaţii din anexa contractului sunt instrumente pentru realizarea 
contractului, coroborat cu următorul lucru: vă rog să-mi comentaţi o 
altă parte din anexa contractului, de care n-aţi făcut vorbire până 
acum. S-a făcut vorbire la un moment dat, dar aş vrea să faceţi 
dumneavoastră vorbire, o să vă pun la dispoziţie, se regăseşte în toate 
trei anexele. Această parte mie îmi dă senzaţia că de fapt nu este vorba 
de nici un fel de contractare şi nici de cumpărare de ceea ce aţi spus 
dumneavoastră: „Prestatorul va realiza prin mijloace proprii acţiunile 
de promovare a evenimentului şi de capacitare a tinerilor în cadrul 
evenimentului, astfel încât să asigure prezenţa minimală stabilită prin 
contract (a tinerilor la eveniment, evident) şi totodată se obligă să 
asigure o notorietate atât de mare a evenimentului, astfel încât acesta 
să genereze” – eu nu văd în nici un fel că vorbim aici de cumpărare 
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sau contractare – „să genereze o expunere, emisiuni de ştiri, transmisii 
directe şi divertisment, însumând un interval minim...” ş.a.m.d. Vă 
mulţumesc. 

 

Domnul Cristian Tolontan: 

Şi eu vă mulţumesc pentru întrebări 

Nu vă pot preciza care a fost începutul anchetei, pentru că 
ţine de o sursă, de mai multe surse. 

Vă pot preciza că, la două zile după iniţierea anchetei, 
doamna ministru Monica Iacob Ridzi a fost în redacţia Revistei 
sporturilor, împreună cu cei pe care i-aţi audiat ieri şi că, în momentul 
respectiv, pentru prima oară, am intrat în posesia contractelor. Şi, 
văzând aceste contracte, am sesizat în ele lucruri care, nouă, ni s-au 
părut a nu fi în regulă, inclusiv tema de care mă întrebaţi astăzi. 

Cea de-a doua întrebare, privind selecţia acestor porţiuni din 
contract, acum o săptămână, Gazeta sporturilor a publicat pe site toate 
contractele şi toate procesele verbale de recepţie scanate şi distribuite, 
pentru că nu aparţin nici Gazetei sporturilor, nici ministerului. Sunt 
nişte documente publice, care aparţin oricărui cetăţean român. 

Aveţi, în faţă, aceste părţi ale anexelor, din următorul motiv, 
pentru că ele sunt ceea ce, în practica publicitară, poartă numele de 
media-plan sau, haideţi să spunem aşa, se află la originea unui media 
plan. Aşa ceva primeşte – sigur că, sunt forme extrem de diferite – 
orice televiziune, de la o agenţie de publicitate, în momentul în care 
primeşte poziţionarea spoturilor de publicitate.  

După cum vedeţi, am înţeles şi ce-a de-a treia întrebare a 
dumneavoastră, care era legată de MTV. Nici CNA şi nici Gazeta 
sporturilor nu a avut monitorizările MTV. Înţeleg că MTV nu le-a pus 
la dispoziţia CNA, la momentul respectiv, nu le-am avut nici noi, de 
aceea nu există nimic din partea postului MTV. 

M-aţi întrebat – dacă am înţeles bine, dacă nu, vă rog să mă 
corectaţi – dacă nu cumva aceste ştiri sunt produse prin forţa de 
propagare şi de promovare angajată de către companiile respective. 
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Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Iertaţi-mă! 

V-am rugat, de fapt, să comentaţi, aşa cum aţi comentat 
celelalte părţi, să comentaţi acea bucată. 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Am înţeles! 

Comentariul meu este următorul: în momentul în care 
ministerul solicită explicit, printr-un document, poziţionarea anumitor 
ştiri şi reportaje nemarcate cu publicitate – aţi văzut, de altfel, că ele 
sunt prezentate de către prezentatorii buletinelor de ştiri ca şi ştiri 
normale, ca şi ştiri curente, ca orice altă ştire care a fost difuzată în 
ziua respectivă. În momentul în care acest lucru este stabilit în avans 
şi face parte dintr-un contract, ministerul ştie că numărul de ştiri, 
poziţionarea ştirilor şi reportajelor, interviurilor, va fi, într-un fel sau 
altfel respectat şi verifică acest lucru. El nu a lăsat la forţa, să spunem, 
de asigurare a notorietăţii pe care o puteau furniza firmele respective, 
ci a vrut să se asigure, prin acest contract, că există un număr de ştiri, 
o poziţionare a ştirilor, a televiziunilor pe anumite segmente orare şi, 
mai ales, pe ceea ce noi, jurnaliştii numim – genuri jurnalistice – aici 
discutăm despre genuri jurnalistice, despre ştiri şi despre reportaje 
care sunt, clar – genurile jurnalistice nu fac parte din nici un fel de 
limbaj al publicităţii. 

De altminteri, ă mai semnalez încă ceva, există, conform 
ultimei modificări a Legii audiovizualului, există noţiunea de pruduct 
playser, care este o noţiune legală, cu condiţia ca, la sfârşitul emisiunii 
respective, să se marcheze faptul că emisiunea a conţinut o inserţie 
publicitară a unui produs. 

Acest lucru apare, de asemenea, explicit, la un moment dat, 
în aceste anexe. Este o diferenţă foarte clară între lucrurile prevăzute 
ca fiind spoturi şi anume -  o săptămână de promovare – cele care sunt 
prevăzute cu coperte, eventual, publicitare. Aici nu ne-am lămurit şi 
cele care sunt prevăzute ca product playsment şi ştirile pe care vi le-
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am prezentat şi care sunt, de asemenea, prevăzute ca fiind ştiri şi au 
fost realizate ca fiind ştiri. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Dacă mai aveţi întrebări, vă rog! 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Dacă am înţeles bine, până la urmă, ajungem la ideea 
intenţiei ministerului care solicită – aşa aţi spus dumneavoastră, 
Ministerul Tineretului şi Sporturilor – care solicită asemenea emisiuni 
şi ştiri. 

Aţi văzut caietele de sarcini? Că de fapt, eu cred că acolo 
apare solicitarea ministerului, pentru că această anexă, din câte am 
înţeles eu, până acum, această anexă la contract face parte din oferta 
tehnică a firmelor respective.  

Cred că, pentru a folosi cuvântul „solicită” cred că ar trebui 
să folosim şi caietul de sarcini, dacă într-adevăr s-a solicitat acest 
lucru sau doar este o ofertă tehnică a firmelor, prin care, modalitatea 
lor de promovare este aceasta. 

S-ar putea întâmpla şi cred că ar fi bine – dacă aveţi dovezi, 
evident că vă puteţi exprima – dar cred că ar fi bine să folosim 
cuvintele numai dacă avem şi o dovadă în spate. 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Sunt de acord cu dumneavoastră, nu avem oferta tehnică, 
respectivul dosar nu ne-a fost înmânat în momentul acela, numai că, în 
momentul încheierii unui contract, prin care cineva cere realizarea 
unui obiectiv, atins fiind obiectivul respectiv, cu anumite obiective, el 
solicită. Eu nu spun că ministerul a solicitat iniţial acest lucru, eu spun 
că, prin contract – contractul, până la urmă, este o solicitare plătită 
pentru un serviciu – termenul de solicitare mi se pare inclus în 
termenul de contractare, în această situaţie, dar răspunsul meu concret 
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este că nu am văzut acel caiet de sarcini, din care a rezultat, de altfel, 
oferta tehnică, care, într-adevăr, deduc şi eu că s-a transformat, apoi, 
în anexă de contract, respectiv în element pentru procesul verbal de 
recepţie. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

O singură propoziţie mai am de spus – nu este nici întrebare, 
nici nimic, doar un comentariu al meu – eu cred că, de fapt, Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor nu solicită acele lucruri, ci solicită 
promovarea evenimentului, atât. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Bun! 

Domnul Voinescu şi domnul Zătean. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Vă mulţumesc, doamna preşedinte. 

Nu ştiu, cred că nu mai este cazul să subliniez şi eu respectul 
pe care îl am pentru munca de jurnalist a domnului Tolontan şi am să 
consider că acest gen de introducere deja făcută – o spun cu sinceritate 
– vreau doar să comprim un pic şi am să trec la câteva chestiuni legate 
de prezentarea domnului Tolontan. 

Domnule Tolontan, sigur că şi eu – vă spun de la bun început 
– am această îngrijorare, pentru că sunt de acord cu teza 
dumneavoastră, mi se pare o gravă încălcare a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti situaţia în care un guvern cumpără conţinut 
editorial de pe piaţa media. 

Dar vreau să mă asigur – o spun cu toată sinceritatea – dacă 
acum ne aflăm sau nu în prezenţa unui asemenea caz. Până la urmă, 
despre asta este vorba. Eu cred că, cu teza, suntem cu toţii de acord! 
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Pentru a lămuri poziţia dumneavoastră în legătură cu toată 
această poveste, aş vrea, la început, să-mi specificaţi, dacă sunteţi sau 
nu parte a vreunei acţiuni civice care cere demisia ministrului Ridzi. 

Şi vreau să vă precizez de ce întreb, eu însumi am cerut, pe 
parcursul anilor, multe demisii, puţine le-am obţinut – trebuie să spun 
asta – şi sunt decis să o fac şi de acum încolo. Deci nu are legătură cu 
faptul în sine, ci vreau doar să stabilim public care este poziţia 
dumneavoastră în legătură cu asta, după care am să continui cu alte 
două întrebări. 

Vă rog. 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Am cerut demisia ministrului în ziar! Am invitat cititorii 
noştri să trimită mail-uri prin care să ceară această demisie. 

Statutul meu de jurnalist nu îmi permit asocierea la o listă cu 
semnături a oricărui ONG sau entităţi concrete din această sferă. De 
altminteri, ONG-urile care au cerut demisia Monicăi Ridzi mi-au 
solicitat, iniţial, să fac parte din comisie, în calitate de observator, şi i-
am refuzat, spunându-le că voi fi audiat la comisie, în calitate de 
jurnalist. 

Răspunsul meu este că nu am semnat, nu fac parte din nici o 
iniţiativă, alta decât cea a ziarului, pentru demiterea Monicăi Iacob 
Ridzi. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Înţeleg, dar în ziar există aceasta! 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Sigur că da! 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   
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Acum, vreau să vă întreb două lucruri, care fac apel la 
calitatea dumneavoastră, repet, excepţională de jurnalist.  

Spuneţi-mi, ca jurnalist, un eveniment de amploarea celui din 
2 mai, credeţi că trebuia sau nu trebuia să fie acoperit mediatic de 
televiziunile de ştiri? Prima întrebare, dacă vi se pare normal sau nu! 

Şi a doua întrebare, dacă vi se pare normal ca prezenţa unui al 
Guvernului României, în cadrul manifestărilor dintr-un asemenea 
eveniment, în eventualitatea în care evenimentul este acoperit, să fie 
ca atare specificat în ştire, să fie susţinută cu imagini şi să fie, 
eventual, şi comentată într-un fel sau altul, după aceea. 

Deci sunt două chestiuni care ţin – şi vă întreb ca jurnalist. 

În fine, încă un lucru pe care aş vrea să îl remarc, tocmai 
pentru că prezentarea dumneavoastră, în fine, are, evident, consistenţă, 
aş vrea să spun că nu mi se pare corect că aţi făcut această prezentare 
pe un fundal care evocă începuturile acestui scandal şi care evocă o 
ştire falsă. Pentru că, vă reamintesc că, la începuturile acestui scandal, 
ceea ce vedem acolo, presa a susţinut că ceea ce vedem acolo a fost 
plătit cu 75 de mii de euro, ori, după aceea, ne-am dat seama cu toţii 
că nu era vorba despre ceea ce vedem acolo.... Lăsaţi-mă să vorbesc! 
Pot, domnule Bănicioiu? Mulţumesc. Asta este percepţia mea, 
domnule Bănicioiu. 

Ne-am dat seama că nu aceea este scena care a costat atât de 
mult şi ne-am dat seama că în această chestiune cu scenele, cel puţin 
documentele sosite, ieri, la comisie, lucrurile sunt cu mult mai 
complicate decât păreau a fi. Asta nu este o întrebare, asta este, pur şi 
simplu, o remarcă şi îi rog pe colegii mei, în numele obiectivităţii care 
cred că îi caracterizează, să încerce să se detaşeze de această subtilă şi 
inteligentă tentativă de manipulare. 

Vă mulţumesc, domnule Tolontan. 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Vă mulţumesc şi eu! 
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La prima întrebare, răspunsul este „da”, cred că un 
eveniment, orice eveniment care atrage atâţia oameni este un 
eveniment de reflectat. Ceea ce este fără precedent – şi din acest 
moment voi cita – este opinia membrilor CNA – este numărul acestor 
ştiri. Răzvan Popescu, preşedintele CNA, a spus că de la războiul din 
Irak, nu a văzut o asemenea acoperire media de un eveniment relatat 
de către televiziunile din România. Dan Grigore, membru al CNA, îl 
citez, a spus că aceste aşa-zise ştiri sunt o ruşine şi ne dăm seama cu 
toţii despre ce este vorba. Cristian Mititelu, membru al CNA, a 
declarat că este cea mai stridentă formă de obedienţă pe care a văzut-
o, în ultimii ani, la televiziunile din România. 

În privinţa doamnei ministru Monica Iacob Ridzi, răspunsul 
este „da”, cred că este normal ca, în ştirile care reflectă un anume 
eveniment să existe iniţiatorul, dacă vreţi, care a produs, a avut 
viziunea acestui eveniment, cu precizarea că nu consider normal, ca 
jurnalist, ca  în 40% dintre ştiri să apară ministrul, doar pentru că este 
decident – iertaţi-mă, să nu merg mai departe! 

Şi nu este normal ca, în jumătate din ştirile pe care le avem 
monitorizate, să apară, de asemenea, ministrul care a organizat acest 
eveniment, cu atât mai mult cu cât vorbim de 50% - există o cotă de 
50% dintr-un cuantum – pe care, ca jurnalist, îl consider absolut 
exagerat, cota care, aplicată cuantumului, dă un număr absolut de ştiri, 
care arată că pe telelviziunile de ştiri din România, pe 1 şi 2 mai, de la 
6 dimineaţa şi până la 12 noaptea, respectiv pe Antena 3 şi Realitatea 
TV, o ştire despre acest eveniment, fie că a fost vorba de ştire video, 
de promo sau de ştire pe crol, a apărut, în medie, o dată la 7 minute, 
dacă omul avea telecomanda în mână, pe cele două televiziuni, 
mutând de pe una pe alta.  

Nu despre eveniment, iertaţi-mă, despre Monica Iacob Ridzi, 
incluse în eveniment, o dată la 7 minute şi despre eveniment, o dată la 
trei minute şi jumătate. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Consider că a răspuns, dar aş vrea, dacă se poate, o precizare. 



62 
 

În legătură cu caracterul excesiv al acoperirii mediatice, 
pentru că înţeleg că aici e un punct, aş vrea să specificaţi dacă, în 
cariera dumneavoastră îndelungată de jurnalist, în legătură cu aceste 
manifestări legate de Ziua Naţională a Tineretului, în alţi ani, aceste 
evenimente au avut amploarea evenimentului acesta, pentru că asta ar 
putea fi o legătură între – să spun – densitatea acoperirii mediatice şi, 
cred eu, amploarea evenimentului. Deci v-aş ruga să precizaţi acest 
lucru, ce credeţi. 

Mulţumesc. 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Răspunsul este „nu”! Din ceea ce ştiu eu, de aproape 20 de 
ani mă ocup de sport şi, inevitabil, de Ministerul Tineretului şi 
Sporturilor, nu s-a organizat, niciodată, un eveniment de ziua de 2 mai 
la acest nivel. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Vă mulţumesc mult, doamna preşedinte! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul Zătrean, domnul Negoiţă şi domnul Bănicioiu. 

 

Domnul Dan Zătreanu: 

Domnule Tolontan, vreau, de la început, să vă asigur de 
aprecierea mea pentru activitatea pe care aţi desfăşurat-o ca jurnalist 
sportiv şi nu numai, şi ca conducător de gazetă sau ca iniţiator al unor 
anchete de presă, în alte situaţii, respectiv Liga Profesionistă de Fotbal 
ş.a.m.d. Am apreciat întotdeauna, logica dumneavoastră când aţi 
prezentat subiectele respective. 

Vroiam şi eu să vă întreb ceea ce v-a întrebat Sever, nu o să 
vă mai întreb, vă spun numai apropo de situaţia prin care doamna 
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ministru îşi prezintă evenimentul. Vi se pare normal să-şi prezinte 
acest eveniment, fiind organizatorul principal? 

Vreau să vă pun trei întrebări, apropo de doamna ministru. 
Cum a reacţionat Ministerul Tineretului şi Sporturilor, chiar doamna 
ministru, la acuzaţiile dumneavoastră, dacă dumneavoastră consideraţi 
că nu v-a acordat sprijinul dânsei pentru elucidarea problemelor pe 
care le-aţi semnalat. Dacă aţi întrebat-o, în prealabil de a începe 
publicarea acestui material, dacă aţi avut o discuţie cu dânsa, în 
prealabil? Şi asta mă apropie tot de ceea ce am spus, de logica 
dumneavoastră şi de modul corect – în care apreciez eu că, până acum,  
poate şi acum, vom vedea la sfârşit – aţi desfăşurat acţiunile de presă. 

Şi vreau să vă mai întreb două lucruri, poate mai sensibile. 

Primul lucru, este adevărat că sunteţi, de mai mult timp, în 
negocieri pentru vânzarea ziarului dumneavoastră către un alt trust de 
presă al domnului Dinu Patriciu? 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Răspund la orice întrebare! Vă rog! 

 

Domnul Dan Zătreanu: 

Şi vreau să vă mai întreb ceva, dacă deţineţi direct sau 
indirect acţiuni sau sunteţi implicat în companii de publicitate. 

Asta e tot, mă opresc aici, deocamdată! 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Vă mulţumesc pentru întrebări. 

La prima întrebare. După aproape 20 de activitate în presa 
sportivă, am avut diverse reacţii, la diverse anchete. Dumneavoastră 
aţi numit unele dintre ele, au fost anchete care au vizat inclusiv 
prezenţa, de exemplu, a domnului Crin Antonescu – pe vremea când a 
ocupat singura funcţie într-un minister, era ministrul Tineretului şi 
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Sportului, la vremea respectivă – şi am avut o anchetă la fel de mare, 
la fel de puternică, pe o chestiune de la Piatra Arsă, care a dus la un 
control al Curţii de Conturi şi la destituirea unor vinovaţi din interiorul 
ministerului respectiv. Ministrul Antonescu nu ne-a sprijinit şi-a 
sprijinit, în mod logic, oamenii. 

Am dus o anchetă prin care fotbalistul Gică Popescu a oferit 
înapoi statului român, fiscului român 400 de mii de dolari, în 
momentul în care, în urma dezvăluirilor noastre, s-a dovedit că nu-şi 
plătise nişte impozite, pe nişte transferuri de jucători. Am avut, de-a 
lungul anilor, relaţii strict profesionale de comunicare cu diverse 
ministere şi diverşi miniştri.  

În această situaţie, vă pot spune următorul lucru. A existat o 
reacţie duală. Pe de o parte, un jurnalist nu contactează niciodată un 
ministru, în mod direct. Există o procedură agreată de către ministerul 
respectiv, se contactează serviciul de comunicare şi, mai departe, se 
transmit întrebările, de altminteri, sunt şi contacte în scris, aceasta 
pentru a exista o acurateţe a corespondenţei respective şi colegii mei 
au făcut acest lucru, înainte de începerea investigaţiei. 

În momentul în care a început investigaţia, doamna ministru 
ne-a pus la dispoziţie – şi nu am de ce să ascund acest lucru – aceste 
documente pe care le avem şi care au constituit fondul investigaţiei 
noastre. Nu am avut din partea dânsei, ceea ce este – îndrăznesc să 
spun – o premieră, în relaţiile tensionate cu demnitarii care au condus 
acest minister sau alte ministere despre care am scris de-a lungul 
timpului. Nu am avut atacuri, din partea dânsei, sub centură. Nu am 
avut atacuri care să se refere la moralitatea noastră, la diversele 
presupuse lucruri tangente cu această anchetă. 

De altminteri, îmi aduc aminte că, în cadrul acestei comisii, 
doamna ministru a declarat că nu se consideră persecutată de presă şi 
nici de către această comisie. 

Pe de altă parte, poate în mod obiectiv, în momentul în care 
ancheta a izbucnit şi foarte multe entităţi media au solicitat documente 
ministerului, comunicarea cu ministerul – şi pentru că s-au întâmplat 
toate aceste lucruri – a devenit extrem de dificilă, să nu spun 
imposibilă. Dar ca atitudine din partea doamnei ministru, strict din 
partea doamnei ministru, nu am avut nici un fel de piedică în derularea 
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acestei anchete. Din partea unora dintre oamenii din fruntea 
ministerului am avut, din păcate, un tip de atitudine, inclusiv publică 
în conferinţele de presă, aşa cum n-am avut în alte situaţii. 

La cea de-a doua întrebare, nu vă pot răspunde în nici un fel, 
pentru că nu am acţiuni la nici una dintre societăţile care editează 
ziarul, la nici una dintre societăţile Grupului INTACT. Este o 
întrebare care se pune proprietarilor unui ziar, unei societăţi, unui trust 
de presă şi nu am cunoştinţă de nici o negociere ca executiv al acestui 
ziar care să privească vânzarea ziarului către orice entitate din 
România sau din afară. 

 

Domnul Dan Zătrean: 

Vă cred, domnule Tolontan, mai ales că ştiţi că trebuie să 
spuneţi adevărul. 

Şi mai era ultima întrebare, dacă aveţi legături sau faceţi...? 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Nu. Nu am nici un fel de acţiuni la o firmă, regie sau orice 
entitate de publicitate sau care are conexiuni cu publicitatea. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Aş avea o întrebare, după care am să fac şi nişte remarci. 

M-ar interesa dacă aveţi credite bancare, ziarul 
dumneavoastră, şi cam care este cuantumul cernelii din costul ziarului.  

O altă chestiune care ţine de concluziile mele, ca şi membru 
al acestei comisii, vreau să răspund celor care sunt cârcotaşi în această 
comisie şi încearcă să găsească nod în papură doamnei ministru, care 
are o activitate extraordinară şi, chiar dacă am văzut aici, în 
contractele pe care le am în faţă, că este prevăzut aproximativ un 
milion de RON pentru publicitate sau aproape două milioane, cred că 
este cel mai eficient ministru pe această zonă. 
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Din ce am văzut şi din reportaje, mi se scrie acolo că ora şi 
minimum 30 de secunde minimum un reportaj, aţi văzut cu toţii că 
toate reportajele au depăşit 30 de secunde. Deci, aici se vede eficienţa 
cu care s-au cheltuit banii publici. 

Altă chestiune. Eu cred că aceşti bani cheltuiţi sunt cheltuiţi 
foarte eficient, foarte eficient, dat fiind faptul că, în ultima lună, pe 
baza acestui contract, ministrul Ridzi a devenit cea mai notorie 
persoană din România, cel mai notoriu ministru, ceea ce ne face să 
ajungem la concluzia că aceşti bani chiar au fost cheltuiţi eficient. 

Mai mult decât atât, nu este vorba numai de publicitate. 
Aceste contracte vedeţi şi dumneavoastră că fac ca acest ministru să 
fie mediatizat chiar şi la o lună după evenimente.  

Mai mult decât atât, influenţează activitatea Parlamentului. În 
perioadă de vacanţă, datorită ministrului tineretului şi sportului Iacob 
Ridzi, noi activăm şi ţinem în fapt făclia aprinsă în Parlamentul 
României. 

Aş vrea să nu mai fiţi cârcotaşi, mulţi dintre dumneavoastră şi 
să ne mai spuneţi că este perioadă de criză şi că n-avem bani de 
profesori, pentru că, vedeţi şi dumneavoastră, aceşti bani au fost 
cheltuiţi eficient. Este o metodă de a scoate ţara din criză, de a da 
treabă inclusiv Parlamentului şi de a-ţi face o mediatizare a unui 
eveniment care, credeţi-mă, din ce ştiu eu şi sunt tânăr chiar, m-a 
interesat chestiunea aceasta, din părerea mea, din perspectiva este cel 
mai mediatizat eveniment făcut vreodată de Ministerul Tineretului şi 
Sporturilor.  

Aşa că, îmi pare rău că nu este domnul Voinescu aici, m-ar fi 
susţinut în propunerea dumnealui de ce spunea de demisii şi chestiuni 
de genul acesta, măcar de am avea şi alţi miniştri cu un asemenea 
comportament, să aibă o mediatizare pe măsură în aşa fel încât astfel 
de bani să fie cheltuiţi cu eficienţă maximă. Vă mulţumesc mult. 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Răspunsul este da, suntem în proceduri cu o bancă pentru 
acordarea unui credit pentru ziar. 
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În privinţa cernelii, nu cunosc exact costul cernelii, pentru că 
nici nu este evidenţa decât în anexele contractelor, costurile de 
producţie ale ziarului sunt undeva la 25 la sută. 

Şi aş vrea să vă mai fac, vă rog, o precizare. Ceea ce am scris 
noi nu se referă neapărat la gradul de încărcare a acestor ştiri, nu se 
referă la cantitatea, la numărul ştirilor respective. Se referă la faptul că 
în afirmaţia pe care am făcut-o inclusiv aici în faţa Parlamentului prin 
dumneavoastră, marfa, produsul, serviciul, dacă vreţi, pentru că este 
un contract de servicii pe care Guvernul României l-a contractat, este 
un serviciu interzis în România şi antidemocratic, indiferent dacă s-a 
exprimat în şase sute de ştiri, aşa cum arată monitorizările sau dacă s-
ar fi exprimat doar în 60 de ştiri. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aş continua, eram înscris la cuvânt, domnule Vişan. 

Bănuiesc că aţi verificat şi cerneala nu are nici o legătură cu 
vreo firmă a domnului Patriciu, da? Dar este o întrebare la care nu 
trebuie să-mi răspundeţi. 

Vroiam, înainte să pun întrebarea, să fac un mic comentariu, 
pentru că s-a spus aici că aceste evenimente pentru ziua de 2 mai  au 
fost organizate la un nivel la care n-a mai fost făcută nici o acţiune 
pentru tineret până atunci. 

Aş vrea să-mi amintesc, ştiu şi de când eram eu student, 
ANT-ul sau MTS-ul, pe rând cum s-au chemat aceste instituţii, 
organizau de mare amploare şi atunci; poate nu la acest nivel în data 
de 2 mai, dar alte evenimente organizate de acele instituţii se ridicau 
la această anvergură. Şi aici mă refer la foarte multe acţiuni sportive, 
unde erau şi bani pentru acele acţiuni sportive şi unde era şi 
mediatizarea aferentă, cred eu, la nivele comparabile. 

De asemenea, îmi aduc aminte că MTS-ul şi ANT-ul 
organizau în perioada studenţiei mele galele studenţeşti, care erau 
nişte evenimente de foarte mare amploare la mare, la Costineşti. Ştiu 
că am participat şi eu la un moment dat şi erau câteva mii de persoane 
la un astfel de concert şi tot aşa. 
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Deci, haideţi, mă refer la colegii mei de comisie, să nu ne mai 
hazardăm spunând că a fost cel mai mare eveniment de după 1989, 
poate doar dacă facem corecţia spunând pe 2 mai. 

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Eu m-am referit la faptul că a fost cel mai mediatizat 
eveniment. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Asta n-am contestat. Cu siguranţă că mediatizarea va fi şi este 
cea mai mare de până acum. Cred că şi rămâne, la cum văd eu că 
evoluează situaţia pe presă şi de acum încolo. Şi acum avantajul este 
că nu mai plăteşte Ministerul Tineretului şi Sporturilor din bani 
publici. 

Întrebarea mea este dacă domnul Tolontan, ca şi jurnalist cu 
experienţă, cum au precizat toţi colegii mei, consideră sau considera 
că era nevoie de o astfel de desfăşurare de forţe şi de cheltuieli în 2 
mai 2009? 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Ca jurnalist, consider că atâta vreme cât Guvernul României 
solicită în mod justificat cetăţenilor săi, într-un an de criză, un 
angajament de moderaţie şi de solidaritate, a organiza un astfel de 
eveniment din bani publici cu unicul scop vizibil în toate documentele 
pe care le avem în faţă şi sunt publice, acela de a scoate cât mai mulţi 
oameni care să participe la acest eveniment, a fost de altfel răspunsul 
textual al doamnei ministru aici, în faţa dumneavoastră, când domnul 
Sever Voinescu a întrebat dacă nu i se pare totuşi că au fost prea mulţi 
bani şi a spus: „Mi-am dorit să participe cât mai mulţi oameni”. De 
asemenea, este pentru prima dată când văd într-un contract de acest 
gen o plată pe participant. Practic, firmele au fost plătite pe numărul 
de oameni scoşi în stradă la aceste evenimente. Este o sumă în 
contract care este prevăzută a fi asigurată pentru fiecare dintre oameni, 
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revin, într-un moment în care se solicită un angajament de moderaţie, 
dar este doar o opinie, consider că aceste cheltuieli nu fac parte dintr-o 
politică publică logică a MTS. Vă mulţumesc. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi a doua întrebare, ca să rămână pentru stenogramă. 

Dumneavoastră consideraţi, ca şi om de presă mă refer, că 
acele ştiri în care a apărut ministrul Ridzi şi conform mediaplanului pe 
care l-aţi prezentat şi dumneavoastră şi-l avem şi noi în anexa de la 
contract, precum şi acele spoturi publicitare, le consideraţi ilegale? 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Eu vreau să vă răspund în felul următor, permiteţi-mi să vă 
răspund în felul următor:  

Preocuparea noastră, pentru că nu am intrat singur la această 
anchetă, sunt mulţi colegi în spatele acestei anchete, nu priveşte 
televiziunile, firmele antrenate în această anchetă. Şi spunem asta nu 
pentru un tip de protecţie legală sau de alt gen, pentru că am relevat în 
ziar inclusiv o firmă aflată în controlul grupului de afaceri a lui Dan 
Voiculescu în care au trecut toţi banii de publicitate care au fost 
distribuiţi mai departe la televiziuni, repet, preocuparea noastră 
vizează ceea ce a făcut cu aceşti bani publici autoritatea publică şi, în 
opinia noastră, autoritatea publică a contractat ştiri şi reportaje, specii 
jurnalistice evidente, ceea ce, după părerea noastră, este ilegal. 

 

Domnul Georgian Pop: 

Domnule Tolontan, aş vrea să vă întreb dacă în momentul 
actual aveţi în derulare între ziarul unde dumneavoastră sunteţi 
redactor şef şi Ministerul Tineretului şi Sporturilor vreun contract 
pentru mediatizarea unui eveniment sau dacă, din istoricul acestei 
colaborări? Care este scopul acestei întrebări? Pentru a realiza un 
ordin de mărime între mediatizarea evenimentelor din 1 şi 2 mai şi 
ceea ce s-a făcut sau ceea ce se face în momentul de faţă. 
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Şi aş vrea să am şi eu un scurt comentariu. Sigur, eu cred că, 
în urma datelor prezentate aici, într-adevăr doamna Monica Ridzi este 
cel mai eficient ministru sub aspectul mediatizării, doar că asta s-a 
făcut din banii publici şi cred că, ca unul dintre rezultatele acestei 
comisii de anchetă, vom putea s-o declarăm ministrul anului 2009, dar 
normal în topul negativ, în nici un caz în cel pozitiv. Vă mulţumesc. 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Mulţumesc pentru întrebare. 

Răspunsul este: nu există nici un contract de publicitate 
încheiat între Ministerul Tineretului şi Sporturilor şi Gazeta 
Sporturilor. Acest lucru am intuit că voi fi întrebat şi am rugat colegii 
mei să cerceteze. Nu există nici un contract de publicitate în ultimii 
ani încheiat ăntre MTS şi Gazeta Sporturilor. 

De altminteri, precizez încă o dată, deoarece pentru a 
contextualiza consider că este important acest lucru, nici nu am fost 
atacaţi pe parcursul acestei anchete din partea Ministerului Tineretului 
şi Sporturilor cu chestiuni colaterale prin care ei să se apere, aşa cum 
în alte situaţii au existat acuze la adresa noastră că am dori bani 
publici, că nu luăm sau că am luat. În acest caz, nu a existat nici un fel 
de acuze, pentru că, printre altele, nu există nici un fel de bază reală. 
Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Doamnă Aurelia Vasile, vă rog să interveniţi. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Mulţumesc. 

Domnule Tolontan, în primul rând, trebuie să-mi declar 
aprecierea pentru dumneavoastră ca analist, ca om ordonat, ca un om 
care m-aţi surprins. N-am fost foarte atentă întotdeauna la evoluţia 
profesională a dumneavoastră, dar acum am făcut-o în condiţiile în 



71 
 

care tot ce aţi relevat dumneavoastră despre alte anchete mi-am adus 
aminte cu această ocazie. 

Plecând de la aceste aprecieri, vă rog să îmi permiteţi să zic 
două teze. 

Unu. Am declarat de mai multe ori de la această masă că nu 
suntem organ de anchetă, alte instituţii sunt cele care trebuie să 
stabilească dacă parcurgerea legislaţiei a fost în deplină şi, din punctul 
meu de vedere, este o analiză morală în condiţiile în care trebuiau 
cheltuiţi aceşti bani publici. În ce condiţii? În condiţiile în care în 
România era o campanie electorală; când doamna ministru, fără să 
vrea, purta imaginea unui anumit partid; când la aceste evenimente nu 
au fost invitaţi toţi candidaţii de la toate partidele politice din acea 
bucăţică de timp; în condiţii în care acel contract care primeşte 
costurile în funcţie de număr de participanţi, deci număr de oameni, o 
consider ca şi jignitoare, pentru că, în general, cetăţenii acestei ţări nu 
sunt capete, ca să nu folosesc un alt cuvânt şi ar fi trebuit, aşa cum ştiu 
eu că evenimentul este cel care trebuie să fie enumerat sau cel puţin 
apreciat. Din punctul meu de vedere, acest număr de oameni se 
numesc votanţi. În condiţiile în care aceşti cetăţeni care au participat 
la acest eveniment erau, bineînţeles, şi tineri, din punctul meu de 
vedere, s-a încercat trimiterea spre anumiţi candidaţi şi spuneam ieri şi 
asta este părerea dumneavoastră despre acest lucru. 

A doua teză pe care o ridic este, dacă vreţi, plecând de la ce 
aţi spus dumneavoastră, solidaritatea, în condiţiile în care ţara 
traversează o perioadă foarte, foarte grea. Exact cum spuneaţi şi 
dumneavoastră la instituţia la care lucraţi sunt probleme. Şi cred eu că 
în această situaţie mai sunt încă câteva sute de mii de unităţi 
economice din România. 

Vedem ce se întâmplă în această bucăţică de timp, privim cu 
alte categorii sociale, dar mă întorc, dacă vreţi, la Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor şi aş întreba punctul dumneavoastră de 
vedere, dacă cu aceşti bani care au fost cheltuiţi, din punctul meu de 
vedere şi-mi însuşesc ceea ce spun, pentru un eveniment de campanie 
electorală mai repede decât a sărbători ziua de 2 mai, puteau fi făcute 
şi acoperite alte obligaţii ale ministerului, în condiţiile în care am 
văzut tot în media cum mari sportivi ai României, cum oameni care nu 
au foarte multe surse de venit nu-şi primesc drepturile care sunt 
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câştigate înainte de a spune prin lege, prin orele de antrenament, prin 
sacrificarea tinereţii, prin sacrificarea familiei şi a unei bucăţele de 
timp de care văd că alţii se bucură în acest moment. 

Vă mulţumesc. 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Şi eu vă mulţumesc. 

O să fiu nepoliticos şi o să spun că nu sunt de acord cu 
dumneavoastră în măsura în care aceşti bani nu puteau fi mutaţi de la 
un capitol bugetar la altul, însă sunt de acord cu orice punct de vedere 
care nu consideră, precum doamna Monica Iacob Ridzi, că, dacă n-ar 
fi cheltuit aceşti bani, aceşti bani erau pierduţi, am citat-o pe doamna 
ministru. Aceşti bani ar fi reintrat în buget şi poate, printr-o altă 
realocare în virtutea unei rectificări bugetare certă pentru lunile 
următoare, am fi avut şi destinaţia despre care vorbeaţi 
dumneavoastră. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

S-a legat de imaginea unui eveniment ascuns, fiind campania 
electorală şi mascând cu acest eveniment de 2 mai. Dacă vreţi să 
răspundeţi; dacă nu, nu. 

 

Domnul Cătălin Tolontan:  

Am răspuns în scris la această întrebare în momentul în care 
am semnalat următorul lucru, că este anormal ca site-ul Ministerului 
Tineretului şi Sporturilor să fie un site deschis cu un citat al doamnei 
ministru, să fie un site deschis cu fotografii în care doamna ministru 
joacă tenis sau baschet, un site în care proporţia ştirilor despre 
ministru prezent la diverse acţiuni este o proporţie covârşitoare. 

 

Doamna Aurelia Vasile:   
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Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul Vişan şi apoi domnul Lakatos. 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Fac o specificaţie pe care nu a putut să o fac domnul 
Voinescu, oarecum în numele domniei sale, o precizare că 1 şi 2 mai 
nu sunt zile de campanie electorală. 

Domnule Tolontan, vreau să vă spun că eu, de când am intrat 
în această comisie, mă simt într-o situaţie ingrată, faţă de alţi colegi – 
nu faţă de toţi, dar faţă de unii colegi – faţă de opinia publică, pentru 
că eu, spre deosebire de alţii, mă mândresc chiar cu faptul că sunt un 
produs politic al tinerei generaşii şi, mai mult decât atât, provin, pe de 
o parte, din carieră politică, iar pe de altă parte, datorez mişcării de 
tineret din România foarte multe. Acestei mişcări îi datorez foarte 
multe lucruri şi anume Consiliului Tineretului din România şi nu 
numai! Acelei încercări frumoase! 

Activitatea de tineret deci nu îmi deloc străină. În acest sens, 
vreau s vă pun o întrebare punctuală şi două întrebări gen comentarii, 
pentru că nu ştiu când o să mai putem sta de vorbă cu dumneavoastră! 
Poate facem un seminar sau un colocviu, la un moment dat, privind 
oportunitatea politicilor de tineret din România. 

Până la urmă, ştiţi ce? Putem să şi redesfiinţăm, dacă nu este 
nevoie de politică de tineret, în România! Poate că nu e bine făcută – 
asta este o altă discuţie – dar o să revin la punctul respectiv! 

Prima întrebare punctuală este o întrebare către un 
profesionist, dacă dumneavoastră consideraţi că în ziua de 2 mai, o zi 
de duminică, o zi în care nu erau evenimente care să genereze ştiri, 
acest eveniment ar fi fost, oricum, reflectat? Şi, dacă da, asta în funcţie 
de răspunsul pe care îl veţi da dumneavoastră, nu al meu şi, dacă „da”, 
atunci este posibil şi probabil vorba de o anumită cantitate a acestor 
ştiri şi de o anumită frecvenţă? Pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă 
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în politica editorială a posturilor de televiziune respective, unele dintre 
ele sau dacă dumneavoastră, consideraţi că ele au fost ştiri sau 
altceva? 

Iar acum, în legătură cu întrebarea pe care vreau să v-o pun – 
două întrebări mai generale – vă rog să spuneţi, ca redactor sportiv, 
dacă există o diferenţă – aţi dat răspunsul, puţin mai devreme, 
doamnei Aura Vasile, dar poate ceva mai specific – dacă există vreo 
diferenţă şi de care tip, între politica de tineret şi politica de sport, iar 
în ceea ce priveşte politica unui minister, în cazul respectiv.  

Iar în ceea ce priveşte politica de tineret, în două minute, 
maximum două minute, pentru a nu vă plictisi nici pe dumneavoastră 
şi nici pe colegi, vreau să spun două lucruri. 

Am mai vorbit despre acel mare plan şi marea mişcare de 
tineret de după 1995, care a fost oprită, la un moment dat. Din ce 
motive, se ştie, pentru că tinerii nu trebuie să se adune foarte mulţi la 
un loc pentru că le vin idei! Foarte mari! Nu spun, neapărat, că acesta 
este genul de manifestaţie în care trebuie să se adune. 

Participau, la Consiliul Tineretului din România, o sută de 
tineri, din 550 de ONG-uri şi am avut onoarea să fiu, trei ani de zile, 
secretarul Camerei judeţene a CTR-ului. Au fost tot felul de acţiuni, 
atunci. Costurile înfiinţării CTR-ului sunt mult peste costurile acestei 
acţiuni. 

Domnule Tolontan, întrebarea este sinceră, nu trebuie să 
răspundeţi la ea, dar dacă puteţi să faceţi un comentariu. 

Nu credeţi că ceea ce se întâmplă, în acest moment, prin 
anchetarea unui ministru – audieri ş.a.m.d. – care se ocupă de politică 
de tineret, despre tineret, dă – pentru tineret – dă o lovitură unei 
mişcări – pe care noi o numim „de tineret” – sau unei coeziuni a unei 
generaţii tinere, care nu există în România, care nu are nici modele, 
nici exponenţi? 

Nu cumva credeţi că o astfel de mişcare – o astfel de anchetă 
– nu aduce, până la urmă, decât un anumit tip de imagine asupra a 
ceea ce noi, cu toţii, ne-am dorit, la un moment dat? O altă generaţie, 
în România?  
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Vă mulţumesc. 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Şi eu vă mulţumesc! 

I-am răspuns şi domnului Voinescu, mai devreme. Eu cred că 
acele evenimente, şi în ziua de duminică, meritau să fie reflectate de 
televiziuni. Nu ştiu dacă acestea au fost ştiri sau altceva! Şi nu există 
probe pentru a afirma altceva! Există părerea unor oameni calificaţi şi 
care sunt puşi, de către lege, la nivel de ministru sau la nivel de 
secretar de stat – e vorba de CNA – să analizeze aceste lucruri, care au 
vizionat aceste ştiri, există declaraţiile lor, pentru că şedinţa a fost 
publică. Marea majoritate a declaraţiilor, ca şi votul final, dar care a 
vizat –  votul – , pentru a fi precişi, exclusiv chestiunea spoturilor, au 
fost declaraţii împotriva acestei desfăşurări şi care au acuzat lipsa de 
măsură a acestei desfăşurări. 

În privinţa numărul doi, dacă există o diferenţă între politica 
de tineret şi cea de sport, da! După opinia mea există, ea este, 
altminteri, şi prevăzută în buget. Bugetul Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor, de aproximativ 110 milioane de euro pe an este împărţit, 
aproximativ 80% pentru sport şi 20% pentru tineret, pentru că sportul 
are două valenţe clare. Este vorba de latura de performanţă a sportului 
şi este vorba de latura de masă a sportului. 

Despre aceste lucruri, crede că vă poate vorbi mult mai bine 
decât mine, domnul Belu. 

În privinţa consecinţei de imagine pe care această investigaţie 
– nu doar a Gazetei sporturilor, repet, ci a întregii media – o are, vă 
pot răspunde că responsabilitatea o poartă faptele, oamenii care au luat 
decizii şi nu reflectarea anumitor evenimente. 

Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Urmează domnul Lakatos, domnul Socaciu şi domnul 
Negoiţă. 
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Domnul Petru Lakatos:  

Rog să-mi fie iertată ignoranţa că nu mă pot lăuda, ca şi 
ceilalţi colegi din comisie, că vă cunosc foarte bine – şi îmi fac 
autocritica, că nu sunt cititor al ziarelor sportive, de nici un fel. 
Trebuia să fac această introducere, pentru că de aici porneşte prima 
întrebare. 

Când aţi cerut demisia doamnei ministru? Înainte sau după 2 
mai? Asta ca să mă lămuresc şi eu, având în vedere că s-a pus aici o 
întrebare şi, nefiind cititor al ziarului, nu pot să spun! 

Doi, din vizionarea reportajelor, din procesele verbale de 
recepţie, pe care dumneavoastră, faţă de noi, comisia, le-aţi primit 
mult mai repede, chiar şi înaintea DNA-ului – şi vă felicit pentru 
treaba aceasta – arată că mass media are un rol foarte important în 
dezvăluirea anumitor aspecte. 

Deci dacă rezultă, din aceste activităţi, problema sportului de 
masă, la care v-aţi referit mai înainte. Concret, dacă activităţile 
sportive prevăzute în contract, citez – cros băieţi-fete, concurs ciclism, 
concurs role, demonstraţie aerobic – dacă există reflectarea acestor 
concursuri, dacă au fost estimaţi câştigătorii sau s-a stabilit cine şi câţi 
au câştigat şi dacă câştigătorii, conform contractului, vor petrece 
sejururi în tabere de o săptămână, la munte şi la mare şi aceste costuri 
intră în obligaţiile prestatorului sau tot Ministerul Tineretului şi 
Sporturilor va suporta? 

A treia întrebare, tot din procesele verbale de recepţie, pe 
care dumneavoastră le-aţi văzut, rezultă câte tricouri, şepci, pixuri, 
brelocuri au fost comandate şi câte au fost livrate? Nu de altceva, că e 
bine ca acum să stabilim şi nu peste cinci ani, şi să fie o anchetă DNA, 
cum mai vedem în viaţa politică cu privire la activitatea partidelor 
ş.a.m.d. Deci este bine să stabilim acum şi de aceea vă întreb, există, 
în procesele verbale, referire la treaba aceasta şi în materialele 
vizionate, dacă aţi găsit vreo referire la aceste aspecte. 

Vă mulţumesc. 
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Domnul Cătălin Tolontan: 

Demisia am cerut-o după ce am intrat în posesia 
documentelor publice şi am realizat ceea ce noi credem a fi dramatic 
şi am încercat să vă prezint, chiar cu un dramatism exagerat aici. 

În privinţa activităţilor sportive, obiectul acestui contract îl 
constituie activităţi recreative. Din informaţiile pe care le avem noi, nu 
de la gazetă, ci şi din toate celelalte declaraţii, unele dintre ele sunt 
înregistrate şi difuzate de către televiziuni, şefii direcţiilor judeţene de 
sport sau de tineret chiar – şi Constanţa şi Iaşul sunt două judeţe care 
îmi vin acum în minte – susţin că cei care au organizat aceste 
manifestări, atât cele sportive, cât şi celelalte, în judeţe, sunt direcţiile 
judeţene de tineret sau direcţiile judeţene de sport. Şi că singurul 
contract care a existat între firmele prestatoare şi direcţiile respective a 
fost expedierea, de către firmele prestatoare, a materialelor despre care 
dumneavoastră aţi vorbit aici, şepci, baloane şi celelalte lucruri. 

De altminteri, suma de 630 de mii, care este prevăzută 
cumulat, în cele trei contracte pe care le aveţi în faţă, a fost 
suplimentată, de către minister, nu în aceste contracte, nu în relaţiile 
cu firmele respective, ci prin sume de care v-a vorbit şi doamna 
ministru aici, de 50 sau de 100 de milioane, în funcţie de judeţ, 
acordate direct de la minister, pentru organizarea locală a respectivelor  
evenimente, ceea ce înseamnă că suma totală a zilei de 2 mai ajunge la 
suma de aproape 700 de mii de euro. 

Ce a realizat concret firma, pentru că este vorba de teritoriu, 
din activităţile respective, din declaraţii rezultă că ei au organizat, cei 
din judeţe, aceste lucruri. În privinţa operaţiunilor, cred că ele există, 
pentru că, la conferinţa de presă, doamna ministru a detaliat şi a citit 
din rapoarte venite de la judeţe, care relevă fiecare dintre activităţile 
care s-au efectuat acolo. 

 

Domnul Petru Lakatos:   

Dacă-mi permiteţi, pentru că aici, în contractul numărul 13, la 
materiale de prezentare şi promovare în cadrul evenimentului de 
divertisment, scrie negru pe alb .... pentru participanţii din Parcul 
IOR, vor fi oferite drept premii: tricouri, şepci, pixuri, brelocuri, 
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baloane ş.a.m.d. şi sejururi în tabere la munte şi la mare.... Este 
prevăzut în contract. Deci eu nu m-am referit la ceea ce au făcut 
agenţiile judeţene, apare aici, în contract. 

Dacă nu aveţi cunoştinţă! 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Da, am înţeles eu greşit! 

Respectivul capitol, care se referă la acest gen de obiecte, pe 
care organizatorii le pun la dispoziţia publicului, există în toate cele 
trei contracte, atât la nivel de Bucureşti, cât şi la nivel de Costineşti, 
cât şi la nivel de ţară. Există rapoarte ale ministerului, care atestă cum 
au fost folosite. 

(Conducerea lucrărilor este preluată de domnul Nicolae 
Bănicioiu – vicepreşedinte al comisiei). 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Mai era cineva înscris la cuvânt? 

Vă rog! 

 

Domnul Dan Zegreanu: 

Domnule Tolontan, 

Din nou vă declar aprecierea mea pentru ceea ce aţi făcut şi, 
în special acum, prin cuvântul pe care l-aţi luat şi prin care aţi 
recunoscut că a fost o prezentare şi un dramatism exagerat în ceea ce 
aţi spus. 

Mulţumesc mult! 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Domnul Socaciu. 
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Domnul Victor Socaciu: 

Domnule preşedinte, 

Dragi colegi, 

Mă alătur şi eu şirului de aprecieri pe care colegii mei l-au 
adus domnului Tolontan, demersului domniei sale, moral şi civic. 

Vreau să vă fac o propunere, colegilor mei de comisie. 

Pentru că, în lumina probelor aduse de domnul Tolontan, 
esenţa lucrurilor constă în stabilirea beneficiarului acestor cheltuieli 
publice făcute, cine este beneficiarul acestor mediatizări plătite din 
bani publici? Ministerul – şi atunci nu ar fi o problemă – Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor sau ministrul tineretului şi, atunci, avem o 
problemă! 

De aceea, fac propunerea următoare, dacă nu cumva ar fi 
bine, pentru a stabili aceste vinovăţii, ilegalităţi care sunt la mijloc, să 
audiem şi un reprezentant al CNA. CNA-ul ar putea să ne descreţească 
puţin fruntea, gândindu-ne la faptul că există, în spaţiul acesta 
mediatic, reglementări precise care, cu ocazia acestui contract au fost 
încălcate fraudulos, aş spune! 

Încă o dată, felicitări, domnule Tolontan şi să fiţi, în 
continuare, un exemplu pentru presa românească, în acest sens! 

(Conducerea lucrărilor este preluată de doamna Alina 
Gorghiu – preşedinte al comisiei). 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumesc, domnule Socaciu. 

Domnul Negoiţă şi domnul Bănicioiu. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Eu aveam o chestiune simplă, pentru că eu sunt o persoană 
simplă, sunt de la ţară, nu prea ştiu! 



80 
 

De data aceasta, vă cer o consiliere în calitate de jurnalist, 
care stăpâniţi mult mai bine terminologia, termenii, în general şi tot 
discutând aici despre publicitate şi bani publici, mă gândeam dacă 
există o relaţie între aceste două cuvinte, ca şi origine, ca şi 
însemnătate, că poate ne ajută, cumva, să înţelegem de ce au fost 
folosiţi bani publici în publicitate. Poate, în originea cuvintelor, găsim 
ceva în comun. Dumneavoastră, ca şi jurnalist, dacă puteţi să ne 
explicaţi în vreun fel. 

Vă mulţumesc. 

 

Domnul Cătălin Tolontan: 

Regret, dar nu vă pot răspunde! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă mulţumim frumos! 

Stimate domnule Tolontan, vă mulţumesc foarte mult pentru 
răspunsurile dumneavoastră de astăzi. 

Cu acordul dumneavoastră, îl invităm pe domnul ministru 
Belu alături de noi. 

Stimaţi colegi, domnule Belu, vă mulţumesc pentru prezenţa 
dumneavoastră astăzi, aici. 

Nu cred că mai este nevoie de prezentări, dar vă rugăm să ne 
spuneţi, pentru început, atribuţiile dumneavoastră la Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor, dar am obligaţia să vă informez şi pe 
dumneavoastră, la fel ca pe toţi cei care au fost la audieri, aici, că 
sunteţi obligat să spuneţi adevărul şi numai adevărul şi nu să ascundeţi 
nimic, pentru că sunt sancţiuni penale, dacă nu respectaţi această 
obligaţie. 

Vă mulţumesc frumos! 

 

Domnul Octavian Belu: 
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Stimată domnişoară preşedinte,  

Stimaţi domni şi doamne deputaţi, 

Vreau să vă spun că mă bucur că vă văd, dar pe de altă parte 
am o stare de disconfort. Cred că fiecare dintre noi, cei care încercăm 
să ducem o activitate bineînţeles în limitele legii şi cu dorinţa de a 
sprijini dezvoltarea unor proiecte suntem puşi în situaţia de a da 
explicaţii. Şi cel mai neplăcut este că, din punctul meu de vedere, nu 
pot ajuta foarte mult activitatea dumneavoastră şi am să precizez de 
ce. Mi-am notat câteva aspecte, o să le spun aşa cum le-am gândit, 
după care vă rog să-mi puneţi orice fel de întrebare şi eu voi răspunde 
cu cea mai mare sinceritate. 

Prin Hotărârea de Guvern de organizare a Ministerului 
Tineretului şi Sporturilor, secretarul de stat are atribuţii delegate de 
ministru prin ordin. Atribuţiile mele s-au redus la Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor la rentele viagere, indemnizaţiile de merit şi 
certificatele de identitate sportivă. Acestea au fost toate atribuţiile 
delegate. 

Iar legat strict de subiectul de care ne preocupăm în 
momentul de faţă, pot spune de la început, ca să clarific lucrurile, că 
nu am participat în nici un fel la elaborarea proiectului, la 
fundamentarea acestuia, la organizarea şi promovarea proiectului 
despre care dumneavoastră faceţi vorbire. Nici un document legat de 
proiect, de genul notă de fundamentare, elaborare caiet sarcini, 
adjudecare, comisii, CPP, recepţie etc., nu au trecut pe la secretariatul 
cabinetului meu şi nu au presupus un aviz din partea mea. 

Atâta vreme cât persoana mea avea atribuţiile foarte bine 
definite, nu mi s-a părut normal să mă interesez şi să cer date pe la 
colţuri, date care să-mi dea posibilitatea să am o viziune asupra 
complexităţii acţiunilor din 2 mai. 

Am participat la evenimentul din Parcul IOR. Mi s-a părut 
normal să fiu acolo odată ce în prima parte a zilei s-au desfăşurat 
activităţi sportive, respectiv demonstraţii, competiţii şi pot spune că 
m-am bucurat să văd pe cei de la IOR că participă la cros, la 
întrecerile de baschet şi cu atât mai mult am avut senzaţia şi, de ce nu, 
poate evenimentele de acolo mi-au confirmat că se pot face astfel de 
acţiuni, care, nu în paranteză fie spus, s-au desfăşurat în fiecare an. 
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Acest 2 mai s-a desfăşurat în fiecare an. Bineînţeles, atâta timp cât a 
fost Agenţia Naţională pentru Sport, aveam atribuţiile strict legate de 
aspectele sportive ale acestor evenimente, acestea desfăşurându-se în 
majoritatea cazurilor din venituri proprii ale Agenţiei Naţionale pentru 
Sport sau din veniturile proprii ale direcţiilor judeţene pentru sport. 
Deci, în complexitatea acelor evenimente, partea sportivă era cea care 
să spunem dădea culoare alături de celelalte evenimente. Şi să nu uit 
să precizez că în bugetul, să spunem, consolidat al acelor evenimente 
intrau şi sume din sponsorizări, din, să spunem, colaborarea cu 
primăria ş.a.m.d. 

Pot pune la dispoziţia comisiei ordinele prin care mi se 
atribuiau aceste, să spunem, răspunderi legate de trei aspecte, care 
sunt stabilite foarte clar prin lege şi care nu presupun decât, eu ştiu, 
urmărirea circuitului hârtiilor, valabilitatea dosarului şi, o spun din 
punct de vedere uman, asigurarea celui care primeşte renta sau 
indemnizaţia de merit ca acest lucru se va întâmpla cât mai repede, 
pentru că sunt oameni care au nevoie şi au muncit o viaţă întreagă 
pentru a beneficia de acest sprijin de la stat. 

Vreau să vă mai spun că în ROF şi în organigramă nu există 
secretar de stat pe sport, secretar de stat pe tineret; există secretar de 
stat 1, secretar de stat 2 şi subsecretar de stat, ca să lămurim şi 
ierarhizarea. 

Cam acestea au fost, să spun, relaţiile mele în strictă legătură 
cu proiectul Ziua Tineretului – 2 Mai, de două ori mai tânăr. 

Sunt bineînţeles şi aspecte pe care eu aştept să le aduc la 
cunoştinţa dumneavoastră atunci când voi fi întrebat. Un singur lucru 
aş vrea să mai precizez. Am rămas în această structură, respectiv 
Ministerul Tineretului şi Sporturilor, cu dorinţa expresă de a sprijini 
sportul. Se pare că sunt din ce în ce mai aproape de a considera că 
dorinţa mea, speranţa mea nu-şi prea găseşte exprimarea în realitate. 
Şi v-o spun ca om de sport, fost antrenor. Sportul românesc este la 
terapie intensivă, sunt mari probleme create de schimbări de esenţă, pe 
care le cunoaşteţi foarte bine – descentralizarea, schimbarea 
directorilor, eu ştiu, schimbarea la deconcentrate, la cluburi, la 
complexuri, probleme financiare, recesiune, nu sunt bani, federaţiile 
nu pot să nu participe la campionatele mondiale, la campionatele 
europene. Am încercat să găsim posibilitatea de a nu interveni în 
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bugetul federaţiilor şi a CEOSR-ului la prima rectificare. Nu ştiu dacă 
va fi a doua, dacă vom găsi resurse sau cine va trebui să găsească 
resurse pentru a nu interveni asupra bugetului federaţiei. Suntem în 
anul preolimpic, anul viitor Jocurile Olimpice de la Vancouver. Şi   
revin la ce am spus la început, iată cu ce mă ocup eu. 

Deci, vă promit că, fiind convins de faptul că speranţele mele 
nu se materializează aşa cum credeam, vă promit că voi acţiona în 
consecinţă în ceea ce mă priveşte pe mine. 

Acum aştept întrebările dumneavoastră şi sper să fiu cât mai 
precis, cât mai riguros, în aşa fel încât, din punctul meu de vedere, să 
lămuresc lucrurile în limita atribuţiilor pe care le-am avut şi în limita 
cunoştinţelor pe care le am, chiar cele, eu ştiu, legate de aspectele 
juridice. 

Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumim foarte mult, domnule ministru. 

Doamna Aurelia Vasile. Vă rog. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule profesor Belu, vă rog să-mi permiteţi să mă adresez 
aşa, pentru că este un titlu pe care l-aţi câştigat cu greu, iar funcţiile la 
un moment dat în executiv sunt trecătoare. Cunoscându-vă de când 
eraţi foarte tânăr, bineînţeles, din lumea sportului, prefer să mă 
adresez aşa. Vă spun încă o dată, vă meritaţi cu tot brio titlul de 
profesor, profesor  emerit. 

Domnule profesor, aţi expus în dezbaterea generală aproape 
tot ce vroiam să vă întreb privind atribuţiile, privind instrumentele pe 
care le aveţi la îndemână pentru a vă duce la îndeplinire ceea ce aveţi 
atribuit prin ordin de ministru. De asemenea, faptul că nu aţi fost 
implicat în nici un fel în activităţile de 1 şi 2 mai, în condiţiile în care 
aţi fost numai spectator, pentru a vedea, la un eveniment din 
Bucureşti, dacă sunt doritori pentru activităţile sportive, în condiţiile 
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în care sunt, cred eu, că dacă nu au fost atribuite autorităţile judeţene 
desfăşurarea acestui eveniment sub supravegherea ministerului, unde, 
aşa cum şi dumneavoastră aţi prezentat, se puteau trage fonduri 
private, iar posturile din minister probabil că au fost diminuate. Îmi 
exprim în continuare surpriza că pe o zonă unde cred eu că în acest 
moment în executiv alt specialist decât dumneavoastră nu este. Şi sunt 
convinsă, domnule profesor, că aveţi programe privind atragerea 
tinerilor către sport, dezvoltarea sportului de performanţă în România. 

Mergând mai departe, pot să spun că cheltuirea banilor într-
un Minister al Tineretului şi Sporturilor, pentru a face publicitate 
ministrului în România, ministru pe care-l cunoaştem, ministru care 
este şi deputat, deci avea suficiente pârghii pentru a-şi face 
„publicitate” (cu ghilimelele de rigoare), faţă de o activitate de 
cunoaştere internaţională, pentru că este cunoscut că cel mai bun 
ambasador al unei ţări este sportul. 

Mă declar ca om care am trăit în acest mediu, ca om care am 
trăit lângă marii performeri ai României, am trăit lângă oameni care 
şi-au sacrificat tinereţea, ştiu ce înseamnă sport de performanţă, 
cunosc la câte lucruri trebuie să se renunţe.  

Ori, în aceste condiţii, a se cheltui 27 la sută din bugetul 
ministerului pe un singur eveniment, faţă de o rectificare şi bine a spus 
domnul Tolontan înainte că această rectificare poate fi oricând făcută 
pentru a putea să acoperim găuri la care şi dumneavoastră aţi făcut 
referire; de foarte multe ori, plăţi care sunt obligatorii prin lege şi nu s-
au făcut niciodată. 

Domnule profesor, ca să reduc introducerea, dumneavoastră 
credeţi că, afară de o publicitate a ministerului, n-am să spun a 
doamnei ministru, cu respectarea legii, aşa cum este în acest moment, 
pe bani publici, trebuie să adaug eu, s-a realizat cu ziua de 2 mai? 
Dacă s-a realizat acest lucru, ce s-a câştigat? Avem mai mulţi tineri 
care sunt implicaţi în reformă? Avem mai mulţi tineri care s-au 
îndreptat în procesul de învăţământ? Avem mai mulţi tineri care 
teoretic se întorc către familie şi îşi ascultă părinţii? Avem mai mulţi 
copii care s-au întors cu faţa spre sport? Avem mai multe rezultate? În 
condiţiile în care, aşa cum dumneavoastră relevaţi, sportul în ultimii 
20 de ani, nu doar în ultimul an, regresează? În condiţiile în care nu se 
dă atenţie acestui sport de masă? Dar sportul de masă nu-l poate face 
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altcineva decât cel care se pricepe şi cel care are atribuţii în acest 
moment. 

Domnule profesor, vă rog. 

 

Domnul Octavian Belu:  

Mulţumesc pentru întrebare. Probabil am să spun ceva care 
vă va surprinde. Şi dacă eu spun acest lucru, o spun cu toată 
responsabilitatea. 

Sunt conştient de faptul – şi dacă alţii nu sunt, este grav – că 
problemele tineretului sunt mult mai complexe şi îşi desfăşoară, să 
spunem, problemele pe o plajă mult mai largă decât problemele 
sportului. De ce? Problemele sportului sunt foarte pragmatice: 
infrastructură, finanţare, specialişti, competiţie, medalii. Deci, este un 
circuit, să spunem, care nu se reglează de la sine, dar care poate fi 
previzibil dintr-un anumit punct de vedere. 

Problemele tineretului sunt, în momentul de faţă, după 
părerea mea, de o complexitate fantastică şi, dacă ar fi să mă uit, pe de 
o parte, la cartea albă a sportului european şi să mă uit la proiectele de 
tineret de la nivelul Consiliului Europei, veţi vedea că 96 la sută, să 
spunem, din aceste proiecte au o incidenţă cu probleme de tineret sau 
sunt chiar cu probleme de tineret. Pe când pe sport, inclusiv accesarea 
de fonduri, este mult mai dificilă faţă de accesarea de fonduri 
europene pe zona de tineret. 

Deci, nu vreau să se considere că în acest minister, în 
perioada scurtă de când funcţionează, a existat un conflict de interese 
între tineret şi sport. 

Ce pot spune – şi i-am spus-o şi doamnei ministru – imaginea 
ministerului, nu la noi, oriunde în lume există un minister al 
tineretului şi sportului, iată că în Franţa nu mai există şi sportul este la 
sănătate, iar tineretul este la educaţie, deci oriunde există un astfel de 
minister, imaginea, locomotiva, să spunem, care trage ministerul 
înainte şi-i creează notorietate, este sportul. Este evident. Orice 
acţiune, chiar în ultimii ani au fost poate acţiuni de tineret foarte 
importante, cu efecte vizibile pe termen lung sau mediu, cele din sport 
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au fost mult mai mediatizate, mult mai vizibile şi cu impact mult mai 
mare. 

Vorbeaţi de sportul de masă. Intenţia există. Ministerul chiar 
are o direcţie care se ocupă de sportul de masă şi care încearcă să 
sprijine federaţia sportului pentru toţi. Dar există această, să spunem, 
schismă între intenţie şi posibilitate sau pârghiile pe care le are la 
dispoziţie de a-şi pune în aplicare intenţiile. 

Deci, aici eu cred că nu există şi dumneavoastră, sunt 
convins, nu discutaţi de sume, nu discutaţi de aspectul cantitativ.  Din 
ce am înţeles ascultând şi ce s-a discutat înainte, nu suma este 
problema. Problema este legată de cum s-a cheltuit, problema este 
legată de impact, de efect. Haideţi să fim serioşi, facem un calcul 
foarte simplu şi împărţim şapte sute de mii la o sută de mii cât s-a spus 
că au participat şi vedeţi că este o sumă pentru două şepcuţe din acelea 
cu inscripţie pe ele. Deci, nu aceasta este problema. Problema este 
legată de modalitatea în care s-au cheltuit banii, cel puţin aşa am 
înţeles eu. 

Iar acest aspect, cu tot respectul pentru cei care se ocupă de 
strategii, acest aspect este la îndemâna şi intră sub incidenţa unor 
organe abilitate care au şi specialiştii respectivi, corpul de control, 
DNA-ul ş.a.m.d. Iată, se efectuează în momentul de faţă un audit 
intern, care poate să explice o parte din inadvertenţele pe care 
dumneavoastră le-aţi constatat. 

Cred totuşi că, aşa cum spunea mai devreme, acest eveniment 
– Ziua Tineretului – şi chiar aici s-a discutat de faptul că s-ar putea să 
aibă această anchetă sau această discuţie legată de 2 mai un impact 
negativ asupra tineretului. Şi fără să mă feresc, să nu credeţi că nu am 
primit şi eu e-mail-uri de la tineri, nu ştiu cât de tineri, pentru că nu 
pot să le văd vârsta pe mesaj, de genul: „Nu s-a făcut nimic 20 de ani 
pentru tineret. Acum s-a făcut ceva şi de ce reacţionăm aşa?”. 
Bineînţeles, fiecare are părerea lui. 

Eu cred că ceea ce faceţi dumneavoastră este tocmai strict 
legat de a explica, inclusiv tinerilor, că astfel de evenimente sunt 
posibile, astfel de evenimente sunt dorite, dar ele să se desfăşoare în 
cadru legal, respectându-se procedurile şi este evident pentru toţi cei 
prezenţi şi cei care au fost în activitatea respectivă şi în anii din urmă 



87 
 

că a existat un salt spectaculos de la mediatizarea zilei de 2 mai de 
anul trecut, de acum doi ani, trei ani ş.a.m.d., la mediatizarea pe care 
au avut-o evenimentele de tineret de 2 mai anul acesta.  

Deci, eu zic că trebuie să există un echilibru şi nu vin eu să vă 
spun ce aveţi de făcut, dar gândiţi-vă foarte bine că acest minister 
trebuie să funcţioneze, dacă l-am făcut. Dacă nu este bun şi era să zic 
din păcate, dar nu spun deocamdată, am promovat ideea apariţiei 
acestui minister. Consideram că este bine să ai un ministru la Guvern 
care să-şi impună proiectele – şi o spun public – ministrul trebuie să 
fie un om politic, cu un partid puternic în spate, care să promoveze 
proiectele pe care le are pe tineret-pe sport. Ideea aceasta cu un 
campion, un antrenor ş.a.m.d., poate în locul nostru sau celor care-şi 
doresc astfel de demnităţi, ţine de poziţia următoare sau poziţia 
specializată. Poate era mai bine şi la acest minister să fie un secretar 
de stat pe tineret, unul pe sport, nu 1 şi 2, dar, în fine, nu mă bag eu în 
problema aceasta. 

Deci, eu zic că ceea ce se produce în momentul de faţă va 
trebui să aibă nişte efecte. Trebuie să aibă nişte efecte în aşa fel încât 
şi dumneavoastră să vă păstraţi credibilitatea şi noi, cei care vă privim, 
să fim convinşi că s-a făcut un lucru bun, că s-a făcut dreptate, că s-a 
explicat ceea ce era de explicat, pentru că altfel, lăsate în coadă de 
peşte, lucrurile nu vor evolua aşa cum este previzibil. Iar fiecare dintre 
noi să-şi asume ce are să-şi asume şi să reacţioneze în consecinţă, cu 
toată responsabilitatea şi seriozitatea. 

Eu, în orice caz, nu ţin de scaun şi vă spun şi am spus-o şi o 
mai spun încă o dată, în momentul în care simţi că eşti un obiect de 
decor, mai bine te duci şi te apropii de ceea ce ştii să faci, pentru că 
sunt convins că lucrurile bune se fac atunci când faci ceea ce ştii, nu 
ceea ce-ţi închipui că ştii, că s-ar putea să te înşeli. 

Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă mulţumim! 

Domnule ministru, permiteţi-mi să vă pun şi eu o întrebare. 
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Aţi spus că s-au desfăşurat, pe vremea când eraţi 
dumneavoastră la ANS, evenimente de 2 mai, ca în fiecare an şi că 
diferenţa a fost că anul acesta a fost o expunere mediatică foarte mare. 
Mă interesează dacă şi din punct de vedere al costurilor .... să ne 
spuneţi un cost al evenimentelor similare de anul trecut sau de acum 
doi ani sau dacă au fost sau nu similare evenimentele de 2 mai. 

 

Domnul Octavian Belu: 

Aici este destul de greu de dat o cifră, pentru că, fiind 
Agenţia Naţională pentru sport, pe noi ne interesa strict aspectul legat 
de evenimentul sportiv: întreceri, crosuri ş.a.m.d. Deci şi 
dumneavoastră şi cei care au lucrat în zona de tineret ştiu că acest 
eveniment era de o complexitate mai mare, participau toţi, de la 
inspectoratele şcolare, direcţiile pentru tineret, direcţiile judeţene şi 
sport, primăriile ş.a.m.d. Deci toată lumea participa. Acum, cu cât 
venea fiecare, este greu de spus şi ar trebui să avem documente din 
anii anteriori. În orice caz, direcţiile judeţene sport aveau, în obiectul 
de activitate, ceea ce cred că au şi acum - dar nu cred, sunt sigur – şi 
aceste aspecte legate de anumite momente, să spunem importante, 
cum este crosul olimpic, de exemplu, la care nu este numai direcţia 
judeţeană de sport, pentru că îi spune cros olimpic. Este şi Comitetul 
Olimpic Român, intervine şi primăria, cum poate să intervină. 

Chiar îmi aduceam aminte cu amuzament, gândindu-mă la 
nişte evenimente sportive la care am participat, la Avignon, de 
exemplu, se organizează Turneul papilor, la care, principalul sponsor 
sau cel care gestionează problemele financiare este clerul. Deci vă daţi 
seama la ce dimensiuni ajunge un astfel de ONG, la care sunt atraşi 
aproape toţi cei care pot veni cu ceva, ca să contribuie la buna 
desfăşurare. 

Deci direcţiile judeţene sport, în perioada respectivă, din 
venituri proprii – şi aici aş vrea să punctez – dacă erau bani la buget, 
în capitolul respectiv, puteau să beneficieze de aceste sume. 

Şi vreau să fac o precizare – am văzut că şi aici s-a amintit, 
dar s-a trecut foarte repede – dacă aceşti bani erau la capitolul 
agrement – pentru că am mai auzit, să fie luaţi de acolo şi să fie puşi 
în altă parte – nu! Legea spune aşa, prin hotărâte de guvern se 
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modifică destinaţia sumei respective şi merge în altă parte. Dar prin 
hotărâre de guvern, ministrul, dacă face altceva cu suma asta, decât 
scrie în capitol, este deturnare de fonduri şi intră în alte probleme. 
Imediat reacţionează auditul intern şi spune că trebuia să faci asta, asta 
şi asta! Ştiţi foarte bine şi dumneavoastră sume, să spunem, pe 
capitole, cu dedicaţie, dacă nu sunt consumate până la finele 
exerciţiului bugetar se pierd! 

 

Doamna Aura Vasile: 

Dar prin rectificare de buget se poate! 

 

Domnul Octavian Belu: 

Asta am spus, prin hotărâre de guvern, dacă nu ai nevoie de 
acea sumă la momentul respectiv poţi să o treci. Şi federaţiile la fel, 
care au trei programe P1, P2, P3, pot trece dintr-un program în altul, 
cu aprobarea ministrului şi prin hotărâre de guvern. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Şi mai am o întrebare, foarte simplă şi punctuală. 

Nu vi s-ar fi părut normal, dat fiind că obiectul contractului 
este de – prestări de servicii culturale, sportive şi de recreere – să fiţi 
implicat în desfăşurarea acestor evenimente? 

 

Domnul Octavian Belu: 

Este o întrebare la care v-am răspuns în prima parte, când v-
am citit atribuţiile. 

Bineînţeles, ca să fiu corect până la capăt, în ultima perioadă 
chiar se discuta o problematică legată chiar de, eu ştiu, legată de 
transferul de competenţe către, eu ştiu eu – un viitor – pentru că nu 
avem secretar general – erau competenţele la secretarul general 
adjunct. Bineînţeles că ministrul simte, la un moment dat, că nu poate, 
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el singur, să ducă aceste competenţe, dar până la data la care stăm de 
vorbă, eu am aceste două ordine care îmi reglementează strict 
atribuţiile în minister. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumesc foarte mult. 

Domnul Bănicioiu, se pregătesc: domnul Olteanu, domnul 
Gondor şi domnul Sever Voinescu. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Mulţumesc! 

Cu tot respectul, domnule profesor – şi chiar credeţi-mă că vă 
port un respect deosebit – mai ales că am crescut cu performanţele 
dumneavoastră. 

Prima întrebare, vreau să ne lămuriţi şi pe noi cum este cu 
secretarul de stat I şi secretarul de stat II, pentru că trebuie să vă 
mărturisesc că, în prima zi a audierilor, a fost doamna ministru – care 
ne-a spus foarte clar că există doi secretari de stat, un subsecretar de 
stat, domnul Bobeanu şi subsecretarul de stat se ocupă de partea de 
tineret şi dumneavoastră de partea de sport. 

Lămuriţi-ne, pentru că, acum, ne-aţi adus în discuţie o chestie 
nouă! 

 

Domnul Octavian Belu: 

Eu vă spun şi domnul Bobeanu cred că are şi documentele, 
cred că şi dânsul vă va spune acest lucru, în ROF şi în organigramă 
suntem înscrişi, ca să vă dau un amănunt, dacă vreţi, şi ştampila pe 
care o am este cu secretar de stat I. Nu am văzut o inadvertenţă în 
acest lucru, pentru că, fiind un minister nu cu două structuri care 
lucrează separat şi, din când în când se întâlnesc, avem şi direcţii, să 
spunem, specializate pe sport, avem şi direcţii pe tineret, dar avem şi 
direcţii comune, am zis – bun, secretar de stat I şi ai atribuţii, să 
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spunem lărgite – dar, deocamdată, aşa este ROF-ul la Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Am înţeles. 

A doua întrebare. Cum apreciaţi faptul că bugetul Federaţiei 
de box este mai mic decât bugetul acordat pentru 2 mai, pe 2009 

 

Domnul Octavian Belu: 

Aici aş putea să fac, să zicem, o analiză a Federaţiei de box, 
dar nu vreau să o fac, pentru că nu este obiectul întâlnirii noastre, 
aceste, să spunem, sume pe care federaţiile le primesc prin contract au 
la bază nişte criterii. Chiar dacă Federaţia Română de Box este, să 
spunem, mediatizată prin rezultate obţinute de Diaconu, de Jojo Dan, 
deci cei care sunt în zona sportului profesionist, federaţia are, în 
special, atribuţii legate de boxul amator, iar la boxul amator 
performanţele nu sunt nici pe departe egale cu cele din boxul 
profesionist. 

Bineînţeles, aici sunt nişte criterii pe care noi le-am respectat, 
nu aş face comparaţie cu Federaţia de box şi cu nici o altă federaţie, 
pentru că o federaţie înseamnă o sumă de cluburi la care, nici pe 
departe, nu putem vorbi de sportivi legitimaţi de numărul celor care 
sunt amintiţi, o sută de mii. 

Vreau să vă spun, cu regret, că tot ceea ce are sportul 
românesc, eu ştiu, la momentul de faţă ca sportivi legitimaţi, se ridică 
la 212 mii, dintre care, o sută de mii sunt la fotbal. Deci vă daţi seama, 
nu fac comparaţie cu China, avem la toate sporturile, de la toate 
vârstele şi de la toate nivelurile o sută de mii de sportivi legitimaţi, 
ceea ce China a selecţionat şi a cantonat pentru pregătire specială, 
înainte de jocurile olimpice de la Beijing. Este, probabil, un lucru pe 
care dumneavoastră îl receptaţi – eu ştiu – mai puţin cu amploarea pe 
care o receptez eu, dar este foarte grav. 
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Deci nu aş face astfel de comparaţii, de ce, pentru că s-a 
mediatizat faptul, de exemplu, că Federaţia de baschet are mai mult 
decât Federaţia de gimnastică sau Federaţia de handbal, uitându-se că 
în acele trei programe, Federaţia de baschet avea pe P3 o sumă 
importantă, dar pentru renovarea sălii de la „Lia Manoliu”, pentru 
construcţia altei clădiri pentru sediu ş.a.m.d., deci trebuie să ne uităm 
la pregătire, inclusiv la Federaţia de box, o sumă este pe pregătire, o 
sumă este pe calendar şi altă sumă dacă, eventual, are investiţii în 
infrastructură. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Bun! 

Şi a treia întrebare şi ultima, în cazul meu, referitor la 
competiţiile sportive organizate în data de 2 mai, cele care apar şi 
menţionate în anexă – cros, concursuri de ciclism – am văzut că erau 
mai multe tipuri. Înţeleg că nu aţi avut nici o legătură cu implicarea în 
organizarea acelor evenimente. 

 

Domnul Octavian Belu: 

Nu, dar vă pot spune că aceste competiţii au fost organizate, 
în general şi în cea mai mare parte de direcţiile judeţene sport. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Asta era şi întrebarea mea, dacă direcţiile judeţene le-a 
organizat şi de ce apar, atunci, în anexa tehnică pe care ne-a propus-o 
firma şi pe care le-am plătit? 

 

Domnul Octavian Belu: 

Aici au fost şi activităţi sportive şi nu pot eu să vă dau foarte 
multe amănunte, au fost şi activităţi sportive organizate de firma 
contractoare, dar aşa cum s-a şi mediatizat, directorii direcţiilor 
judeţene sport au organizat propriile competiţii şi au cheltuit, aţi văzut, 
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o mie, două mii de euro. Fiecare dintre aceste structuri a încercat să se 
depăşească pe sine însăşi şi să organizeze nişte competiţii dar, în 
general, aceste competiţii au fost organizate sau s-au desfăşurat pe 
cheltuiala direcţiilor judeţene sport din venituri proprii. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Asta era şi întrebarea mea! 

 

Domnul Octavian Belu: 

Că anul trecut sau acum doi ani s-au folosit şi sume de la 
buget, exista în buget acest capitol la sport, nu ştiu, la tineret, care era 
la învăţământ, nu ştiu ce s-a întâmplat anul trecut. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Probabil că vom primi lămuriri şi pentru diferenţe, să vedem 
care au fost acţiunile plătite şi care nu. 

 

Domnul Octavian Belu: 

Bineînţeles, aici trebuie să existe. Cel mai simplu ar fi să 
facem  şi – dacă interesează acest punct – cele 40 de direcţii judeţene 
sport pot face un raport cu ce competiţii au organizat, câţi au participat 
la competiţia respectivă şi cât au costat. Dar deja am văzut că unele 
direcţii judeţene sport au şi publicat sumele pe care le-au cheltuit 
pentru activităţile sportive şi cred că este foarte rapid şi la îndemână să 
facem un astfel de raport. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Ştiu, dar acelea nu ar mai trebui să apară în anexa de la 
contract. 
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Domnul Octavian Belu: 

În anexa de la contract, probabil, apar alte activităţi sportive 
decât cele organizate de direcţiile judeţene. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Această problemă trebuie lămurită!  

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumesc, domnule Bănicioiu, domnul Negoiţă este la rând 
şi se pregăteşte domnul Olteanu. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Domnule ministru, în primul rând, vreau să vă mulţumesc şi 
să vă felicit pentru toată activitatea pe care aţi depus-o până acum şi 
pentru faptul că, atunci când activaţi ca şi antrenor la lotul naţional ne-
aţi adus nenumărate bucurii şi, într-adevăr, ne-aţi făcut să avem o 
tresărire de orgoliu că suntem români. Şi am avut un sentiment de 
demnitate naţională, atunci când eram campioni mondiali, pe 
domeniul pe care dumneavoastră îl gestionaţi. 

Aveam o întrebare la dumneavoastră scurtă, cine anume dă 
atribuţiile în minister? 

 

Domnul Octavian Belu: 

Conform legii, atribuţiile, în minister, sunt date prin ordin de 
ministru, deci ministrul are această abilitate, să dea competenţele celor 
care consideră că se pot ocupa de anumite zone. Deci eu am avut cele 
trei competenţe, o să vedeţi că domnul Bobeanu a avut alte 
competenţe, deci prin ordin al ministrului, inclusiv ceilalţi – să 
spunem, din staff-ul ministerului – primesc competenţele respective şi 
este un document, să spunem, semnat, cu număr, nu aşa, ţi se deleagă 
o competenţă la telefon, este un document oficial, prin care, de 
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exemplu – ca să vă dau un exemplu – ..... cu data prezentului ordin, 
domnului secretar de stat I Octavian Belu i se deleagă calitatea de 
ordonator principal de credite, pentru a exercita următoarele 
atribuţii: aprobarea tuturor documentelor şi operaţiunilor de decurg 
din execuţia bugetului de stat, alocat ministerului, cu privire la rente 
viagere şi indemnizaţiilor de merit. 

La fel, are acelaşi text, şi pentru certificatele de identitate 
sportivă. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Domnule ministru, credeţi-mă că, pe cât eram de mândru 
când dumneavoastră activaţi ca şi antrenor la lotul naţional şi pe cât 
aveam orgoliul de răscolit, ca şi român, credeţi-mă că atât mă simt de 
umilit, pe măsură, ba chiar mai mult, de umilit, de jenat şi într-o 
situaţie penibilă, să trăiesc într-o ţară în care, un om la valoarea 
dumneavoastră să aibă un asemenea şef, care nu a lucrat vreodată, în 
viaţa lui. Am impresia că a vândut pufuleţi! Şi care vă dă nişte 
atribuţii.... 

 

Domnul Dan Zătrean: 

Nu se poate,  ... vindea pufuleţi ..... 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Au fost insulte şi mai grave şi nu aţi intervenit! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Şi napolitane! 

Deci a avut o astfel de activitate şi să vă dea dumneavoastră, 
să vă jignească, în felul acesta! Mă mir că nu v-a acordat şi 
aranjamentul floral din minister! 
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Deci credeţi-mă sincer, nu ca parlamentar, nu cu om care a 
realizat ceva în ţara asta, ci ca cetăţean simplu, eu mă simt jignit şi 
penibil! Şi eu cred că dumneavoastră aveţi puterea să depăşiţi 
momentul şi să acceptaţi că sunt nedreptăţi majore în lumea asta, dar 
mai ales în România! 

Întrebările mele ar fi următoarele, dumneavoastră, pe zona 
dumneavoastră, unde vă ocupaţi cu rentele viagere pentru sportivi, dat 
fiind faptul că avem un buget atât de generos la Ministerul Tineretului 
şi Sporturilor, dumneavoastră aţi primit ceva bani suplimentari pentru 
sportivii care au adus publicitate României şi care au adus nişte 
servicii enorme, atât ţării, ca şi brand, cât şi nouă ca şi popor? 

 

Domnul Octavian Belu: 

Deci în cadrul rentelor viagere, grila respectivă este stabilită 
prin lege, ţine de un calcul foarte precis, care se referă la un anumit 
procent, înmulţit cu salariul mediu brut pe economie. Bineînţeles, 
sportivul, când decide să se retragă, dacă are o medalie olimpică de 
aur, argint sau bronz sau o medalie de aur la mondiale sau o medalie 
de aur la europene, primeşte, conform grilei, suma pe care o merită. 

La indemnizaţia de merit, vreau să spun că un efort deosebit 
al statului, de la 1500 indemnizaţia de merit, s-a putut face un salt la 
1650 de indemnizaţia de merit. Cu toate acestea, sportul are 170 de 
oameni care au activat ani de zile în sport, pe lista de aşteptate. De ce? 
Ştiţi că sportul are o sută de locuri şi – poate că este cinic ce spun, dar 
aşa este legea – trebuie să moară unul dintre cei o sută, ca să intre 
următorul candidat  de pe lista de aşteptare. Deci fiind reglementată 
prin lege, singura diferenţă apare la modul de calcul. Dacă la renta 
viageră se ia în calcul salariul mediu brut pe economie, la 
indemnizaţia de merit se ia în calcul salariul minim brut pe economie. 
Dar să sperăm – şi asta este dorinţa pe care o au toţi cei care 
beneficiază de acest sprijin de la stat, care un caracter, aşa cum scrie şi 
în lege, de protecţie socială, sperăm ca aceste lucruri să fie duse mai 
departe şi nu cumva să se intervină şi asupra lor, din dorinţa de a face 
economii. 
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Domnul Robert Negoriţă: 

Şi o altă întrebare pentru dumneavoastră, care nu ţine 
neapărat de această comisie. 

De asemenea, am văzut că sunt cheltuiţi ceva bani 
semnificativi, de ordinul milioanelor, pe publicitate pe canalele 
sportiv, Eurosport, chestiuni de genul acesta, în timp ce, în teren, 
românii nu prea mai sunt deloc! Sunt suficienţi bani în sport, în aşa fel 
încât să ne permitem acele sume cheltuite pe publicitate, în zona 
sportivă? Pentru că mie, în zona de management, din care provin, mi 
se pare că este o publicitate mult mai bună făcută de sportivi, în teren, 
decât acele panouri care afişează, eu ştiu, publicitate pentru România. 

Credeţi că raportul este corect, între ce se investeşte în 
sportivi şi ce se investeşte, vedeţi bine, cu publicitate, în zona 
sportivă? 

Mulţumesc. 

 

Domnul Dan Zătrean: 

O secundă! Doamna preşedinte, vă rog frumos, atrăgeţi-le 
atenţia colegilor noştri să se refere la subiect! Vorbim lucruri care nu 
au nici o legătură! Singur aţi spus că nu au legătură cu comisia! 

Vă face plăcere să discutăm aşa ceva? 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Vorbeam de sport! 

 

Domnul Dan Zătrean: 

Dar nu are legătură cu această comisie! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 
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Dar domnule coleg, vânzarea unui ziar sau discuţiile privind 
vânzarea unui ziar au legătură cu această comisie? 

 

Domnul Dan Zătreanu: 

Să ne referim la subiect şi atât! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Eu nu vă întrerup! 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă rog să nu dialogaţi, domnule deputat! 

Doamna Aurelia Vasile, pe procedură. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Am cerut procedură. 

Doamnă preşedinte, este o ocazie atât de rară de a putea sta 
de vorbă cu domnul profesor Belu, încât ne simţim onoraţi să aflăm şi 
părerile dânsului legate de câteva evenimente sau de situaţii care se 
întâmplă într-o Românie care traversează o perioadă foarte grea în 
acest moment. Şi dânsul poate are nişte păreri, în cunoaştere de cauză, 
mai ales la întrebarea adresată de coleg. Dacă dânsul doreşte să 
răspundă, să răspundă. 

 

Domnul Octavian Belu:  

Eu am să răspund în două segmente, să spunem. 

Problema legată de publicitate, nu am nici un fel de date şi nu 
pot să vă dau nici un fel de amănunt legat de relaţiile cu firmele care 
asigură, eu ştiu, advertising-ul şi publicitatea legată de competiţiile 
internaţionale. 
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Un singur punct am de subliniat din ceea ce a spus domnul 
Negoiţă. Transmitem, preluăm, dar foarte rar mai întâlnim sportivi 
români în acea, să spunem, complexitate de evenimente. Dar este o 
altă problemă. 

Ce pot spune este că deocamdată, şi asta ţine de probleme 
sociale, nu se poate trăi în România din publicitatea sau folosirea 
notorietăţii pe care o ai ca sportiv pentru a face publicitate şi a câştiga 
bani din această publicitate. De aceea, poate şi premierile după 
competiţiile mari aţi văzut că sunt, să spunem, compensatorii într-un 
fel şi, dacă în Statele Unite o medalie de aur este premiată cu cinci mii 
de dolari, să spunem, pentru că, după ce o iei, poţi să-ţi dezvolţi 
afacerile pe baza ei şi a numelui şi a notorietăţii pe care o ai; 
deocamdată, la noi nu se întâmplă aşa ceva. Şi atunci premierea vine 
să compenseze această imposibilitate de a-ţi folosi numele la cotele pe 
care le folosesc alţii. Avem triple campioane olimpice, dubli campioni 
olimpici, care din publicitate probabil la noi n-ar câştiga nici măcar o 
sută de dolari. Şi atunci intervine statul, premierile noastre aţi văzut că 
sunt dublate, în jur de 70 de mii de euro medalia de aur, mai vine şi 
sprijinul Comitetului Olimpic Sportiv român, sponsorii, cluburile 
ş.a.m.d. 

Deci, este clar că şi aici se mai poate face ceva, în aşa fel 
încât sportivul să aibă, pe de o parte, acest sprijin al statului dat prin 
renta viageră sau indemnizaţia de merit; pe cealaltă parte, să poată să-
şi pună în valoare notorietatea pe canale pe care alţii le folosesc de ani 
de zile cu succes. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumim, domnule ministru. 

Domnul deputat Olteanu. 

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Vă mulţumesc foarte mult. 
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Domnule ministru, din competenţele pe care le-aţi prezentat 
înţeleg că nu pot să vă întreb nimic. Vă întreb totuşi, ţinând seama de 
faptul că aţi fost preşedintele Agenţiei Naţionale de Sport la o primă 
construcţie bugetară pentru anul acesta, aţi fost apoi secretar de stat în 
cadrul ministerului la ulterioarele construcţii bugetare şi, sigur, în 
măsura în care aţi participat la discuţiile referitoare la alocările 
bugetare, v-aş consulta cum vedeţi următoarele chestiuni: pe de o 
parte, în ce măsură, în ce procent sunt acoperite necesităţile de 
finanţare ale sportului de performanţă în raport cu programele de 
tineret şi alocările pentru programele de tineret? A doua dimensiune: 
în ce măsură credeţi că ponderile alocate, pe de o parte, evenimentelor 
punctuale; pe de altă parte, menţinerii, susţinerii activităţii curente 
sportive; pe de altă parte, investiţiilor în infrastructură? Aceste trei 
categorii de ponderi sunt cele potrivite în bugetul ministerului.  

Vă mulţumesc. 

 

Domnul Octavian Belu:  

Aici sunt câteva aspecte pe care trebuie să le precizez. Am să 
încep cu ultima dumneavoastră întrebare. 

Legat de această pondere între cheltuieli, se ştie foarte bine că 
ministerul nu mai are de făcut altceva în momentul de faţă decât să 
finalizeze investiţiile în infrastructură, infrastructura nouă legată de 
bazine de înot, patinoare, săli de sport ş.a.m.d. fiind în atribuţia directă 
a Ministerului Dezvoltării. Deci, nu mai avem, să spunem, buget 
pentru infrastructura mare, costisitoare. 

Din alt punct de vedere, ceea ce s-a spus mai devreme şi a 
amintit şi domnul Tolontan, într-adevăr există această proporţie care, 
la prima vedere, creează o anumită stare de neînţelegere între sport şi 
tineret. 

Totuşi, sportul are alte necesităţi. Sportul înseamnă, din 
punctul meu de vedere şi fără a face apel la ceea ce am spus mai 
devreme că sportul este motorul ministerului sau este imaginea 
ministerului, sunt 40 de direcţii judeţene sport, la care se adaugă 40 de 
cluburi ale ministerului, la care se adaugă bugetul pe care trebuie să-l 
împarţi la federaţii, care sunt 60. Toate aceste structuri sunt finanţate 
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de la bugetul statului şi este normal, gândindu-ne la cheltuielile de 
calendar, cheltuielile de pregătire şi toate celelalte detalii legate de 
necesităţile federaţiilor şi de sumele pe care federaţiile le solicită prin 
contract, normal ca proporţia să fie cea de care s-a vorbit mai 
devreme. 

Care sunt în buget aspectele legate de ponderea şi consturile 
activităţilor de tineret, nu pot să vă spun pentru că nu am nici un fel de 
date şi nu mă pot raporta decât la activitatea de anul trecut sau acum 
doi ani. Poate cei care au lucrat în zona tineretului, poate la momentul 
în care această structură a fost la Ministerul Educaţiei. 

Totuşi, trebuie înţeles şi fără a face, eu ştiu, în momentul de 
faţă, o propagandă ministerului că dacă tot s-a creat, este foarte dificil 
să pui patru structuri, care au funcţionat trei oarecum împreună şi una 
separat, pe care le ştiţi foarte bine şi care au avut inclusiv acţiuni pe 
fonduri europene ş.a.m.d., să pui patru structuri într-un singur loc şi să 
funcţioneze bine de la început. Este destul de complicat. Mulţi dintre 
cei care au fost în structura ANS-ului, de exemplu, au plecat pentru că 
nu şi-au găsit locul în această structură; au găsit să meargă către 
fundaţii, către federaţii ş.a.m.d., s-au îndreptat către alte zone unde se 
câştigă mai bine – nu vă spun salariile din minister, pentru că probabil 
ar crea, aşa, o stare de bună dispoziţie. Sunt şi aceste schimbări legate 
de zona resurselor umane, cu trecerea din funcţionar public în 
personal de execuţie ş.a.m.d., pierderi de salarii. Sunt lucruri pe care 
nu eu trebuie să le punctez, sunt oameni specializaţi în aşa ceva, dar 
este evident că mâine, poimâine, uitându-mă înainte, sportul începe 
încet-încet să-şi diminueze ponderea reală chiar dacă federaţiile, la 
prim vedere şi real, au avut bugete mai mari decât anul trecut. 
Bineînţeles, aici se pot face tot felul de calcule legate de cât era euro 
anul trecut, cât federaţia şi-a permis să propună ministerului, pentru că 
federaţiile find cu nişte sume, aşa, surprinzătoare, ca să nu folosesc alt 
cuvânt şi îi dai cât poţi şi în funcţie de criteriile pe care le ai la 
dispoziţie pentru a le clasa în primele zece, următoarele douăzeci 
ş.a.m.d. Vă daţi seama că nu pot, ca minister, n-am făcut-o nici înainte 
când eram preşedintele Agenţiei Naţionale pentru sport, să privesc 
discriminatoriu Federaţia de handbal şi, dacă vine preşedintele 
Federaţiei de snooker, să spun: „Tu joci biliard, ţie nu-ţi dau”. Trebuie 
să dăm la toţi, bineînţeles păstrând proporţiile legate de notorietatea 
federaţiei, de tradiţia pe care o are, de numărul de sportivi legitimaţi, 
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de perspectivele olimpice ş.a.m.d. Dar trebuie să le dai la toţi, pentru 
că dacă nu dai la toţi 60, ceilalţi mor. Să nu vă spun de sporturile 
aplicative, care nu ştiu cum mai supravieţuiesc; de exemplu, orientare 
turistică, aproape că nu-mi închipui cum mai supravieţuiesc; sau 
navomodelism sau sporturi din acestea, radiogoniometrie ş.a.m.d., 
care au şi ele campionatele lor mondiale, competiţiile lor, pasionaţii 
pentru sportul respectiv. Şi îi ajutăm în funcţie de buget. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnul Göndör şi de pregăteşte domnul Sever Voinescu. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Domnule profesor, eu vreau două întrebări foarte scurte. 

Prima întrebare, aş vrea să subliniez un pic, pentru că m-am 
uitat peste cele două ordine de ministru. Senzaţia mea este şi nu pot să 
vă cred, vă ofer posibilitatea să subliniaţi încă o dată dacă atribuţiile 
dumneavoastră sunt numai acelea, pentru că acolo se referă la 
semnătura pe documente ca şi ordonator de credite, din câte văd eu. 
Eu nu pot să cred că dumneavoastră nu aveţi alte atribuţii legate, 
printr-o fişă a postului, de coordonare, organizare, legate de federaţii 
sportive, cluburi sportive. Acele două ordine de ministru, din câte am 
citit eu, se referă – ca să fim foarte precişi – la semnarea unor 
documente ca şi ordonator de credite. Prin acele două documente, pe 
care le-am văzut, se deleagă atribuţiile de semnătură. V-aş ruga să 
faceţi precizarea dacă este cazul în acest sens. 

De fapt, vroiam să încep cu o glumă, dar cum a plecat toată 
lumea, nu mai are rost s-o fac. Vroiam să-i mulţumesc colegului 
deputat Negoiţă pentru frumoasele precizări pe care le-a făcut, că aşa 
am şi eu ocazia să-mi filmeze chelia nu din spate, ci din faţă. 

A doua întrebare, pentru că aţi făcut referire la un moment la 
un audit în minister, dacă aveţi cunoştinţă, având în vedere că acolo 
lucraţi, dacă există şi cercetări ale DNA-ului în minister. 
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Domnul Octavian Belu:  

Da, aici trebuia să fac eu această precizare. Bineînţeles că 
atribuţiile mele legate de zona sportului au fost şi strict specifice, ca să 
spun aşa. Am fost prezent la toate negocierile, de exemplu, cu 
federaţiile pentru contractele de finanţare. Deci, prezenţa mea nu ca şi 
continuitate a unei activităţi pe care am avut-o cu federaţiile în anii 
anteriori, dar era normal să fie acolo pentru că ştiu şi nevoile 
federaţiilor şi cum au funcţionat şi cam unde încearcă ele să mai 
obţină ceva şi, de fiecare dată, sunt foarte convingători. Bineînţeles că 
am participat la astfel de activităţi. 

Dar din punctul de vedere al acţiunilor din 2 mai, vă spun şi 
repet prima frază: nu am participat la elaborarea proiectului, la 
fundamentare, la organizare şi promovarea acestuia. Deci, nu am avut 
nici un fel de legătură. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Nu, iertaţi-mă, nu aţi înţeles, poate nu m-am exprimat eu 
corect. Eu vorbesc de atribuţiile dumneavoastră în minister, nu de 2 
mai. Oricum, la toate întrebările care s-au pus până acum, nu s-a prea 
vorbit de 2 mai. Şi eu vorbesc şi v-am întrebat legat de atribuţiile 
dumneavoastră în minister, în activitatea ministerului. Haideţi că deja 
am făcut-o, o lăsăm la o parte cu 2 mai acum. Deci, atribuţiile 
dumneavoastră în general în minister. Eu nu pot să cred şi de fapt îmi 
justificaţi întrebarea mea şi incertitudinea mea prin faptul că de fapt 
dumneavoastră aveţi în general atribuţiile pe care le-aţi avut ca şi 
preşedinte prin această unire într-un singur minister. Subliniez de fapt 
încă o dată că acelea sunt ordine de delegare de sarcini de semnătură 
numai. 

 

Domnul Octavian Belu:  

De aceea, eu v-am spus că poate atunci când s-a făcut 
organigrama, ROF-ul ş.a.m.d., nu a fost fericită ideea cu secretar 1 şi 
secretar 2. Poate era bine secretar pe sport, secretar pe tineret şi atunci 
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ştiai clar: „Domnule, eu mă ocup de sport. Mă ocup de problemele 
sportului, de federaţii, de cluburi”.  

De ce să nu spun, acum dacă aţi deschis discuţia, am 
participat la toate discuţiile inclusiv cu sindicalele, inclusiv cu primarii 
legate de descentralizare; am participat la discuţiile legate de strategia 
de implementare a proiectelor regionale, de strategia pentru găsirea 
soluţiilor de finanţare în administraţia locală, în aceste ONG-uri care 
se vor forma de la 1 ianuarie. Deci, acestea sunt activităţi la care am 
participat. Am participat la conferinţele de presă la care am fost 
invitat, chiar dacă nu erau probleme strict legate de atribuţiile mele. 
Dar eu vă spun că definirea unor atribuţii, şi aici nu vreau să vă 
contrazic, este vorba de semnătură. Totuşi, legea spune că atribuţiile 
sunt delegate de ministru secretarilor de stat. Deci, eu n-am fost stricto 
senso aşezat pe atribuţii, pentru că puteam să spun: „Pe mine nu mă 
interesează descentralizarea, pentru că eu am numai aceste atribuţii”. 
Nu. Deci, eu am considerat că este bine să fiu în acel colectiv şi să 
participăm împreună la bunul mers al ministerului. 

Cineva întreba: în acest carusel de documente care s-au 
plimbat prin minister, fiind şi activităţi sportive în acel complex 
program de tineret, poate, zic eu, era bine să fiu şi eu consultat pe 
aspecte sportive. Dar poate fiind o activitate strict delimitată, cea a 
direcţiilor judeţene sport şi alte activităţi sportive organizate de 
contractorul activităţii respective, atunci nu a mai fost nevoie. Vă daţi 
seama, dacă într-un maldăr de documente eu n-am avizat vreodată nici 
măcar o activitate cu caracter sportiv. Deci, eu nu, şi vă spun, sunt 
prezent aici şi o repet, nu sunt dintre cei care părăsesc corabia înaintea 
căpitanului; nu sunt dintre ei care fug de răspundere şi am avut 
răspundere suficientă să-mi dau seama că pot să fac faţă oricărei 
provocări. Dar acum este evident că eu pot să trag concluzia – şi este o 
concluzie personală – că nu fac ce trebuie acolo, cu toată participarea 
mea mai mult sau mai puţin decorativă în diverse activităţi ale 
ministerului. Mă gândesc, oare nu sunt mai eficient apropiindu-mă de 
o activitate mult mai specifică sportivă, să pregătesc antrenori, decât 
să stau să administrez ceva care şi pe dumneavoastră dacă vă solicit 
să-mi daţi o părere ce se va întâmpla cu infrastructura sportivă, 
incluzând cluburile, atunci când vor fi toate alături de spitale, şcoli 
ş.a.m.d. la primării? Eu îmi pun o problemă. Poate să fie bine. Este un 
trend european, cu toate că europenii au început să se cam întoarcă 



105 
 

spre centralizare şi din motive de recesiune. Dar efectele acestor 
mutaţii vor fi pe termen mediu şi lung. 2012 – olimpiada – este mâine. 
Anul viitor este jumătatea ciclului olimpic. S-a întâmplat. Ce să mai 
apară? Dar primarul sau administraţia locală au capacitatea să 
gestioneze aceste aspecte? Nu cumva în câţiva ani de zile voi pierde 
secţii de la cluburile respective, pentru că nu mai pot fi finanţate. 

Şi vă subliniez un lucru foarte interesant, care vine aşa, de 
undeva, dintr-o concepţie europeană. Comunitatea hotărăşte în Europa 
ce sport se face în zona respectivă, în ce se investeşte, cum se 
rentabilizează ş.a.m.d. Am mai dat exemplul, în Franţa sunt sute de 
mii de oameni care joacă petan şi am întrebat câţiva dintre ei – pentru 
că am avut acest privilegiu – „Pe voi nu vă interesează olimpiada? 
Sunteţi în ţara lui D’Artagnan. De ce nu faceţi scrimă?” „Nu, nu. Pe 
noi nu ne interesează olimpiada. Noi vrem să jucăm petan” şi asta 
joacă. Oare primarii şi cei care vor gestiona problemele acestea în 
viitor nu vor fi şi ei, ca reprezentanţi ai comunităţii, influenţaţi în a 
sprijini sau nu o ramură de sport? Oare nu se va întâmpla o mutaţie pe 
care administraţia locală, care nu ştiu dacă a fost întrebată sau îşi 
asumă această răspundere, o va putea sau nu o va putea duce în viitor? 

Deci, sunt probleme pe care eu mi le pun în zona sportului. 
Nu fac politică, nu sunt nici de-o parte, nici de alta, dar sunt preocupat 
de sport şi ceea ce face acest minister în momentul de faţă consider că 
este bine, pe de o parte, pentru că a deschis uşa sportului de masă, a 
făcut o direcţie care se ocupă cu sportul de masă. Iată, a încercat şi 
această acţiune, care pare disproporţionată unora, altora nu, care poate 
fi discutată şi rezolvată de cei care sunt abilitaţi să arate cum s-au 
cheltuit banii şi atunci vom avea o imagine, poate este tot răul spre 
bine a acestui minister cu atribuţiile pe care el va trebui să le aibă în 
viitor. Poate, nu ştiu, aţi văzut, se discută că la noi sunt prea multe 
ministere, că alţii au mai puţine ş.a.m.d. Ani de zile după desfiinţarea 
Ministerului Tineretului şi Sporturilor am încercat să conving pe toată 
lumea că este bine să avem un minister şi încă nu sunt convins că este 
greşit să avem un Minister al Tineretului şi Sporturilor. Repet încă o 
dată, un Minister al Tineretului şi Sporturilor în care sportul are un 
buget, să spunem, în conformitate cu necesităţile pe care le impune 
sportul în toată lumea; pe partea cealaltă, tineretul, care are o 
complexitate de probleme mult mai mare decât sportul, dar care se 
mişcă într-o zonă cu criterii foarte puţin definite şi cu o rezultantă, cu 
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un efect foarte puţin măsurabil.  Şi aici este diferenţa între sport şi 
tineret. 

Între două acţiuni de succes, aici apar medaliile. Deci este 
clar ceva palpabil, suntem campioni mondiali. La tineret nu putem să 
vedem decât impactul mediatic, aşa cum s-a discutat, sau efectul în 
timp asupra tinerilor – timpul liber, nu ne mai drogăm, nu mai suntem 
violenţi, nu mai avem preocupări de acestea legate de terorism 
ş.a.m.d. Deci, sunt nişte lucruri pe care de unul singur nu le pot nici 
gândi, nici rezolva, dar în ceea ce mă priveşte pe mine, inclusiv 
prezenţa mea aici este necesară şi vă respect pentru ceea ce faceţi, nu 
vă invidiez deloc, dar nu cred că am lămurit lucrurile, pentru că ele ţin 
de o parte tehnică, economică, financiară. Părerile mele, aspecte legate 
de cum văd eu activitatea în viitor sunt pur personale şi nu trebuie 
nimeni să le îmbrăţişeze. Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Doamna Aurelia Vasile. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Mulţumesc. Este un comentariu. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Aveam o întrebare, scurtă era. Dacă ştiţi că în minister se 
efectuează o cercetare a DNA. Da, nu sau nu ştiu. 

 

Domnul Octavian Belu:  

Întrebarea dumneavoastră este foarte pertinentă. Ştiu că este 
un audit, dar nu ştiu că este o cercetare DNA, pentru că dacă n-am fost 
implicat, nu mi s-a părut mie nimic, nu ştiu. Am auzit şi eu pe culoare. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  
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Vă mulţumim foarte mult, domnule ministru. 

Doamna Aurelia Vasile. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Am un comentariu foarte scurt. 

Domnule profesor, măcar pentru plăcerea de a auzi punctul 
dumneavoastră de vedere legat de o activitate atât de importantă 
pentru noi, a meritat prezenţa dumneavoastră aici. 

 

Domnul Octavian Belu:  

Mulţumesc. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Ar trebui să vă luăm în comisie, domnule profesor. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnul deputat Sever Voinescu şi pe urmă v-aş ruga să 
încheiem cu audierea domnului ministru. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Domnule profesor, vreau să declar de la pun început că sunt 
ploieştean, sunt deputat de Ploieşti şi prezenţa dumneavoastră la 
această masă mă face încă şi mai mândru de lucrul acesta. De altfel, 
foarte recent am participat alături de ceilalţi doi deputaţi de la Ploieşti, 
Roberta Anastase şi Andrei Sava, împreună cu primarul Volosevici, la 
dezvelirea unei stele cu numele dumneavoastră pe Walk of Famel din 
oraşul nostru şi realmente a fost un moment extraordinar. 

Dumneavoastră aţi făcut o declaraţie aici care pe mine sincer 
m-a pus foarte mult pe gânduri în legătură cu felul în care vă vedeţi 
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viitorul administrativ în funcţie de anumite ajustări bugetare pe care le 
bănuiţi şi le bănuim cu toţii. 

Întrebarea mea va fi foarte clară, foarte concretă, pentru că 
trebuie să ştiţi, bănuiţi, dacă nu, vă spun eu, se face foarte multă 
politică în jurul acestei mese. Asta este. Şi mi-e teamă că această 
declaraţie a dumneavoastră, care este o declaraţie cred de mare interes 
pentru orice român, dat fiind că dumneavoastră aveţi, cum bine ştiţi, o 
statură impozantă în ceea ce priveşte sportul românesc, această 
declaraţie la care mă refer în legătură cu felul în care vă vedeţi viitorul 
şi aş vrea să vă solicit o solicitare şi cu asta-basta. Aş vrea să ne 
spuneţi, pentru că s-a tot vehiculat despre această sumă de 630 de mii 
de euro, că este mare, că este mică, în fine şi aş vrea să precizaţi dacă 
privind această sumă şi, pe de altă parte, simţind că vine o anumită 
constrângere bugetară în ceea ce priveşte sportul, simţiţi vreo 
frustrare? Sau şi mai exact dacă simţiţi că acest tip de cheltuială de 
630 de mii de euro pentru acest eveniment este una din cauzele pentru 
care sportul românesc este subfinanţat? Vă mulţumesc. 

 

Domnul Octavian Belu:  

Răspunsul meu este foarte clar, nu. Nu această sumă, care la 
proporţiile sumei necesare pentru relansarea sportului românesc este 
infimă, nu ar rezolva problemele de finanţare a sportului românesc. De 
ce? Pentru că, pe de o parte, nu puteam s-o transferăm de acolo în altă 
parte; pe de altă parte, ar fi însemnat să întrebăm pe cei de la tineret 
care s-ar fi simţit şi ei, la rândul lor, frustraţi, că li se ia o sumă pe care 
statul le-a pus-o la dispoziţie, Guvernul şi pe care ei consideră că au 
cheltuit-o eficient. 

Deci, eu nu discut aici de prezumţii de nevinovăţie ş.a.m.d. 
Nu consider că această sumă, dacă ar exista astăzi, ar salva sportul 
românesc. Poate ar salva bugetul unui club sau două sau trei sau a unei 
federaţii pe o perioadă scurtă de timp. Sumele pe care le vehiculează 
alte ţări în sport sunt şi ele diminuate semnificativ. Vedeţi că deja ţări 
cu mare potenţial economic nu mai investesc în infrastructură 
spectaculoasă, pentru că a apărut acea problemă a gestionării acestor 
monumente arhitectonice pe care sportul le-a vizualizat cu ocazia 
Jocurilor Olimpice; şi China are probleme cu bazele sportive, nu ştiu 
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ce să mai facă cu ele, pentru că consumă foarte mult, costuri de 
administraţie foarte mari, dar nu mai sunt utile şi alte ţări care au 
organizat olimpiadele. 

Eu cred că aici am ocazia să precizez un lucru pe care l-am 
precizat la finele anului trecut. Bugetul sportului este privit, din 
punctul meu de vedere, superficial. Bani pentru sport nu sunt numai la 
Ministerul Sportului. Bani pentru sport sunt în toate structurile şi la 
toate instituţiile care gestionează probleme de sport. Nu sunt bani 
pentru sport la Ministerul Administraţiei şi Internelor atâta timp cât 
clubul Dinamo, cel mai mare club cu cel mai mare potenţial din ţară; 
Ministerul Apărării are clubul Steaua; Ministerul Transporturilor are 
clubul Rapid ş.a.m.d. Deci, sunt mai multe instituţii ale statului care 
cheltuiesc bani cu sportul. Să nu mai spun ce bani cheltuiesc cu 
sportul primăriile, ştiţi foarte bine. Ia să facem noi o sumă a banilor 
cheltuiţi în sport. Eu am încercat aşa un exerciţiu, să vedeţi că nu 
suntem departe de Franţa, de exemplu, Franţa ce făcând? Deblocând o 
sumă de 50-60 de milioane care merge la federaţii, pe nişte principii 
ale lor, iar ceilalţi până la 1 miliard 300 de milioane se duc la cele 80 
de departamente şi intră în gestionarea administraţiilor locale, care 
hotărăsc ce fac cu ei. 

Noi suntem în momentul de faţă într-o perioadă de tranziţie, 
într-o metamorfozare a sportului românesc care are nişte rădăcini 
foarte solide şi performanţă, tradiţie ş.a.m.d., dar care trebuie cu 
chinuri să se modernizeze şi să se aşeze pe nişte forme noi europene, 
pe care le înţelegem, nu le înţelegem, le acceptăm, nu le acceptăm, dar 
care vor trebui absorbite, pentru că altfel rămânem izolaţi şi, mai mult, 
dacă Irlanda semnează Tratatul de la Lisabona, imediat, pasul următor 
trebuie schimbată Legea sportului, ca să se alinieze la această carte 
albă a sportului european. Şi mai mult decât atât, tot ce înseamnă în 
momentul de faţă schimbare de stăpân de la instituţia statului la 
administraţia locală presupune – şi am atras atenţia asupra acestui 
lucru – o schimbare legislativă de proporţii inimaginabile, de la Legea 
administraţiei locale, Legea sportului şi alte legi, Codul fiscal ş.a.m.d. 
Deci, trebuie toate lucrurile făcute nu încet, nici încetişor, dar cu mare 
atenţie, pentru că altfel vom ajunge într-o situaţie de blocaj în care noi, 
instituţia, nu mai investim în club, pentru că presupunem că va trece la 
administraţia locală; administraţia locală nu are încă temei legal să 
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preia clubul şi infrastructura, iar clubul acela moare. Şi cine suferă? 
Sportivul, tânărul care mai vrea să facă sport, din ce în ce mai puţin. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă mulţumesc. 

În încheiere, doamna Aurelia Vasile. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Să-i mulţumim, în primul rând. Şi vreau totuşi să fac o 
precizare. Nimeni nu a spus că ceea ce a făcut Ministerul Tineretului 
şi Sporturilor pe ziua de 2 este ilegal. Am spus că este imoral, prin 
felul în care a fost construit programul, prin felul în care pe ici, pe 
colo, s-a achiziţionat personal evenimentul de una-două maximum trei 
persoane. Iar ceea ce noi încercăm, încercăm dacă vreţi şi cu ajutorul 
dumneavoastră să arătăm că lucrurile sunt câteodată imorale, în 
condiţiile în care ne îndreptăm cu atenţia mai mult spre o persoană, 
spre două persoane, în loc să ne îndreptăm privirea spre ceea ce  şi 
dumneavoastră aţi făcut referire, spre ceea ce şi eu cred că o 
descentralizare fără un studiu de impact, fără o analiză temeinică 
făcută nu de oamenii politici, ci teoretic de specialişti, de cei care sunt 
foarte implicaţi în diverse evenimente, într-adevăr poate să încurce 
foarte tare lucrurile şi teoretic să nu mai poată fi aduse înapoi în 
următorii 20 de ani, apropo de perioadă. 

 

Domnul Octavian Belu:  

Eu vă mulţumesc şi vreau să mai fac două precizări. Nu ştiu 
dacă mai am ocazia să fiu prezent la astfel de comisie, nu-mi doresc 
acest lucru. Vreau să spun că este clar – şi o spun cu toată 
responsabilitatea – că efectele sunt nebănuite şi imprevizibile atunci 
când politizezi sportul. Toate aceste mişcări care se fac în această 
perioadă de tranziţie, inclusiv cu directorii de deconcentrate, cluburi, 
n-am înţeles de ce a trebuit schimba directorul de la club şi de la 
complex, era vorba de deconcentrate, clubul nu este deconcentrat şi 
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nici complexul, dar, în fine, trebuie să acceptăm acest lucru, deci 
această senzaţie de politizare dă şi o notă de neîncredere şi de 
instabilitate celor care chiar vor să facă ceva.  

Şi, mai mult decât atât, sunt aspecte pe care dumneavoastră 
le-aţi relevat. Nici eu nu spun şi cred că fiecare dintre noi este 
conştient că tineretul are nevoie de astfel de evenimente, tineretul îşi 
doreşte să poată socializa. Rămâne ca aceste proiecte naţionale, pe 
care eu le văd şi pe sport şi pe tineret, să fie susţinute şi logistic şi 
financiar ţinând cont de momentul istoric, de conjunctură, de aspectele 
chiar, dacă vreţi, politice, pentru că, pe de altă parte, odată ce bugetul 
ţi-l dă Guvernul, nu prea poţi tu să fii aşa, politic, pentru că dacă chiar 
pare că eşti rupt total de spectrul politic, s-ar putea să vină să spună 
„Domnilor, ia treceţi voi toţi în mediul privat şi faceţi sport cât vreţi, 
nu vă mai sprijinim de la nivelul statului”. Deci, sunt aspecte pe care 
dumneavoastră le puteţi rezolva, politicienii. Nu există ţară în lume să 
se conducă fără politicieni, chiar dacă printre ei se mai strecoară şi 
tehnocraţi. Şi eu zic că momentul pe care-l parcurgem cu această 
recesiune va fi şi cu efecte negative, dar şi cu efecte pozitive. Iată, şi 
Comitetul Olimpic şi Sportiv român începe să devină mai atent cu 
banii şi să vadă către cine se îndreaptă aceşti bani, cum se face 
selecţia, cum se respectă criteriile de evaluare. 

Deci, eu zic că nu este nici o nenorocire dacă din când în 
când, prin Ministerul Tineretului şi Sporturilor sau alt minister, te mai 
scutură puţin cineva, te trezeşte la realitate. 

Şi, pentru că vreau să închei, probabil sunt ultimul naiv şi 
este rău la vârsta mea să fii naiv, eu cred că şi doamna ministru s-a 
lansat din entuziasm, din dorinţa de a da o amploare mult mai mare 
evenimentului respectiv, din dorinţa de a mediatiza problemele 
tineretului, deci eu, fiind ultimul naiv, cred că nu a existat intenţia – şi 
asta este cel mai important – nu a existat intenţia de a greşi. Aici poate 
şi mediul care o înconjoară, şi consilierii, şi cei care aveau, unii dintre 
ei, pregătire specifică, puteau să-i atragă atenţia că se încalcă nu ştiu 
ce punct din Legea audiovizualului, aici nu este bine, parcă-i mult aici. 
Deci, se putea. Nu spun eu că dânsa este o victimă sau nu, dar 
ministerul acum, indiferent de hotărâţi dumneavoastră, ce hotărăşte 
DNA-ul, duce în spate o imagine pe care nu o merită, nici partea de 
tineret, nici partea de sport. Deja am văzut agenţiile de presă străine 
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care preiau imediat, s-a creat aşa, o stare. Şi ministerul să ştiţi că ani 
de zile a încercat să-şi spele imaginea. Până la un moment dat apărea 
că nu ştiu cum favorizează acordarea de terenuri, dispar baze sportive. 
Vă daţi seama ce sentiment am în  momentul de faţă. Acum, câteva 
luni mă lăudam că, după mandatul meu de preşedinte, n-am pierdut 
nici o bază sportivă, ba din contră Izvorul Mureşului a venit acasă şi 
este la sport şi acum, cu aceeaşi relaxare şi zâmbet pe buze, să văd 
cum bazele sportive se duc la cineva, cu tot respectul pentru ei, dar 
care nu ştiu ce fac cu ele. Şi să ştiţi că sunt primării care au rămas 
trăsnite când au văzut cât costă un club. Când au văzut cât cheltuie un 
club şi-au făcut cruce, nu-şi închipuiau. Şi atunci au spus dacă nu este 
bine să facă o asociaţie între minister şi administraţia locală. Deci, 
există soluţii, dar dumneavoastră, care sunteţi tobă de politică şi de 
jurisprudenţă, oare această imagine, că trec din domeniul public al 
statului în domeniul public al administraţiei locale, şi primarul ce 
face? Dă o hotărâre de consiliu local şi trece din public în privat, după 
care să vedem ce facem cu taberele, ce facem cu bazele sportive 
ş.a.m.d. 

Eu zic că dumneavoastră aveţi atâta putere şi atâta deschidere 
şi noi, cetăţenii, ne punem atâta speranţă în dumneavoastră, încât ar fi 
păcat să ne dezamăgiţi pentru că noi nu facem decât să ne asumăm 
rolul de observator şi, foarte rar, de critic, pentru că nu este treaba 
noastră. 

Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă mulţumim, domnule ministru.  

Stimaţi colegi, vă propun să-l invităm pe domnul Costi 
Mocanu, reprezentant MEDIA PRO. 

Bună ziua. 

Domnule Mocanu, o să vă rog, pentru început, să ne spuneţi 
care este legătura... în primul rând, pe cine reprezentaţi aici, pentru că 
se întreabă colegii mei şi, în al doilea rând, ce legătură are compania 
pe care o reprezentaţi cu evenimentele 2 mai – Ziua Tineretului. 



113 
 

 

Domnul Costi Mocanu:   

Întâi de toate, nu reprezint MEDIA PRO, ci reprezint 
compania PRO TV S.A. Sunt directorul executiv al companiei PRO 
TV S.A., cea care dezvoltă în România afaceri de televiziune, radio şi 
internet. În portofoliul nostru sunt canelele PRO TV, ACASĂ, PRO 
CINEMA, SPORT.RO, PRO TV INTERNAŢIONAL, MTV, două 
posturi de radio, două reţele de radio – PRO FM şi INFO PRO, 
precum şi INTERNET BUSINESS, activităţile de internet. 

Cum am ajuns aici? Am ajuns aici invitat de dumneavoastră. 
Legătura noastră nu începe anul acesta cu ziua de 2 mai. V-aş invita 
foarte scurt în anul 2008, atunci când canalul MTV a intrat în 
portofoliul nostru, am preluat administrarea lui. În data de 2 mai a 
anului 2008 am decis să organizăm, pentru prima dată, evenimentul 
numit MTD DAYS. Am făcut acest lucru la Mamaia. A fost un 
eveniment care a durat două zile. Ne-am asumat, împreună cu 
partenerii noştri, cei de la MEDIA PRO PICTURES, şi atunci, ca şi 
anul acesta, organizarea şi implicit toate costurile acestui eveniment. 

Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat anul acesta la Costineşti 
este o continuare a unui eveniment pe care noi sperăm să-l avem şi în 
anii viitori. 

Acum un an am avut un partener comercial, o companie de 
bere. Anul acesta cei de la MEDIA PRO PICTURES, care au 
organizat şi au suportat toate costurile de organizare pentru 
evenimentul MTV DAYS, s-au asociat cu un alt advertiser. 

Compania pe care o reprezint, PRO TV S.A., a achiziţionat, 
în baza unui contract de televiziuni, drepturile pentru difuzarea în 
direct, înregistrat şi sub orice alte forme a acestui eveniment, MTV 
DAYS. Evident, ne-am dat acceptul ca brandul MTV, pe care-l 
gestionăm în România, să fie folosit la acest eveniment. 

În mare, acestea sunt lucrurile, vorbind de contractele pe care 
MTV le are cu producătorul evenimentului. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  
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Domnul Bănicioiu este primul care doreşte să vă adreseze 
întrebări. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumiri că aţi venit. Şi prima întrebare ar fi legată de 
partea de organizare la MTV DAYS. 

Înţeleg că acţiunea de la Costineşti, poate că aici este neclar, 
acţiunea de la Costineşti a fost organizată în colaborare cu 
dumneavoastră. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Nu. Acţiunea de la Costineşti a fost organizată de MEDIA 
PRO PICTURES. Noi le-am dat acceptul să folosească brandul pe 
care-l reprezentăm în România, care se numeşte MTV. Au avut voie 
să organizeze acest MTV DAYS. Bugetul total al acestei acţiuni a fost 
suportat de MEDIA PRO PICTURES şi partenerul ei comercial în 
această acţiune, care este firma NESTLE, din câte cunosc. Noi am 
cumpărat dreptul de televizare pentru acest eveniment, noi, PRO TV 
S.A. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi legătura cu Ministerul Tineretului şi Sporturilor? 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Legătura cu Ministerul Tineretului şi Sporturilor se face 
printr-un alt contract de publicitate încheiat între o companie care 
cumpără advertising, agenţie de advertising, nu ştiu exact care este 
numele, care a încheiat un contract cadru la care au fost prevăzute 
anexe cu compania PRO TV S.A., prin care s-a cumpărat spaţiu 
publicitar în jurul acestui eveniment. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă înţeleg, pentru a rămâne şi în stenogramă, înţeleg că o 
companie de publicitate a cumpărat de la dumneavoastră... 

 

Domnul Costi Mocanu:    

A cumpărat de la PRO TV S.A. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

...de la PRO TV S.A. spaţiu publicitar, deci exclusiv spaţiu 
publicitar şi a fost plătit. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Aceasta era prima mea nedumerire. Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnul Voinescu. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Există sau a existat în presă şi aş avea nevoie de aceste 
clarificări, a existat în presă o grămadă de relatări în legătură cu o 
anumită scenă de la Costineşti.  

 

Domnul Costi Mocanu:    

Nu mă întrebaţi despre... vă cer scuze că vă întrerup, nu mă 
întrebaţi despre relatările din presă, pentru că nu ştiu ce conţin ele. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  
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Asta urmează să vă spun eu. Dacă aveţi un pic de răbdare, vă 
lămuresc şi după aceea mă veţi lămuri dumneavoastră pe mine, sunt 
convins. Mulţumesc. 

În legătură cu acea scenă pe care au avut loc evenimentele de 
la Costineşti, s-a spus iniţial că ar fi fost o scenă ale cărei costuri au 
fost achitate de MTV. Apoi, că ar fi fost achitate de către Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor. Apoi, s-a mai arătat un fel de podium, 
despre care s-a spus că de fapt aceea este scena achitată de Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor. 

Deci, există această confuzie în legătură cu scena de la 
Costineşti. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Eu vă spun ceva despre scena noastră, dacă vreţi. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

O secundă. 

Şi aş vrea să vă întreb dacă cunoaşteţi ceva în legătură cu 
costurile, felul în care s-au plătit costurile pentru scena mare, să spun, 
scena principală a evenimentului de la Costineşti şi dacă ştiţi cine şi 
cum a făcut aceste plăţi şi cât a costat. Mulţumesc. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Scena pe care s-a desfăşurat evenimentul branduit de către 
noi, MTV DAYS, scena mare să spun, colorată intens în roşu, datorită 
advertiserului, a fost inclusă în bugetul de producţie al evenimentului 
MTV DAYS organizat de către MEDIA PRO PICTURES. 

Prin urmare, costurile acelei scene au fost suportate de către 
ei. Nu ştiu să vă spun care sunt acele costuri. Compania MEDIA PRO 
PICTURES vine din alt grup de firme. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnul Negoiţă şi urmează domnul Olteanu. 

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Nu ştiu dacă vi s-au cerut, dar pentru mine era interesant dacă 
vi s-au cerut contractele pe care le aveţi cu acea companie de 
advertizing, legătura cu ministerul, ce conţin acele contracte, care sunt 
sumele pe acele contracte. S-au cerut de la PRO TV S.A. contractele 
care reglementează relaţia cu... ne-ar fi interesat să avem contractele, 
pentru că acolo vedeam şi noi clauzele contractuale, valorile, 
contractele cu firma de advertising, da? Dar noi putem să luăm de la 
PRO TV S.A. contractele dintre PRO TV şi firma de advertising. Dacă 
vor să ni le dea, evident. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Există contracte cadru cu shopuri de media. Clauzele lor sunt 
în mare parte aceleaşi. La acele contracte cadru, shopul de media, pe 
măsură ce reuşeşte să-şi mai adauge în portofoliu un client sau un 
altul, vine şi negociază individual pentru respectivul client. Toate 
aceste chestiuni ulterioare încheierii dealului mare se fac prin acte 
adiţionale la contractul mare. Noi avem mai mult de 20 de contracte 
mari la PRO TV S.A. cu shopuri de media. În spatele acestor 20 de 
contracte mari – încerc să vă povestesc un pic mecanismul – stau peste 
200 de clienţi. Condiţiile oferite fiecăruia sunt diferite, în funcţie de 
dimensiunea bugetului alocat de fiecare client, în funcţie de perioada 
în care se produce consumul de publicitate, în funcţie de tradiţia pe 
care clientul o are, în funcţie de puterea agenţiei care-l reprezintă. 
Când spun puterea agenţiei, mă refer la bugetele totale comise de 
agenţia respectivă cu canalele noastre. 
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Domnul Robert Negoiţă:  

Nu ne interesa neapărat criteriile dumneavoastră de a întocmi 
contracte de publicitate, ci mă interesa, pe de o parte, aceste contracte 
sunt secrete? Acte adiţionale? 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Sunt comerciale. În măsura în care le cereţi, sigur că ele vă 
vor fi puse la dispoziţie. 

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Eu aş solicita, dacă doriţi, pe de o parte. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Nu-i nici un fel de problemă. 

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Pe de altă parte, mi-aş fi permis să am o discuţie referitoare la 
faptul că domnul Tolontan mai devreme ne-a spus faptul că nu are nici 
un fel de monitorizare şi că nu a obţinut de la dumneavoastră spoturile 
şi o monitorizare pentru MTV. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Nu ţin minte să ne fi cerut. 

Staţi puţin. MTV şi PRO TV v-aş invita să le judecaţi în 
acelaşi context, pentru că fac parte din aceeaşi companie. 

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Asta şi făceam. 
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Domnul Costi Mocanu:    

Nu am fost solicitaţi de către nimeni să oferim astfel de 
informaţii. 

Pe de altă parte, aceste informaţii sunt publice. Există agenţii 
de monitorizare. Monitorizează şi MTV-ul, pentru că în baza acelor 
monitorizări vă spun eu că ne luăm bani. Aşa ne vindem publicitatea. 
Şi activitatea noastră de zi cu zi poate fi oricând cunoscută dacă 
cineva are interesul să apeleze o astfel de agenţie de monitorizare. 

Însă repet nu avem nici un fel de problemă să vă punem la 
dispoziţie toate shared promo-urile care au intrat în promovarea 
acestui eveniment. Ştiu numerele, ştiu că pe MTV au intrat 53 de 
shared promo-uri,  cum le spunem noi, dedicate promovării acestui 
eveniment, MTV DAYS. 

În cazul nostru, promovarea a fost făcută în felul următor: 
MTV vine şi prezintă MTV DAYS, fiind de două ori mai tânăr, în 
colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sporturilor. Au fost 53 de 
astfel de inserţii, strict delimitate cu cartoane de publicitate, cu gingle-
uri de publicitate, generice speciale de publicitate, aşa cum ni se cere. 
Pe RPO TV în jur de 24-25. 

Toate aceste chestiuni sunt în mod evident preţuite, au o 
valoare negociată care nu ieste, din cunoştinţele mele cu nimic din 
preţurile obişnuite pe care noi le practicăm în această perioadă. Din 
contră, cred că am fost uşor îngăduitori. De regulă, avem o poziţie 
mult mai dură atunci când negociem şi cerem preţuri mai mari. 

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Eu asta doream, să mă asigur de deschiderea dumneavoastră. 
Vă mulţumesc pentru asta. Ne staţi la dispoziţie cu toate contractele şi 
actele adiţionale, cele care se referă la Ministerul Tineretului şi 
Sporturilor şi faptul că aveţi deschidere eventual şi că vom cere alte 
clarificări. 
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Domnul Costi Mocanu:    

Să nu ne cereţi însă un contract direct între noi şi Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor, pentru că nu există. 

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Am înţeles bine chestiunea asta. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnul deputat Voinescu. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Cer o lămurire, pentru că am avut o discuţie cu alţi colegi, 
după primul dumneavoastră răspuns. Încă o dată, ca să ne fie clar. În 
legătură cu scena. Scena a fost plătită, spuneţi dumneavoastră, de 
MEDIA PRO, ei sunt cei care au... 

 

Domnul Costi Mocanu:    

MEDIA PRO PICTURES a suportat toate costurile legate de 
organizarea evenimentului MTV. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Relaţia dintre MEDIA PRO PICTURES şi, să spun, sursa de 
finanţare a acestor evenimente, care este probabil Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor sau un intermediar... 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Sursa, permiteţi-mi această greşeală, sunt două. Este o relaţie 
comercială, am povestit mai devreme, între MEDIA PRO PICTURES 



121 
 

şi un partener comercial, firma NESTLE în cazul acesta. Şi o parte din 
bani a fost amortizată de către noi, PRO TV S.A.,  prin achitarea 
drepturilor de televizare pentru acest eveniment. 

Între PRO TV S.A. şi MEDIA PRO PICTURES, n-am o 
problemă să vă dezvălui suma, există un contract de cesiune de 
drepturi de televiziune pentru suma de circa zece mii de dolari, care 
este un cost ferm pentru un astfel de eveniment, care a durat 5-6 ore. 
Banii nu i-am amortizat, mă rog, intrăm în bucătăria noastră. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Am înţeles. Mulţumesc mult. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Pentru puţin. 

 

Domnul Robert Negoiţă:  

Îmi cer scuze, aveam şi eu un comentariu. Vă daţi seama că 
nu putea să fie vorba de achitarea scenei. Daţi-mi voie, pentru noi nu 
este fezabil. O scenă costă şaptezeci şi ceva de mii de euro, nu poate 
să fie cu zece mii de dolari. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumim frumos. 

Domnul Bănicioiu. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

O ultimă întrebare aş avea. Încă o dată o precizare legată de 
partea cu publicitatea. Deci, tot ceea ce a apărut legat de Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor practic pe posturile pe care le gestionaţi a 
fost publicitate plătită, practic. 
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Domnul Costi Mocanu:    

Da. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Legat de Ministerul Tineretului şi Sporturilor, dacă vorim 
despre mediatizarea în cadrul ştirilor a evenimentelor de la mare să le 
spunem, eu am cerut, m-au ajutat colegii mei de la ştiri şi în raport cu 
privire la mediatizarea evenimentelor de la mare din 2008, vă întorc 
cu un an înapoi. Atunci, în ştirile PRO TV au intrat două... n-am 
detalii legate de MTV, vorbesc strict de ştirile PRO TV, nedelimitat 
de cartoane de publicitate, nu? Au intrat nouă materiale pe diferite 
teme, gen Traian Băsescu a deschis sezonul estival, toate textele sunt 
aici arhivate. Deci, nouă materiale în 2008. Anul acesta, în 2009, 7 
materiale. 

Anul trecut ca personalitate politică a apărut domnul Traian 
Băsescu. Anul acesta, în două dintre cele şapte ştiri din ştirile PRO TV 
din zilele de 2 şi 3 mai au apărut Traian Băsescu, Elena Udrea, cu 
declaraţie Elena Udrea, doamna Monica Iacob Ridzi, fără să declare, 
doar cadru, imagine cu dumneaei, domnişoara Elena Băsescu. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Domnul Olteanu. Vă rog. 

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. 
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Dacă îmi îngăduiţi, dacă au existat referitor la partea 
editorială a activităţii postului PRO TV din acele zile vreo constatare 
sau vreo sancţiune din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

 

Domnul Costi Mocanu:    

Nu. Strict legat de partea editorială, aceste şapte inserturi de 
care v-am pomenit, din cunoştinţele noastre nu exista nici o sancţiune. 
Unde am greşit noi şi ne-am asumat această greşeală prin publicarea 
textului „sancţiune” pe care am primit-o de la CNA, au fost două 
materiale, unul de lansare a evenimentului Ziua Tineretului, iar altul 
de follow up după terminarea acestui eveniment, şi acestea marcate cu 
cartoane de publicitate, în care a apărut doamna Ridzi. S-a considerat 
că nefiind campanie electorală, nu trebuie să apară ministrul. Au fost 
materiale lăsate la latitudinea redactorilor care au avut în sarcină, 
potrivit MEDIA PROM-ului, realizarea acestor două inserturi 
publicitare. 

În rest, promovarea noastră, vă repet, a fost dedicată 
evenimentului în sine, MTV DAYS şi asocierii dintre brandul MTV şi 
acest de două ori mai tânăr, pe care ministerul a ales să şi-l promoveze 
cu această ocazie. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Stimaţi colegi, mai sunt întrebări? 

Vă mulţumim foarte mult. 

O să vă trimitem noi o adresă şi dumneavoastră să ne 
răspundeţi. Mulţumim foarte mult. La revedere. 

Bună ziua! 

Domnule ministru Bobeanu, vă invităm să fiţi alături de noi. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Bună ziua! 
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Doamna Alina Gorghiu:   

Bună ziua!  

V-aş ruga să vă prezentaţi şi să ne spuneţi care sunt atribuţiile 
dumneavoastră. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Mă numesc Răzvan Bobeanu, secretar de stat, Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor. 

Daţi-mi voie să vă spun că sunt bucuros, astăzi, că mă aflu la 
Parlament şi că îmi revăd o serie dintre colegi. Sper ca ceea ce vă voi 
spune să fie în folosul demersului dumneavoastră, şi anume, aflarea 
adevărului în ceea ce priveşte evenimentele derulate în 2 mai. Pentru 
aceasta, permiteţi-mi să vă fac câteva precizări, ulterior, aştept 
întrebărilor dumneavoastră.  

Conform articolului 7, alineat 4, din HGO 1721/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, 
secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului 
tineretului şi sportului şi îndeplinesc atribuţii stabilite prin ordin al 
ministrului tineretului şi sportului. Lucru acesta îl scrie la acest alineat 
şi la acest articol. Şi acest aspect este reliefat şi de organigrama 
instituţiei, în care secretarii de stat nu au trecute în subordine, în 
organigramă, nici un fel de direcţii, în afară de cabinetul demnitarului. 

 

Din sală: 

Staţi puţin! 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Am spus că în organigrama instituţiei, în afară de cabinetul 
demnitarului, altceva nu este în subordinea secretarilor de stat, urmând 
ca celelalte atribuţii să fie delegate prin ordin al ministrului, ordin al 
ministrului care se aduce, bineînţeles, la cunoştinţa secretarului de 
stat, există o întreagă procedură şi se preia pe semnătură. 
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Atribuţiile pe care le-am primit, în cadrul Ministerului 
Tineretului şi Sportului sunt următoarele: reprezentant legal pentru 
cele trei proiecte finanţate din structuri structurale; responsabil,  din 
partea MTS, pentru derularea programului comunitar – Tineret în 
acţiune – sunt preşedinte al Comisiei de dialog social şi, de asemenea, 
reprezint instituţia MTS în relaţia constituţională pe care o are cu 
Parlamentul României. 

Bineînţeles că, vreau să vă subliniez că aşa cum se vede şi din 
atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. La 
nivelul secretarilor de stat din MTS nu există o delimitare clară între 
domeniile tineret şi sport şi există, de altfel, acest lucru regăsindu-se şi 
pe documentele noastre, cabinet secretar de stat I, care este domnul 
Octavian Belu şi cabinet secretar de stat II, Răzvan Bobeanu. De 
altfel, aş vrea să vă spun, pentru a delimita şi mai clar aceste domenii 
şi vă citez din organigrama pe care puteţi să o aveţi la dispoziţie luând 
Monitorul Oficial pe care vi l-am menţionat. Este, de fapt, şi 
monitorul în care eu am fost numit secretar de stat, cel din 13 ianuarie. 

Vă  spun, din organigramă, care sunt şi direcţiile ce formează 
domeniul tineret şi direcţiile care formează domeniul sport. Deci 
direcţiile din domeniul tineret sunt – Direcţia generală programe 
pentru studenţi, Direcţia politici pentru tineret, Direcţia generală 
programe, proiecte şi centre teritoriale pentru tineret, Direcţia 
programe recreative pentru tineret, Direcţia politici publice şi strategie 
– iar direcţiile pentru sport sunt – Direcţia strategie şi registru sportiv, 
Direcţia statistică şi registrul bazelor sportive, Direcţia programe 
structuri sportive, Direcţia programe şi proiecte pentru structuri 
sportive, Direcţia programe sport. 

Sunt o parte dintre direcţii, cred că sunt în jur de 10-11 
direcţii pe care vi le-am menţionat, cinci-şase de tineret, cinci-şase pe 
sport, bineînţeles, pe lângă celelalte direcţii care fac parte din 
funcţionarea unei instituţii – Direcţia economică, Direcţia achiziţii, 
Direcţia juridică ş.a.m.d. 

Atribuţiile pe care vi le-am prezentat se regăsesc, în ceea ce 
mă priveşte pe mine, la Direcţia gestionare fonduri comunitare, 
Direcţia programe unitare europene şi, bineînţeles Direcţia pentru 
relaţia cu Parlamentul. Sunt cele trei direcţii pe care le am în 
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coordonare şi care se ocupă cu atribuţiile care mi-au fost încredinţate 
mie de către doamna ministru. 

De asemenea, vreau să vă spun că, în ziua de 2 mai, am 
participat, ca, de altfel, toţi angajaţii Ministerului Tineretului şi 
Sportului, de la nivel de ministru, până la nivelul ultimului lucrător 
din direcţiile judeţene şi cele de sport, la Craiova, la un concurs, în 
parcul Romanescu, la un concurs de role. 

Este, de altfel, singura mea implicare în ceea ce priveşte 
organizarea acestei zile de 2 mai şi este singurul mod în care mi-a 
făcut simţită prezenţa pe acest proiect de 2 mai şi anume, la nivel de 
reprezentare. Vreau să menţionez că am avut posibilitatea de a 
reprezenta ministerul în legăturile sale instituţionale, bineînţeles, cu 
celelalte instituţii ale statului. 

În ceea ce priveşte primele informaţii referitoare pe care – eu, 
ca secretar de stat – le-am avut, referitoare la ziua de 2 mai, în special 
la buget, a fost atunci când am primit la minister, ulterior zilei de 2 
mai, primele interpelări legate de bugetul şi costul zilei de 2 mai, 
bineînţeles, atunci am cerut de la direcţiile economice şi Direcţia 
economică şi Direcţia achiziţii costurile. Şi au fost întrebări diferite. 
Unele au cerut costurile, altele au cerut bugetul. Am solicitat, 
bineînţeles, aceste informaţii pe care, ulterior, le-am transmis către 
Parlamentul României, către domnii deputaţi şi senatori care mi-au 
solicitat acest lucru. Acestea sunt precizările pe care vi le-am făcut. 

Vreau să vă spun că vă stau la dispoziţie şi aştept întrebările 
dumneavoastră. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumim! 

Pentru întrebări s-au înscris, domnul Lakatos şi domnul 
Bănicioiu. 

 

Domnul Petru Lakatos:   
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Mă bucur, stimat coleg, că ne întâlnim din nou şi, ascultând 
expozeul, am doar o singură întrebare. Şi aceea, mai mult ţinând cont 
că, timp de patru ani, am fost colegi deputaţi şi partea de legi, cred că 
cunoaştem la fel de bine, ca să nu mai vorbim că anumite acte 
normative, la care voi face referire, le-am votat împreună. 

Întrebarea sună în felul următor, consideraţi legală 
schimbarea, în timpul derulării procesului de achiziţie, a  procedurii de 
atribuire? 

Concret, despre ce este vorba, în programul anual al 
achiziţiilor publice al ministerului, semnat de doamna ministru, pe 
2009, la capitolul care se referă la activităţile de la 1 şi 2 mai, se 
prevede, la procedura de atribuire, procedură specială, Ordinul 
183/2006. Acest ordin prevede, foarte clar, contractele de publicitate 
ş.a.m.d. În cele contracte care s-au încheiat, temeiul legal este 
Ordonanţa de Urgenţă numărul 34/2006, referitoare la contractele de 
achiziţii publice. Procedura s-a schimbat undeva în timpul mersului, 
nu s-a respectat nici prima variantă, Ordinul 138, nici cele prevăzute 
de Ordonanţa 34. 

Întrebarea este simplă, consideraţi legală această metodă de a 
schimba regulile în timpul jocului? 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Nu mă pot pronunţa asupra legalităţii sau ilegalităţii unui 
asemenea demers, însă aş vrea să înţelegeţi că, într-o interpretare care 
este subiectivă – şi cer ca de acest lucru să se ia act, pentru că, până la 
urmă, nu am o opinie în această comisie – şi consider că, pentru 
eliminarea oricăror suspiciuni, procedura trebuia să fie neîntreruptă de 
la început, până la sfârşit. 

Dar, încă o dată vă spun, este o opinie subiectivă şi vreau să 
ţineţi cont de acest lucru şi nu este rolul meu să mă pronunţ pe acest 
subiect. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   
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Mulţumim. 

Domnul Bănicioiu. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Vă mulţumesc. 

Eu aş vrea să vă întreb, ca să rămână pentru stenogramă 
foarte clar, să mai spuneţi, încă o dată, care au fost atribuţiile 
dumneavoastră legate de data de 2 mai. Dacă vi s-a cerut părerea, în 
vreun fel, la partea organizatorică sau dacă aţi fi fost implicat, cumva, 
în partea de execuţie. 

Vă mulţumesc. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

În ceea ce priveşte data de 2 mai, nu am fost implicat în 
organizarea acestui eveniment, nu am fost implicat în execuţia acestui 
eveniment şi nici informaţii nu am putut avea, despre acest eveniment, 
pentru că toate aceste direcţii pe care eu le am în subordine, nu sunt 
direcţiile care au organizat evenimentul din data de 2 mai şi, fluxul 
documentelor, în instituţie, nu a inclus cabinetul secretarului de stat 
Răzvan Bobeanu, secretar de stat II. 

Eu aş vrea, aici, să fac următoarea precizare. Este opţiunea, 
până la urmă, secretar de stat I, secretar de stat II, vreau să vă spun că, 
la un moment dat – poate de aici a pornit şi întreaga discuţie – 
Ministerul Tineretului şi Sportului a fost organizat pe domenii de 
tineret şi sport. Până în 2003, când a fost desfiinţat.  

Însă în acest moment, nu există această organizare şi nu 
există nici obligativitatea, încă o dată vă spun, în vreun act normativ, a 
unei asemenea organizări a Ministerului Tineretului şi Sportului. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   
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Domnul Robert Negoiţă şi urmează doamna deputat Aura 
Vasile. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Nu ştiu, am avut senzaţia, întotdeauna că Ministerul 
Tineretului şi Sporturilor, doi secretari de stat având unul care este 
foarte priceput pe sport, indiscutabil şi un alt secretar de stat, tânăr, să 
avem o reprezentare, din partea lor, pe părţile cu care se presupune că 
se pricep foarte bine, şi cel puţin la domnul Octavian Belu nu se 
presupune, ci este o certitudine. 

Din partea de structură de tineret, din subordonare, 
departamentele pentru tineret pe care le-aţi enumerat sunt cinci sau 
şase. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Mai multe direcţii sunt! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Direcţii sau departamente. 

De care vă ocupaţi, dintre ele? 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Nu există nici o implicare!4 

Acum, vreau să vă fac şi o precizare –  de nici una dintre 
aceste direcţii pe care vi-leam menţionat şi face parte din zona de 
tineret. Aş vrea însă, să înţelegeţi că Direcţia gestionare fonduri 
europene, datorită specificului, că fondurile structurale nu pot fi, să 
zicem, accesate decât pe pagina de internet. Nu sunt fonduri 
structurale pe zona de sport nu există aşa ceva, atunci, putem spune 
că, până la urmă există, pe această zonă, a fondurilor structurale, 
exclusiv pentru tineret. 
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Direcţia programe comunitare pe care, de asemenea, v-am 
spus că o am în coordonare, se referă la – Tineret în acţiune – Youth 
in action. Este un program european, care este implementat de o 
agenţie aflată în subordonarea Ministerului Educaţiei, iar direcţia 
noastră nu are decât rol de monitorizare, a acestui proiect comunitar. 
Deci din celelalte cinci direcţii nu sunt în subordinea mea.  

Domnul Robert Negoiţă: 

Mai mult decât atât, aţi subliniat aici 11 sau 12 direcţii, dintre 
care să înţeleg că vă ocupaţi, cele mai importante – am văzut şi la 
domnul ministru Belu – vă ocupaţi de vreo patru-cinci, în total. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Mă ocup de trei direcţii! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

În total, amândoi se ocupă de patru-cinci direcţii. Mai rămân, 
mai mult de jumătate dintre direcţii care – n-am nici o idee – poate îmi 
spuneţi şi mie cine se ocupă de acele direcţii, pentru că eu, pe de o 
parte, am stat oarecum liniştit, am zis că avem un ministru care nu ştie 
să facă nimic şi nu a făcut nimic la viaţa ei, dar probabil că se ocupă 
cineva de aceste departamente .... 

 

Domnul Gelu Vişan: 

Domnul coleg, deja aţi luat-o pe arătură, rău de tot!  

Dumneavoastră nu ştiţi decât să faceţi şi să vindeţi blocuri şi 
apartamente, printre altele, pe care le speculaţi pe piaţă! Se poate! Dar 
ce facem aici? Acuzaţii? Aţi văzut că am tăcut şi aţi luat-o pe arătură! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumim frumos, vă rog foarte mult! 
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Domnul Robert Negoiţă: 

Dacă vreţi să vă spun la ce mă pricep eu, să ştiţi că este mai 
mult decât ceea ce aţi menţionat dumneavoastră şi chiar ştiu ... 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Speculaţi pe piaţă, dacă vreţi! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Nu fac aşa! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumim mult domnul Vişan! 

Domnul Negoiţă, puteţi să continuaţi, puneţi întrebarea şi 
domnul ministru să răspundă. 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Aţi jignit un ministru, adineauri.... 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

A înţeles, domnul Vişan! 

O să reformuleze întrebarea. 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Nu cred că a înţeles! Ne ţinem într-un spectacol! Asistăm la 
un spectacol, aici! 
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Domnul Robert Negoiţă: 

Îmi daţi voie să-mi spun şi eu punctul de vedere, domnul 
coleg? 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Aţi jignit! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Deci credeţi-mă că eu, ca şi contribuabil, în vara asta .... 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Sunteţi membru într-o comisie de anchetă! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Sunt foarte îngrijorat de faptul că un ministru ..... 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Îşi face imagine pe bani publici! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Nu îi mai şoptiţi doamnă, că e băiat mare! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Nu vă imaginaţi, nu vorbeam! 
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Deci sunt foarte îngrijorat, realmente! Nu am venit aici să fac 
jigniri nimănui, dar credeţi-mă că eu.... 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Asta faceţi! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

.... în momentul în care angajez pe cineva, chiar şi portar, îl 
întreb .... 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Domnul coleg, dacă dumneavoastră vă cereţi scuze, după 
ceea ce aţi spus – un ministru care a spus şi nu ştiu ce şi nu ştiu ce.... 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Nu am de ce să îmi cer scuze! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Doamna Aura Vasile. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Procedură! 

Sunt surprinsă cât de cavaleri pot să fie o serie de cavaleri din 
jurul mesei pentru a lua apărarea unei doamne şi nu aceeaşi atitudine 
au avut-o ieri, în momentul în care dumneavoastră aţi fost jignită şi 
când ei ar fi trebuit să vă ia apărarea şi nu eu! 
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Domnul Gelu Vişan:    

I-am luat apărarea doamnei şi ieri, dar nu aţi fost 
dumneavoastră aici! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Nu mi-aţi dat voie să spun ce aveam de spus, că poate îmi 
argumentez poziţia! 

Tocmai că, vin dintr-o zonă reală, dintr-o zonă reală şi am o 
percepţie a pieţei! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Iertaţi-mă, procedură! 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Până acum nu a fost circ, facem acum? 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Poate dumneavoastră, doamnă! Şi cu domnul coleg al 
dumneavoastră! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnule Vişan, numai o secundă, vă rog frumos!  

 

Domnul Gelu Vişan:    

Insist să.... 

 

Doamna Alina Gorghiu:   
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Domnule Vişan, vă rog frumos, vă opresc microfonul! 

V-am rugat ceva, este a treia oară! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Se poate aşa ceva! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă rog frumos să vă ţineţi cumpătul .... 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Aş vrea să spun numai că..... 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă rog să mă lăsaţi să-mi spun punctul de vedere şi eu! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Atrăgeţi-i atenţia dumneavoastră, doamnă! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Nu-mi spuneţi dumneavoastră ce să fac, domnul Vişan, vă 
rog din suflet! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Dar atrăgeţi-i atenţia, vă rog frumos! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   
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Bun, este altceva!  

Am rugămintea, la ambii colegi deputaţi, să-şi menţină 
limbajul în linii decente şi normale! O să ajungem, iarăşi, să ne jignim 
în faţa invitaţilor şi cred că nu este cazul! 

O să îl rog pe  domnul Negoiţă să continue această întrebare 
– numai o secundă, să-mi termin şi eu fraza, domnule Voinescu! – 
într-un cadru care să nu îi facă pe colegii noştri să se simtă jigniţi! 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Vă mulţumesc. 

Nu vreau decât să amintesc domnului Robert Negoiţă că nu a 
fost aici ieri, şi atunci, este bine să îi spunem că, în această comisie, 
noi am decis în felul următor. Când avem pe cineva de audiat, punem 
întrebări, insistăm ş.a.m.d., după care, declaraţiile pe care le avem de 
făcut, impresiile, evaluarea asupra celor ce ne sunt transmise, are loc 
într-un moment ulterior. 

Deci v-aş ruga, doamna preşedinte, să ne ţinem de ceea ce am 
decis. 

Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă conform că aşa este, da! 

Vă rog să continuaţi! Mulţumesc. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Vreau să îmi manifest surprinderea că eu nu am sesizat, poate 
că dumneavoastră îmi menţionaţi unde am jignit pe cineva! Şi văd că 
aţi sărit ca arşi când am spus eu că un ministru, conform CV-ului, nu 
ştiu ce pufuleţi sau eugenii a vândut, până acum, că altceva nu am 
văzut să fi făcut ceva! Pe asta mă bazez!  
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Iar dumneavoastră nu v-aţi sesizat în nici într-un fel, atunci 
când un coleg al nostru şi mai apropiat de dumneavoastră, că este şi 
coleg de partid cu dumneavoastră, l-a făcut pe al meu coleg prost şi 
dumneavoastră aţi tăcut din gură. Iar acum, că eu am zis de o doamnă 
care, credeţi-mă că mie îmi este frică, cetăţean al ţării acesteia fiind, că 
sunt condus de către un ministru pe care eu nu l-aş fi angajat nici 
măcar recepţioner!  

 

Domnul Dan Zăgrean: 

Haideţi afară! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Daţi-mi voie, nu a fost o jignire! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul Negoiţă! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Dar nu a fost o jignire! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul Negoiţă! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Dar asta e opinia mea! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   
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Domnul Negoiţă, vă rog frumos! 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Sunt foarte fericit că, în acest guvern, sunt oameni pe care 
domnul Negoiţă nu i-ar angaja! Deci până la urmă, dacă domnul 
Negoiţă angajează sau nu pe cineva, nu este treaba noastră, doamnă! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Daţi-mi voie, că şi eu v-am ascultat pe dumneavoastră, până 
acum! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Fiecare va avea dreptul la cuvânt! Rugămintea mea este să se 
facă în ordinea pe care v-o dau. 

Domnul Negoiţă, vă rog să terminaţi! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

În două minute termin! 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă rog frumos să renunţaţi la ideea asta, pentru că.... 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Este în regulă, credeţi-mă că sunt foarte revoltat pentru faptul 
că am avut aici pe domnul Octavian Belu, care nu are atribuţii, în 
acest minister, decât să se ocupe de remunerat regente viagere şi de 
semnat statele de plată şi mai avem şi un alt secretar de stat aici, un 
domn ministru, care, de asemenea, nu are nici un fel de atribuţii. Ori, 
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din punctul acesta de vedere, eu, ca şi reprezentant al poporului, dar ca 
şi cetăţean de rând, îmi manifest îngrijorarea cu ce se întâmplă, azi, în 
România, mai ales la anumite ministere! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Pe procedură, domnul Bănicioiu, domnul Sever Voinescu şi 
pe urmă... 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Am fost eu înainte! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnule Vişan, vă rog din suflet, dacă sunteţi amabil şi 
elegant, vă rog să-mi respectaţi darea de cuvânt domnului Bănicioiu, 
apoi colegului dumneavoastră de partid, domnul Sever Voinescu, şi 
după aceea dumneavoastră! 

Vă mulţumesc mult. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Vă mulţumesc, doamna preşedinte, şi eu fac un apel la calm, 
a nu ştiu câta oară! Vreau să vă spun că şi eu am primit jigniri din 
partea unui coleg care văd că, acum, s-a plictisit şi de vre-o două ore 
este pe hol. Probabil că l-a părăsit şi imaginaţia şi, ne mai având un 
bagaj suficient de jigniri, a plecat! Atunci, văd că, colegii de la PD-L 
nu s-au sesizat! De la domnul Sever Voinescu chiar mă aşteptam să 
reacţioneze, dar atunci s-a putut trece cu vederea! 

Dar, în acelaşi timp, pe procedură, vreau să-mi exprim 
dezacordul cu domniile lor, deci cenzura nu poate să funcţioneze, 
opinia politică este responsabilitatea celui care o emite şi nu poate fi 
cenzurată doar pentru că nu este pe placul domnului Vişan şi a 
domnului Voinescu! Deci haideţi să ne întoarcem la valorile 
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democraţiei, cu care dred eu sau sper că mai este investit acest 
parlament şi să părăsim limbajul de maidan, fluierăturile şi ţipetele, în 
această comisie. 

Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnule Voinescu, vă rog, aveţi cuvântul. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Vă mulţumesc. 

Doamna preşedinte, două lucruri. Primul, vă reamintesc că 
suntem aici pentru a verifica felul în care s-au cheltuit nişte sume şi nu 
felul în care ministru îşi administrează sau, cum să spun, detaliază 
atribuţiile pe secretari de stat, pe direcţii ş.a.m.d., deci asta .... 

Îmi daţi şi mie voie să termin, doamnă? Că pe cuvânt, până 
acum totul a decurs foarte bine, sper că aţi sesizat că a existat un 
moment care a aprins toate aceste lucruri, poate vă întrebaţi de ce! 

Bun! Deci asta în legătură.... 

Iar în ceea ce priveşte chestiunea personală şi faptul că 
domnul Bănicioiu m-a menţionat, aş vrea să spun un lucru. Acest fel 
de a invoca democraţia, atunci când este vorba de opinii politice, mă 
va avea întotdeauna ca partizan. Dar invocarea democraţiei, în 
momentul în care avem o ordine de zi, avem un obiect al comisiei şi 
suntem aici strânşi pentru un anume lucru, numai pentru a face 
declaraţii politice care nu au nici o legătură cu obiectul comisiei 
noastre este altceva. 

Vă reamintesc, domnule Bănicioiu, că declaraţiile politice 
sunt permise oricui, oriunde, în orice fel, dar în această comisie, noi 
avem un obiect de activitate şi trebuie să ne concentrăm pe o anumită 
direcţie. 

Vă mulţumesc foarte mult. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Aţi uitat să vorbiţi despre jigniri, dar nu e o problemă! 

Oricum, pe asta ne concentrăm, să ducem la bun sfârşit 
această comisie. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Despre jigniri să vorbească cei care jignesc, domnule 
Bănicioiu! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Numai un moment! 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Dar ar trebui să ne sesizăm şi noi şi să avem aceeaşi măsură, 
totuşi! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Stimaţi colegi, 

Eu aş propune, cu rugămintea, cu insistenţă, să terminăm 
discuţia pe acest subiect. 

Domnule Vişan, faceţi şi dumneavoastră un gest de maximă 
înţelegere faţă de această comisie, sunt convinsă că... 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Mi-aţi spus că îmi daţi cuvântul, daţi-mi-l! 
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Doamna Alina Gorghiu:   

Domnule Vişan, eu nu am de unde să ştiu – şi mă adresez 
tuturor membrilor comisiei – nu am de unde să ştiu ce urmează să 
spună fiecare dintre dumneavoastră ... 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Daţi-mi cuvântul! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Lăsaţi-mă să termin, vă rog frumos! 

Dacă aş anticipa, probabil că de mult v-aş fi oprit dinainte şi 
probabil că discuţiile ar fi mers mult mai lin. 

Rugămintea mea este următoarea, să terminăm discuţia pe 
acest subiect, este domnul ministru aici de faţă, pe care trebuie să îl 
audiem în continuare şi, vă rog din suflet, să fiţi un pic mai 
înţelegători. 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Daţi-mi cuvântul, fără să jignesc pe nimeni, un minut şi 
jumătate! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă rog, domnule Vişan. 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Am ascultat, cu stupoare, cum unul dintre mulţii membri 
înlocuitori ai acestei comisii, foarte mulţi înlocuitori, care au venit 
pentru prima dată la această comisie şi anume domnul Robert Negoiţă, 
a jignit un ministru în funcţie, repetat, chiar atunci când l-am rugat să 
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nu facă acest lucru, fiind în imposibilitatea sau trebuind, de fapt, să 
ancheteze o speţă în care vizat domnul ministru! Să afirmi despre un 
om – că nu l-aş angaja eu, că nu ştiu ce – că nu a făcut nimic în viaţa 
lui ş.a.m.d., mi se pare o atitudine josnică pentru această comisie. 

De altfel, PSD-ul, în ultima zi şi astăzi, nu a făcut decât să 
jignească, în felul acesta. Pentru acest lucru, eu, personal, nu o spun în 
numele colegilor mei, eu, personal, plec de la această comisie, pentru 
că, în felul acesta, nu se pot desfăşura lucrurile. 

Vă mulţumesc. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Domnule Vişan, confundaţi partidele, scuzaţi-mă că vă spun. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumim domnule Vişan: 

Erau înscrişi la cuvânt domnul Olteanu şi domnul Pop. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Scuzaţi-mă, trebuie să îl informăm pe domnul Vişan că 
domnul Boureanu nu este coleg cu noi, la PSD! 

 

Domnul Dan Zătrean: 

Doamna preşedinte, vă informez că şi eu o să părăsesc 
şedinţa. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnule Zătreanu, eu fac apel la înţelegerea dumneavoastră, 
să rămâneţi, în continuare, la şedinţă. Trebuia să ştiţi că jignirile au 
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fost din toate sensurile. Îmi pare rău că s-a ajuns la sta, îmi pare rău că 
nu sunteţi înţelegători, acum. 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Facem spectacol în faţa camerelor de luat vederi? 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

O să vă rog frumos să continuăm audierea domnului ministru. 

Fiţi amabili, mai are cineva întrebări la adresa domnului 
ministru Bobeanu? 

Doamna Aura Vasile. 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Mulţumesc. 

Domnule ministru, aţi enumerat acolo, conform ordinului 
ministrului, ce atribuţii aveţi dumneavoastră, ne-a spus domnul 
profesor Belu, mai devreme, ce atribuţii are domnia sa. 

Aş vrea să ştiu, celelalte departamente sau direcţii, cum le-aţi 
numit dumneavoastră, care cred că au în subordine adevărata activitate 
şi sunt departamente vii, departamente care nu au rol de monitorizare, 
ci de aplicare, cine le coordonează? Prima întrebare. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Atâta timp cât nu au fost date către secretarii de stat, noi am 
fost în faţa comisiei, am menţionat acest lucru, vă va spune, probabil, 
şi subsecretarul de stat dacă are vreo atribuţie, în acest domeniu, nu au 
fost delegate, probabil, la momentul respectiv, de către doamna 
ministru şi nu există această obligaţie de a fi delegate. 

De asemenea, din ce ştim, bineînţeles, în cadrul ministerului, 
ulterior date, spre sfârşitul lunii mai, o parte dintre aceste atribuţii, din 
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zona acestor direcţii, au fost delegate către secretarul general adjunct. 
Însă înainte, probabil că erau în coordonarea doamnei ministru! 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vreau să înţeleg, deci am să pun o întrebare în condiţiile în 
care mă declar nepricepută! 

Un secretar general de minister are funcţie mare decât un 
secretar de stat şi i se atribuie direcţiile care, prin legea de funcţionare 
a ministerului sunt atribuite secretarului de stat? 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Este posibil acest lucru! Prin lege, deocamdată, secretarilor 
de stat nu le-a fost atribuit nimic, s-a lăsat acest lucru la latitudinea 
ministrului, cum s-a lăsat acest lucru la latitudinea ministrului, de a da 
şi către secretarul general. 

Deci rămâne la latitudinea ministrului, cel puţin în această 
formă de organizare şi funcţionare a Ministerului Tineretului şi 
Sportului, către care dintre persoane, către care dintre aceşti demnitari 
se dau aceste atribuţii. 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă mai pun o întrebare, secretarul general are rangul de 
secretar de stat? 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Secretarul de general, bineînţeles, este inferior, să spun, într-
un cadru ierarhic, secretarului de stat. Este, însă, demnitar şi poate 
avea acest gen de atribuţii. 

Dar încă o dată vă spun, la momentul respectiv, nu era în 
minister, cel puţin al celui pe care noi îl detaliem aici. Aceste atribuţii 
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au fost duse către secretarul general undeva spre sfârşitul lunii mai şi 
nu toate. 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule Bobeanu, ţinând cont că sunteţi tânăr, aţi efectuat 
muncă în zona organizaţiilor de tineret, a societăţii civile, cât şi 
politice, ca un tânăr care este implicat de foarte, foarte mulţi ani în 
viaţa publică, atât politică, cât şi, să spunem socială, în ideea, să 
spunem, a înţelegerii mele, v-aş pune următoarea întrebare, pe care am 
pus-o şi altor invitaţi. 

Dacă acest eveniment pentru care  nu spun că ar exista sau că 
ar plana, din punctul meu de vedere, ceva care a încălcat legea, în 
acest moment. Era realizat, de către autorităţile judeţene, cea din 
Constanţa şi cea din Bucureşti, în condiţiile în care au în atribuţii 
această activitate, în condiţiile în care, la nivel judeţean, chiar după ce 
ministerul transfera o sumă de bani, cuprinsă în buget, în capitolul 
respectiv şi care îi permitea virarea, de altfel, cum a şi procedat cu cele 
42 de autorităţi, în condiţiile în care, această activitate, pentru a fi aşa 
„di granda”, putea să fie supravegheată de personal calificat din 
minister şi autoritatea judeţeană, din cunoaşterea pe care o am eu, dar 
mai mult a dumneavoastră, care, de foarte multe ori a trebuit să faceţi 
activităţi pe zona pe care eu am descris-o mai devreme, cu bani atraşi, 
cu bani privaţi, care înseamnă sponsorizări, donaţii, participări, 
contract public privat ş.a.m.d.  Întrebare: credeţi că costurile ar fi fost 
mai mici dacă această activitate, de aceeaşi amploare, de acelaşi nivel, 
cu aceleaşi trupe, cu aceeaşi implicare a trusturilor media, ar fi fost 
desfăşurată de autoritatea judeţeană Constanţa şi de autoritatea 
judeţeană Bucureşti? 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Puneţi o întrebare dificilă! 

Este greu de spus! Este adevărat că poate exista, să spunem, o 
descentralizare a acestor activităţi, însă important este modul în care s-
a gândit această acţiune, pentru că trebuie să înţelegeţi că, la nivel 
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judeţean, capacitatea de organizare a acelor direcţii judeţene este 
limitată, dacă s-a dorit de către cei care au gândit această acţiune. Să 
se facă ceva mai mult decât puteau face la  momentul respectiv şi 
desfăşura în teren, direcţiile judeţene de tineret, probabil că s-a recurs 
la această modalitate de organizare a zilei de 2 mai. 

Este posibil ca costurile să fi fost mai mici, este posibil, vă 
daţi seama, mă puneţi în faţa unui exerciţiu pe care trebuie să îl fac şi 
nu cred că am toate datele problemei. 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Era, pur şi simplu, din experienţa pe care ştiu că o aveţi, că, 
în general, tineretul lucrează cu bani atraşi, nu are niciodată un buget 
şi de aceea mizam pe experienţa dumneavoastră, de foarte mulţi ani 
când, teoretic, activităţile a trebuit să vi le faceţi cu surse atrase. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Sigur că da, aceste evenimente puteau fi făcute şi cu 
sponsorizări, puteau fi făcute şi în relaţie şi în parteneriat cu 
administraţiile locale, întotdeauna, aceste evenimente organizate de 
direcţiile judeţene pentru tineret, de direcţiile judeţene pentru sport, 
întotdeauna pot avea şi o sursă care să însemne sponsorizare şi poate 
avea, de asemenea, şi un parteneriat cu administraţia locală.  

De altfel, aş vrea să vă spun că centrele pentru tineret, din 
programul P1, de exemplu, ale tineretului, acele centre de tineret care 
există în multe locuri din ţară, sunt, multe dintre ele, în parteneriat cu 
primăriile şi locaţia este pusă la dispoziţie de către administraţia 
locală. 

V-am dat un exemplu de colaborare. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vă mulţumim. 

Domnul deputat Pop şi domnul deputat  Göndör. 
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Domnul Georgian Pop: 

Domnule Bobeanu, aţi declarat dumneavoastră, aici, că aţi 
avut acces la informaţii despre evenimentele din 2 mai doar după 
derularea evenimentelor. Vă întreb, pe această logică, accesul 
dumneavoastră la informaţii şi la deciziile Ministerul Tineretului şi 
Sportului reprezintă o excepţie, cum a fost cu acest eveniment din 2 
mai sau este o practică curentă din partea doamnei ministru Ridzi? 

Şi pun această întrebare din următoarea logică. Consider că, 
în momentul în care implicarea ministrului şi a secretarilor de stat în 
organizarea unor evenimente şi în cheltuirea banilor publici implică 
mai multă transparenţă şi, automat, mai multă responsabilitate. 

Ipoteza de la care plec este următoarea, cred că, dacă aţi fi 
fost implicat şi dumneavoastră şi domnul Belu în organizarea şi 
specificarea cheltuielilor pentru acest eveniment, costurile ar fi fost 
mai mici. 

Deci repet, este o excepţie faptul că nu aţi fost informat sau 
este o practică curentă a doamnei ministru Ridzi? 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

aş vrea să fac o precizare, extrem de clar, pentru toţi membri 
comisiei. Întrebările legate de activitatea mea, pe care le-am primit din 
partea doamnei ministru, se rezumă exclusiv la direcţiile pe care le 
coordonez şi îmi asum toată responsabilitatea când spun acest lucru. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mulţumim. 

Domnul deputat Göndör.  

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   
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Nu de geaba suntem o comisie de anchetă care anchetează eu 
ştiu ce de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Astăzi, a fost un meci 
de volei superb! S-au ridicat mingi la fileu şi s-a punctat.  

Vreau să mă întreb următorul lucru, o afirmaţie a 
dumneavoastră, anterioară, legată de procedura de desfăşurare a 
acestei achiziţii, da? Domnul secretar al comisiei, domnul Lakatos v-a 
întrebat ce părere aveţi despre nu ştiu ce s-ar fi întâmplat acolo, eu nu 
am înţeles foarte corect, legat de planul de achiziţii şi de procedură. Şi 
dumneavoastră v-aţi exprimat că „da, într-adevăr, era bine să nu fie 
procedura întreruptă”. Povestiţi-mi această procedură, că aşa aţi zis, că 
nu era bine să fie întreruptă. Spuneţi-mi! Pe de altă parte, aţi afirmat 
că habar nu aveţi de aceste evenimente. La ce v-aţi referit cu 
procedura neîntreruptă? Poate am înţeles eu greşit! 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Domnule deputat, eu am fost extrem de clar şi pot fi la fel de 
clar şi în continuare.  

Aş vrea însă să ştiţi că, în continuare, dumneavoastră, 
membrii comisiei, prin informaţiile şi prin documentele pe care le-aţi 
strâns în cadrul acestor audieri, probabil că aţi ajuns să cunoaşteţi mult 
mai mult decât cunoaştem noi, cei din cadrul ministerului, deşi în 
minister nu am fost implicaţi. 

Domnul Lakatos a încercat să-mi expună – probabil că asta s-
a întâmplat, în cadrul acestei derulări a procedurii de achiziţii şi m-a 
întrebat dacă consider normal să existe o întrerupere care – 
dumneavoastră puteţi să-mi confirmaţi dacă a existat sau nu, pentru că 
eu nu ştiu – şi eu v-am spus că este o opinie absolut subiectivă şi am 
argumentat că e bine să nu fie o astfel de întrerupere, pentru a nu 
exista, ulterioare suspiciuni. 

Deci eu cred că am fost extrem de clar şi cred că, în ceea ce 
priveşte această procedură de achiziţii, încă o dată vă spun, îmi este 
total străină şi, în ceea ce priveşte aceste contracte, pe care 
dumneavoastră le aveţi la comisie .... 
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Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Înseamnă că de fapt asta vroiaţi să spuneţi, că nu este normal 
ca, în general, o procedură de acest fel să fie întreruptă. 

Dar nu aţi făcut referire la această licitaţie. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Nu, nu! Era o întrebare pe care eu am perceput-o la general. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Înseamnă că este bine că v-am întrebat, întrebarea era clar 
legat de această procedură. Întrebarea era foarte explicită, era legată 
de planul de achiziţii şi de această procedură. 

Dar dumneavoastră, acum, îmi confirmaţi faptul că aţi vorbit 
– şi cu asta sunt foarte de acord cu dumneavoastră – că o asemenea 
procedură de achiziţie publică nu trebuie să aibă schimbări pe 
parcursul ei, corect, dar nu v-aţi referit la aceasta.  

Mulţumesc. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Domnule deputat, dacă aţi fost atent, domnul deputat Lakatos 
mi-a cerut o opinie ca fost deputat şi ca fost participant la acele legi, 
v-am spus, tocmai de aceea, pentru că nu mi-ar fi cerut o părere în 
calitate de ministru şi eu nu am perceput-o ca o opinie pe procedura de 
achiziţii din momentul de faţă. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Sunt obligat să comentez, deşi nu am vrut să comentez şi cred 
că am dovedit, până acum, că sunt un om calm.  
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V-am spus de la începutul începutului şi nu cred că 
dumneavoastră trebuie să-mi faceţi mie observaţii dacă am fost sau nu 
am fost atent! Vă rog frumos! 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Îmi cer scuze! 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Deci eu am cerut doar o subliniere! 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Am subliniat-o! 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Ca să nu existe asta! OK-ei, vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Mai are cineva de pus întrebări? 

Vă mulţumesc foarte mult, vă mulţumim domnule ministru. 

 

Domnul Răzvan Bobeanu: 

Vă mulţumesc şi eu. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Îl invităm pe domnul subsecretar de stat să vină alături de 
noi. 
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Bună ziua. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Sărut mâna, bună ziua. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă mulţumim pentru prezenţă astăzi aici. 

Vă amintesc, ca şi celorlalţi invitaţi la comisia de audiere, că 
sunteţi obligat să spuneţi adevărul şi că, în cazul în care omiteţi acest 
lucru, sunteţi pasibil de sancţiuni penale. 

Vă rugăm să ne prezentaţi şi să ne spuneţi care este 
implicarea dumneavoastră în evenimentele din 2 mai, Ziua 
Tineretului. Vă mulţumesc frumos. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Bună ziua încă o dată, stimată comisie. 

Constantin Neagu mă numesc, subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Tineretului şi Sporturilor. 

Despre 2 mai ce să vă spun, 2 mai este Ziua Naţională a 
Tineretului declarată ca atare prin lege şi ţin să precizez pentru că este 
motivul principal şi unicul pentru care evenimentele de pe 2 mai s-au 
desfăşurat. 

Implicarea mea a constat în delegarea de către doamna 
ministru să particip la acţiunile din Iaşi, municipiul meu original, sunt 
din Iaşi.  

Şi dacă mă întrebaţi de ziua de 2 mai, vă pot povesti ce am 
făcut la Iaşi de la nouă dimineaţă de când am alergat cu tinerii la cros, 
până seara la 20.00 când s-au încheiat manifestările. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  
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Domnul Bănicioiu. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

N-am să vă întreb ce lor aţi luat la cros. Oricum, Iaşiul este 
un oraş foarte frumos. Şi eu sunt pe jumătate din Iaşi. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Vă mulţumesc mult că spuneţi asta. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Este oraşul copilăriei mele.  

Vreau să văd dacă am înţeles bine. Aţi spus că singura 
implicare pe care aţi avut-o a constat doar în participarea în data de 2 
mai la Iaşi. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Aţi întrebat care a fost implicarea pentru ziua de 2 mai. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu. Pentru tot ceera ce s-a întâmplat ca şi organizare, ca şi 
pregătire, ca şi gestionare a relaţiilor cu comisia care a stabilit 
licitaţiile, modul de ... implicarea în organizare, asta era de fapt 
întrebarea. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Din câte ştiu, demersurile pentru organizarea evenimentelor 
din ziua de 2 mai au început undeva în luna aprilie, nu vă pot spune 
data exactă din luna aprilie, când s-a pus problema organizării unui 
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eveniment la nivel naţional şi s-a pus problema dacă structurile 
teritoriale, structurile judeţene ale ministerului nostru au infrastructura 
capabilă să gestioneze un eveniment de rang naţional. Şi aici mă refer 
la Direcţiile judeţene pentru tineret şi, similar acestora, cele de sport. 
Dorindu-se un impact mai mare decât fusese până atunci, s-a hotărât 
organizarea unor evenimente mari prin intermediul unor firme de 
resort specializate şi, în paralel, concomitent, organizarea la nivel 
judeţean. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:  

Cred că este o oră destul de târzie şi toţi suntem obosiţi. Să 
nu vă supăraţi, eu am vrut să-mi cer, în primul rând scuze, pentru 
gluma cu locul 1. 

Haideţi să începem cu întrebările. Cel mai bun lucru este să 
luăm pe rând întrebările, ca să fim şi mai eficienţi. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Acum încercam să închei, spunându-vă, domnule deputat, că 
am avut cunoştinţă de organizarea acestei activităţi, în sensul în care... 
eu atribuţii nu am în zona direcţiilor care au fost implicate la nivel 
decizional şi ca ordonator de credit, nici Direcţia program pentru 
tineret, nici program pentru studenţi, nici juridică, nici economică, nici 
achiziţii. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Atunci înseamnă că nu m-am lămurit eu. Doamna ministru, 
iniţial, în prima zi de audieri, ne-a spus că secretarii de stat cu 
subsecretarul de stat au avut o implicare. Secretarii de stat, din ce am 
înţeles eu şi eraţi şi dumneavoastră în sală, poate nu am înţeles eu 
bine. 

 

Domnul Constantin Neagu:  
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Am avut implicare, v-am spus. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Secretarii de stat înţeleg că n-au avut nici o implicare decât 
de participare. Practic, din ce spuneţi dumneavoastră, toată implicarea 
dumneavoastră tot în participare constă. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Eu înţeleg implicarea unui demnitar al ministerului este, în 
afară de cea care se probează prin mărturii video şi scrise din ziua 
evenimentului şi acestea vi le pot pune la dispoziţie în privinţa mea, la 
partea de organizare n-am avut drept de semnătură. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, n-aţi participat la nimic din ceea ce înseamnă 
organizarea evenimentului. Asta vă întreb. Pentru că altfel eu am o 
mare nelămurire, să ştiţi, de la începutul acestei comisii. Nu ştiu cine a 
plătit scena aceea de la Costineşti. Văd că domnul Costi Mocanu care 
a reprezentat MTV mi-a spus că au plătit-o ei. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Aceasta este întrebare? 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Da, este o întrebare. Este părerea mea, întrebarea mea. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Am înţeles. 
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Eu nu vă pot spune şi am să vă confirm ce a spus domnul 
Costi Mocanu, că nu este treaba mea. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu v-am întrebat pe dumneavoastră dacă aţi plătit-o 
dumneavoastră. Domnul Costi Mocanu ne-a confirmat că a plătit-o de 
fapt altcineva. Şi eu tot încerc să văd. Pe secretarii de stat văd că nu 
pot să-i întreb, că n-au avut implicare. Doamna ministru nu a ştiut. 

Dumneavoastră ştiţi cine a plătit scena de la Costineşti? 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Domnule deputat, nu am cunoştinţă de cine şi cum a plătit 
scena. Sigur nu sunt în măsură să vă răspund la întrebarea aceasta. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumim frumos. 

Domnul Sever Voinescu vrea să intervină. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Pentru stenogramă, o inexactitate. Cu siguranţă, colegul şi 
prietenul meu Nicu Bănicioiu este obosit.  

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu sunt obosit. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Nu este obosit. Domnul Costi Mocanu nu a spus că această 
scenă a fost plătită de domnia sa, ci dimpotrivă ne-a explicat că s-ar 
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putea să fie o înţelegere între MEDIA PRO ş.a.m.d. Urmează să 
discutăm şi cu cineva de la MEDIA PRO PICTURES, să vedem cum 
s-a plătit acea scenă. Mulţumesc. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Până se dumireşte domnul Voinescu cum este cu oboseala, eu 
aş vrea să consultăm stenogramele, dacă n-am înţeles foarte bine ce a 
spus domnul Costi Mocanu. Iar întrebarea mea era pur şi simplu de a 
încerca să mă dumiresc până la urmă cine a plătit acea scenă. Poate a 
plătit-o ministerul, poate nu a plătit-o ministerul şi atunci discuţia nu 
mai are sens. 

Vă rog eu, aprecierile cu oboseala ţineţi-le pentru 
dumneavoastră. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Chestiunea scenei şi plăţii scenei mă preocupă şi pe mine. Eu 
n-am avut absolut nici o problemă ca domnul Bănicioiu să întrebe, 
chiar îl îndemn să întrebe orice. Am vrut doar să fac o rectificare 
pentru ca stenograma să fie clară. Asta-i tot. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă mulţumim. 

Domnule Gondor, mai aveţi întrebări? Aţi terminat. 

Mai are cineva dintre colegi de pus întrebări? 

Bun. Mulţumim. Vă urăm succes la următorul cros. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Doamnă, vă invit şi pe dumneavoastră cu mare drag. 
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Domnul Robert Negoiţă:  

Atunci, spuneţi-ne şi nouă care sunt atribuţiile pe care vi le-a 
conferit doamna ministru. 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Am atribuţii pe direcţia de politici publice şi strategii, pe 
relaţii internaţionale, am atribuţii din partea ministerului să reprezint 
ministerul în Comisia Naţională pentru egalitate de şanse dintre femei 
şi bărbaţi şi tot prin ordinul ministrului sunt reprezentantul 
ministerului la toate conferinţele, mesele rotunde, acolo unde ministrul 
mă deleagă. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, dacă am înţeles bine, ca şi direcţiile pe care le au în 
subordine şi secretarii de stat, înţeleg prin deducţie logică că restul 
direcţiilor sunt în subordinea directă a doamnei ministru, nu? 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Nu aş putea să spun acum, cu matematica la ora aceasta s-ar 
putea să ne batem... deducţie logică, este logică, nu? 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mie mi se pare logică, nu ştiu, dacă mai există o persoană în 
conducerea ministerului despre care nu ştiam... 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Eu v-am spus ce atribuţii am prin ordinul scris al doamnei 
ministru. Mai mult de atât chiar nu... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, nu cunoaşteţi ce alte atribuii au ceilalţi. Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Doamna Aurelia Vasile. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule secretar de stat, o întrebare. Îmi pare rău că nu am 
fost de la început, dar am întrebat. Înţeleg că dumneavoastră aveţi 
atribuţii punctuale pe care vi le deleagă punctual. Vă întreb: aveţi 
măcar un cabinet? Aveţi şi dumneavoastră cui să daţi o dispoziţie? 

 

Domnul Constantin Neagu:  

Singurii demnitari care n-au dreptul la cabinet propriu sunt 
subsecretarii de stat şi subprefecţii. deci, eu nu am cabinet propriu. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

N-am să fac acum comentariu. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumim mult pentru prezenţă şi pentru informaţie. O zi 
bună. 

Stimaţi colegi, haideţi să terminăm şedinţa.  

Am să vă prezint un caz, după părerea mea, de o gravitate 
destul de mare. Am primit două adrese din partea celor două firme de 
consultanţă care – numai o secundă să rog pe cineva să distribuie 
colegilor din comisie cele două adrese – deci, am primit de la 
Compania de publicitate MARS SRL şi de la ARTIZAN 
CONSULTING SRL, cele două firme de consultanţă care au încheiat 
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contractele cu Ministerul Tineretului şi Sporturilor pentru organizarea 
zilei de 2 mai, evenimentele din data de 2 mai. 

O adresă pe care vă rog să-mi daţi voie s-o citesc, că are trei 
fraze. Aştept să le primiţi şi dumneavoastră. 

Vreau să vă atrag atenţia... de fapt, haideţi că până citesc 
colegii, vreau să vă şi spun, stimaţi colegi, concluzia. Concluzia 
adreselor prin care ne spun reprezentanţii celor două firme este 
următoarea, că din cele de mai sus rezultă că solicitarea nu are temei 
legal. 

Vă mai spun un lucru, că cele două adrese sunt identice, mai 
puţin antetul şi semnăturile. 

Mie mi se pare un caz de încălcare flagrantă a dispoziţiilor 
Regulamentului Camerei, de încălcare a dispoziţiilor Regulamentului 
comisiei. Mie mi se pare un lucru extrem de important şi aş vrea să 
ştiţi că sunt încălcate dispoziţiile din regulament, care obligă absolut 
orice persoană care are legătură sau informaţii referitoare la cazul pe 
care comisia de anchetă l-a luat în dezbatere, să se prezinte la comisie 
şi să furnizeze aceste materiale şi, dacă nu mă înşel, doamna Aurelia 
Vasile va confirma, art.76, alin.3. 

Sancţiunile sunt foarte clare în acest caz. 

Eu consider şi vă fac următoarea propunere, pentru că sunt 
foarte importante depoziţiile celor două persoane şi cred că este foarte 
important ca acestea să vină la aceste audieri şi să ne răspundă la 
întrebările pe care noi, membrii comisiei, le avem, să retrimitem 
aceste adrese celor două firme de consultanţă, să completăm această 
adresă cu o frază în care să menţionăm expres la ce sunt sau care ar fi 
sancţiunea la care... 

Domnule Sever Voinescu, cred că ştiţi mai bine ca mine 
sancţiunile în cazul în care este aceeaşi sancţiune în dreptul comun, 
dacă nu se prezintă, Codul penal este cel care se aplică în acest caz. 
Dar dumneavoastră constat că sunteţi de acord. O să vă las să spuneţi 
cuvântul, pentru că dacă sunteţi de acord ca doi reprezentanţi ai unor 
firme de consultanţă chemaţi în faţa unei comisii de anchetă să nu se 
prezintă, vă respect punctul de vedere. 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Acum, pentru că m-aţi întrebat. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă rog frumos. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

V-am spus de la bun început de când am văzut hârtiile 
acestea că nu este deloc în regulă. Aceşti oameni trebuie să vină, fără 
îndoială, legea-i obligă, dar să nu facem de aici micul spectacol cu 
sancţiuni penale, sancţionăm noi penal. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Am citat din regulament, domnule Sever Voinescu. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

Termin imediat. 

Propunerea mea este să revenim cu adresă, probabil să 
adăugăm o frază prin care să explicăm că sunt obligaţi de lege să vină, 
dar să nu ne ducem până la lucruri... 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Uitaţi adresele. Le citiţi şi dumneavoastră. Motivează acelaşi 
lucru pe care-l invocă domnul Boureanu în fiecare dimineaţă la 
comisie, acelaşi lucru pe care dumneavoastră îl susţineţi şi anume că, 
daţi-mi voie să citesc art.34 din Regulamentul Camerei care stipulează 
că: „Anchetele parlamentare nu pot avea ca obiect investigarea unor 
fapte şi activităţi care fac obiectul unor anchete judiciare sau care se 
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află pe rolul unor instanţe de judecată”. Ne dă şi alin.2 care spune că o 
anchetă parlamentară încetează de drept în momentul deschiderii unor 
proceduri judiciare referitoare la fapte sau anchete care constituie 
obiectul ei, situaţie în care Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 
anunţă organele de urmărire penală că pot avea acces la toate 
documentele referitoare la cazul în speţă aflat în analiza Camerei 
Deputaţilor. Rezultă că ancheta parlamentară – şi aceasta este 
concluzia reprezentanţilor celor două firme de consultanţă care ne 
trimit această adresă, deci concluzia domniilor lor este că, citez: 
„Rezultă că ancheta parlamentară a încetat de drept la momentul 
deschiderii anchetei judiciare a DNA”. Continuu: „Din cele de mai sus 
rezultă că solicitarea dumneavoastră nu are temei legal”. 

Eu cred că această apreciere depăşeşte cadrul regulamentar şi 
legal, din punctul meu de vedere. Suntem o comisie de anchetă care 
funcţionează după nişte regulamente şi vă propun exact, vă repet 
propunerea mea, în sensul de a trimite din nou adresă celor două firme 
cu menţiunile din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi regulamentul 
comisiei, care prevăd ce prevăd, obligativitatea lor sub sancţiunile 
prevăzute de lege. 

Intervenţii, domnul Vişan, domnul Gondor, domnul 
Bănicioiu. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Bineînţeles că neprezentarea în faţa unei comisii 
parlamentare de anchetă regulamentară ea însăşi ar fi o problemă. 
Numai că atunci când v-am rugat să citaţi din adresă, mai erau două 
paragrafe sus şi, cu permisiunea dumneavoastră şi ca vicepreşedinte al 
comisiei, o să vi le citesc: „Referitor la solicitarea comisiei de 
desemnarea a unui reprezentant al societăţii noastre pentru a se 
prezenta în faţa comisiei în data de 2 iulie 2009, ora 10.00, având în 
vedere şi că aceasta a fost transmisă în termen extrem de scurt, vă 
putem comunica în prezent următoarele: 

Aspectele investigate de către comisie fac obiectul unei 
anchete judiciare a DNA în dosarul 147/P/2009, dosar în care au fost 
audiate persoane din cadrul societăţii noastre”, adică din cadrul 
societăţii celor care trimit adresa, „şi au fost predate o serie de 
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documente de către societatea noastră. Aceste aspecte vă pot fi 
confirmate de către DNA”. 

Ideea care este, cred eu. Bineînţeles că o să trimitem din nou 
o adresă, dar ceea ce spunea colegul nostru, domnul Boureanu şi ceea 
ce şi noi am susţinut de câteva ori, că aşa cum dumneavoastră invocaţi 
un articol de regulament în baza căruia funcţionează această comisie, 
aşa cum domnul Boureanu şi o parte dintre noi invocăm nişte articole 
din regulament foarte clare în care se constată – dar nu vrea nimeni să 
constate – că această anchetă încetează de drept, probabil şi aceşti 
oameni, în momentul în care au fost chemaţi la DNA, dânşii, 
documentele lor ş.a.m.d. au considerat acelaşi lucru. 

De altfel, eu am mai spus o dată că prezenţa noastră în 
această comisie, a mea cel puţin, se datorează în mod explicit faptului 
că s-a încercat a se spune că dorim să tergiversăm sau să acoperim pe 
cineva, dar repet părerea noastră a fost că se încalcă graf 
Regulamentul Camerei Deputaţilor şi că suntem în trei puncte, aşa 
cum şi dumneavoastră consideraţi că se încalcă Regulamentul 
Camerei Deputaţilor printr-un punct sau, mă rog, trebuie să votăm 
dacă se încalcă sau nu şi, din acest motiv, este chiar o dezbatere se 
pare în acest moment dacă această comisie funcţionează pentru 
spectacol şi părerea mea este că funcţionează numai pentru spectacol 
şi că nu are nici un alt rol sau are vreun motiv de a funcţiona. 

Dar pentru a nu fi acuzaţi că nu vrem să participăm la ceea ce 
dumneavoastră aţi general, PNL şi PSD, asta este, sunt regulile 
democraţiei şi suntem şi noi aici. 

Iar cu privire la retrimiterea adreselor, sunt şi eu de acord. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Mulţumesc. 

Permiteţi-mi pentru rigurozitate să spun că nu noi am generat, 
ci este un vot al Camerei Deputaţilor, un vot unanim, al 222 de 
parlamentari. 

Cât pentru procesul verbal al acestei şedinţe, insist stimate 
doamne pentru o informaţie pe care am spus-o şi pe care vă rog s-o 
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prindeţi aşa cum am spus-o, în sensul în care cele două adrese sunt 
identice. Cele două firme sunt cele care au participat, au concurat 
pentru obţinerea contractelor cu acţionariat comun şi totuşi aceste 
două adrese sunt identice. 

Vă mulţumesc. 

Pe intervenţii erau, dacă nu mă înşel, domnul Olteanu, 
domnul Gondor şi domnul Negoiţă. 

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Vă mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Pentru aceeaşi 
rigoare a afirmaţiilor din comisie, ca să fiu cât se poate de explicit. 
Activitatea noastră din această comisie, inclusiv peste vară, nu este 
generată nici de dorinţa de a asculta aici cum suntem insultaţi de 
dimineaţa până seara de diverse persoane care, după ce-şi varsă 
insultele, pleacă; nici de votul Parlamentului, ci de faptele presupuse 
ale doamnei ministru Monica Iacob Ridzi. De aceea, s-a făcut o 
comisie de anchetă pentru că se presupune şi încercăm să descoperim 
şi să verificăm dacă doamna Monica Iacob Ridzi a gospodărit legal 
sau ilegal, oportun sau inoportun o mare sumă de bani.  

Deci, dacă e să vedem cauza prezenţei noastre aici sau 
responsabilul prezenţei noastre aici, să-l căutăm acolo unde se află şi 
nu în alte părţi. 

N-am să trec, sigur, peste elementul hilar, aproape, ce să zic, 
de Tudor Muşatescu, nu, dincolo de faptul că este o anchetă judiciară 
în curs, a fost şi termenul extrem de scurt şi de aceea ni se trimite 
această scrisoare, aşa se invocă aici. Şi probabil dacă o să constatăm în 
curând şi că nu a sunat ceasul de dimineaţă şi de aceea nu au putu să 
vină. 

Dar ca să vorbesc despre lucrurile serioase, este a treia oară 
când ni se spune din diverse părţi că ni se promite nouă că este o 
anchetă la DNA şi că poate ne spune şi DNA-ul. Dar de ce nu ne 
spune, stimaţi colegi, DNA-ul nimic, dacă tot ne asiguraţi cu toţii că 
este o anchetă la DNA. toată lumea ştie ce se întâmplă la DNA. colegi 
din alte partide, miniştri, societăţi comerciale înfiinţate în luna 
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decembrie 2008 şi care au prins contracte la stat. Numai DNA-ul nu 
ştie ce se întâmplă la DNA. Pare-se că poate nu ştie ce se întâmplă la 
Parlament, deşi se publică în Monitorul Oficial ce se întâmplă la 
Parlament şi nu ne anunţă. 

Eu consider că DNA ştie foarte ce se întâmplă la Parlament şi 
că, dacă are ceva să ne anunţe, ne anunţă. 

De aceea, eu consider că este o gravă încălcare  legii şi un act 
de imoralitate, ca să nu mă exprim altfel, refuzul acestor două firme de 
a se prezenta şi, de aceea, doamnă preşedinte, insist ca în scrisoarea a 
doua pe care le-o trimitem să explicăm ce înseamnă consecinţele 
neprezentării la cea de-a doua citare care să fie luni la prima oră de 
activitate a comisiei, respectiv aducerea cu forţa publică. 

 

Domnul Gelu Vişan:    

de către dumneavoastră! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul deputat Negoiţă, vă rog. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Am început această şedinţă prin a face o listă cu persoanele 
care ar trebui să se prezinte în faţa comisiei să ne lumineze, referitor la 
anumite aspecte, care ne sunt necunoscute. 

Din acest punct de vedere, aş propune ca pe acea listă cu 
invitaţi care să vină să ne lumineze în problemele care nu sunt clare, 
aş vrea să o trecem şi pe doamna ministru. De ce, pentru că este 
posibil... 

 

Doamna Alina Gorghiu:   
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Domnule Negoiţă, a fost discutată această problemă şi a 
rămas ca, după ce vom face toate audierile, în acest dosar, o să o 
chemăm pe doamna ministru. 

 

Domnul Robert Negoiţă: 

Este în regulă, pentru că vrem să nu fim în eroare, în anumite 
zone. E în regulă. 

Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul deputat Bănicioiu. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Mulţumesc. 

Şi eu am studiat cu atenţie răspunsul celor două companii de 
publicitate. Eu cred că nu aş putea să folosesc un termen gen abuz, dar 
este clar un gest de nerespectare a legii, pentru că toate regulile din 
această ţară spun clar, atunci când eşti chemat de o comisie de anchetă 
trebuie să te prezinţi, prezenţa este obligatorie. 

Cred că domnii aceştia sunt, poate, chiar tupeişti, din moment 
ce înţeleg că nu trebuie să respecte legea, că legea nu este aceeaşi 
pentru toţi, iar că domniile lor au alte drepturi, probabil. Mai mari 
decât cele ale cetăţenilor de rând.  

Deci eu mă alătur opiniei domnului Olteanu şi consider că ar 
trebui să suporte consecinţele legale, cum toţi suntem datori să 
suportăm consecinţele legale, atunci când greşim! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Mai puţin parlamentarii care au greşit! 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:   

Nu, nu! Toată lumea trebuie să suporte consecinţele legale. Şi 
cred că ar trebui ca luni să fie prezenţi aici, la prima oră sau când veţi 
stabili şi să ne dea explicaţiile necesare. 

Vă mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Imediat vă dau cuvântul, domnule Voinescu. 

Consider că este cu atât mai mult, nu ştiu, de condamnat 
atitudinea lor –  cu cât însăşi doamna ministru a venit aici şi s-a 
prezentat aici, în faţa noastră, şi ceilalţi miniştri şi participanţi la 
audieri, cărora trebuie să le mulţumim, pe această cale –  şi să nu fiu 
de acord cu atitudinea domniilor lor. 

Eu aş merge pe ideea unei adrese, prin care să îi invităm şi să 
le spunem că trebuie să respecte regulamentul şi, dacă luni nu se 
prezintă, propun să reluăm în discuţie acest subiect. 

Domnul Voinescu. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Da doamnă, susţin cu totul propunerea dumneavoastră, dar aş 
vrea, încă o dată, să nu facem aici paradă. Am ajuns încă într-un punct 
în care se verifică faptul că acest regulament este cel puţin ambiguu! 
Iertaţi-mă, nu avem, adevărul adevărat este că nu avem nici o atribuţie 
de exercitare a forţei de a aduce oameni. Sigur, obligaţia există, dar 
dacă nu şi-o respectă, întrebarea este, juridic, care ar fi consecinţele, 
pentru că s-au evocat consecinţe. Iertaţi-mă, nu mă trimiteţi la Codul 
penal! Nici manu militari nu poate fi adus, pentru că asta nu poate 
dispune decât un judecător. 

Bun! Eu acum ştiu că mulţi dintre noi, de aici, se duc şi spre 
alte puteri în stat, dar nu este cazul la această comisie, sper! 

Sunt perfect de acord, haideţi să votăm, dar haideţi să nu ne 
umflăm muşchii! 
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Doamna Alina Gorghiu:   

Doamna Aura Vasile. 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Sunt de acord şi cu doamna preşedinte şi cu colegul Sever. 
Nu ne umflăm muşchii, dar vrem să fim şi noi respectaţi! De aceea, 
doamna preşedinte, o să vă rog să supuneţi votului comisiei 
propunerea care văd că este însuşită de mai mulţi parlamentari, 
propunerea dumneavoastră. 

Şi aş vrea, poate, dacă colegii sunt de acord şi se exprimă 
prin vot, ca pe lista de invitaţi să fie trecut şi secretarul general al 
ministerului, că poate ne lămurim şi noi ce fac oamenii aceia. Până la 
urmă, primul ministru are dreptate, sunt bani publici, noi spunem că 
sunt cheltuieli numeroase, poate nu avem nevoie de secretari de stat şi 
de secretar general al ministerului! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Eu v-aş propune, înainte să discutăm alte persoane de pe listă, 
să dăm votul pe această problemă. 

Cine este pentru revenirea la adrese? Voturi pentru? 
Împotrivă? Abţineri? Nu avem. Vă mulţumesc. 

Acum, din discuţie a reieşit necesitatea chemării la audieri a 
mai multor persoane, pe lângă cele pe care le-am votat iniţial. 

A reieşit aşa, că trebuie să chemăm un reprezentant al Media 
ProPictures, aţi văzut justificarea, cu documente. Un reprezentant al 
CNA – aici, poate mă sfătuiţi dumneavoastră pe cine ar trebui să 
invităm. 

 

Doamna Aurelia Vasile: 
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Eu spun că trebuie să trimitem adresa instituţiei, iar instituţia 
este cea care deleagă. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Atunci, CNA-ul, prin reprezentantul pe care îl doresc 
domniile lor şi, aşa cum spunea doamna Aura Vasile, secretarul 
general al ministerului. Deci trei persoane. 

Propunerea mea, dacă îmi permiteţi, ar fi următoarea, să 
revin, de fapt, la o propunere a domnului Olteanu, să împărţim aceşti 
invitaţi în zilele de luni şi marţi, pentru că sunt mulţi, sunt foarte 
mulţi. Şi o să rog secretariatul să îi contacteze telefonic, înainte, în 
măsura disponibilităţii, pentru luni sau marţi, să încerce – şi în funcţie 
de programul lor..... 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Eu aş solicita, pentru că luni dimineaţă, mulţi dintre noi avem 
şi alte activităţi, care sunt obligatorii pentru noi şi, atunci, să putem să 
începem comisia la ora 13 sau la ora 14, începând de la ora asta este 
oricând OK. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Aş avea să vă fac şi eu o propunere, legat de invitaţi. 

Haideţi să încercăm şi poate atunci o să mai comprimăm şi 
noi timpul şi să invităm invitaţii – îmi cer scuze – la diferite ore. Din 
45 în 45 de minute şi poate că atunci ne mai cenzurăm şi noi, nu mai 
cumpărăm nimic pe aici! Nu? 

 

Doamna Aurelia Vasile: 

Eu cred că este corect să informăm că sunt chemaţi şi lăsăm 
la aprecierea domniilor lor dacă vor să vină mai devreme, ca să vadă 
cum evoluează lucrurile, pentru că, altfel, ne-am întoarce la o 
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propunere sau o încercare de propunere a unui coleg de-al nostru, că 
nu au acces şi că îi ţinem pe hol. 

Deci fiecare ştie, îşi stabileşte ora, ziua. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Nu a fost nici un fel de reiterare a propunerii, ci, efectiv, să 
nu stea oamenii aici, ultimul săracul.... 

Dar să le facem un program, în jurul orei 13 veţi fi audiat şi, 
dacă vrea să vină mai repede vine! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul Vişan. 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Eu vă spun de la bun început că voi face, oarecum, o 
declaraţie, în nume personal. 

Vreau să vă spun că suntem la finalul a trei zile de comisie 
parlamentară, vreau să vă spun că, personal, nu am intrat în 
Parlamentul României pentru aşa ceva, pentru a ne constitui într-o 
echipă de, nu ştiu, aşa zisă anchetă parlamentară, printr-un anumit tip 
de vot. E în regulă, avem regulamentele noastre. 

Am constatat că, în aceste trei zile, ceea ce facem noi 
seamănă mai mult cu un proces public sau cu un proces de execuţie 
publică. Se pare că vechile deprinderi ale omenirii, care asista 
nepăsătoare sau, din ce în ce mai învârtoşată şi din ce în ce mai 
învolburată, în pieţe, la execuţiile publice şi, dacă nu era sânge cât 
trebuia, nu erau mulţumiţi. Nu spun că nu ar fi trebuit să fie 
reprezentanţii presei de faţă ci, dimpotrivă, cred  că este încă o notă pe 
care o dăm despre activitatea Parlamentului, în general. Iar în ceea ce 
priveşte ceea ce facem noi aici, simultan cu o anchetă judiciară care se 
desfăşoară pe rol, la final vreau să faceţi un exerciţiu de imagine sau 
de imaginaţie. Un exerciţiu de imaginaţie. 
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Gândiţi-vă că toate procesele din România ar fi transmise 
public, la televizor, în direct. 

 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Toate procesele, în România, sunt publice! 

 

Domnul Gelu Vişan:    

Vreau să termin! Vă că v-aţi deranjat, sunteţi parlamentari cu 
vechime, vă place, vedeţi sânge, e bine! O să vi se dea sânge, până la 
urmă, poate, şi pe pereţi şi pe unde vreţi dumneavoastră, dar lăsaţi-mă 
să termin! 

Nu acuz pe nimeni, acuz, dacă vreţi, această modalitate de 
funcţionare a unui parlament îmbătrânit şi anchilozat în vechi metehne 
şi anume aceea de a executa public pe cine îi vine lui la îndemână şi, 
ultimul lucru pe care vreau să îl spun este următorul. Dacă pe legea 
pensiilor parlamentarilor, în care deputaţii PSD-ului şi PNL-ului au 
fugit din comisie, eraţi la fel de activi, la fel de publici şi nu scoateţi, 
prin votul PSD-ului şi PNL-ului, presa afară din sală, poate făceam o 
dreptate, o singură dreptate! 

Felul în care sunteţi şi vă place să executaţi public un om, 
mie îmi face o părere extraordinar de bună faţă de Parlament. 

Este declaraţia mea, aţi făcut şi dumneavoastră destule şi mi-
o susţin şi o să o spun, vizavi de ceea ce se întâmplă aici, peste tot. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Domnul Olteanu. 

 

Domnul Bogdan Olteanu: 

În ceea ce priveşte legea pensiilor parlamentarilor, cu mult 
mai bine ar fi fost dacă nu s-ar fi adoptat şi probabil că, dacă dintre 
parlamentarii PNL şi PD nu ar fi fost câţiva – de exemplu domnul 
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Radu Berceanu, fără îndoială –  care erau pe mâna pe sus, cu 
amândouă mâinile pe sus, în anul 2006, nu s-ar fi adoptat. Acum, s-a 
adoptat şi va trebui să ne descurcăm, să vedem ce facem cu ea. 

Dar am toată încrederea în guvernul dumneavoastră, că va 
face o plată unitară a pensiilor şi o reglementare unitară a pensiilor, că 
aveţi 70%. 

Însă pe chestiunile serioase, aici ne îndepărtăm total, stimate 
coleg! Eu cred extrem de mult în funcţia de control parlamentar, o 
consider cel puţin la fel de importantă ca funcţia de legiferare. 
Controlul parlamentar asupra administraţiei publice este esenţial 
pentru o funcţionar echilibrată a democraţiei şi dacă Parlamentul 
României nu a făcut, vreme de 20 de ani ceva, nu a făcut control 
parlamentar. Fie din motive instituţionale, pentru că nu am avut o 
cultură necesară a încrederii în parlament, fie din motive birocratice, 
dacă vreţi, fiind încărcaţi cu un proces legislativ extrem de complex, 
până în 2007, în care făceam 500-600 de proceduri de adoptare de legi 
pe an, din considerente de adoptare a aquis-ului comunitar şi de 
modernizare a legislaţiei. Cei care sunt mai bine lucrurile acestea. Dar 
nu am putut exact să facem control parlamentar şi sunt foarte mândru 
că facem control parlamentar, acum. 

În ce priveşte modalităţile, eu nu am să vorbesc decât în 
numele colegilor mei, eu cred că reprezentanţii PNL au fost extrem de 
decenţi, în anumite cazuri, prea decenţi faţă de modul în care au fost 
trataţi în această comisie. Şi au fost cazuri în care ne-a crăpat obrazul 
de ruşine faţă de ceea ce s-a spus aici şi îmi pare rău că nu s-au 
invocat şi acele cazuri, că poate un pic de autocritică ar fi ajutat la mai 
buna asimilare a criticii. Dar ne interesează un singur lucru, ne 
interesează să aflăm fapte! 

Am pus întrebări aplicate. Vorbesc iarăşi de mine şi de 
colegii mei, întrebări aplicate, întrebări decente, întrebări tehnice. La 
unele am primit răspuns, la altele aşteptăm să primim răspuns în scris. 
Nu ne interesează altceva, nu ne interesează să facem calificări, atunci 
când le-am  făcut, ne-am exprimat regretul dacă cineva le-a făcut. Ne 
interesează să aflăm adevăr şi fapte. Dacă acest lucru este considerat 
nepotrivit, suntem într-o totală divergenţă de idei şi de opinii. Eu cred 
că este extrem de potrivit şi ţine de esenţa activităţii parlamentare. 



173 
 

Îmi pare rău că am purtat această discuţie acum, poate că era 
foarte interesant de purtat într-un moment de construcţie instituţională 
a României sau Parlamentului României, dar dacă tot aţi ridicat 
subiectul, poate îl continuăm. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Înainte de a lua cuvântul domnul Voinescu şi domnul 
Bănicioiu, am o rugăminte. 

Haideţi să ne stabilim ora de luni, eu am o problemă cu ora 
de luni. Mă înţelegeţi! Pe urmă se mai supără domnul Vişan şi pleacă 
şi rămânem fără cvorum şi nu stabilim ora şi este o problemă. 

Luni ora 14? Toată lumea este de acord cu ora 14? Nouă nu 
ne convine, dar asta este. 

Cine este pentru? Mulţumesc frumos. 

 

Domnul Marius-Sorin Göndör:   

Aţi văzut că am făcut propunerea aceea cu chemarea 
invitaţilor la diferite ore, nu credeţi că ari fi bine, pentru că, după cum 
văd, ne aşteaptă luni, marţi, miercuri, joi, nu credeţi că ar fi bine să 
facem şi un program cu orele şi o oră la care finalizăm, seara, la prânz 
să avem o oră de masă. Aşa ar fi normal! Noi venim aici şi nu mai 
ştim când plecăm. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Sunt de acord cu pauza de masă, pentru că stăm foarte multe 
orie aici, dar simt nevoia să revin cu o rugăminte la membrii PDL sau 
la cei care au acces la Secretariatul general al Camerei. Nici până în 
secunda de astăzi nu am primit un secretar. Eu trimit citaţiile, eu scriu 
adresele, eu dau cu capul, eu dau cu piciorul şi credeţi-mă că este o 
muncă, de multe ori, mai mare ca în comisie. 

Mă ajutaţi la citaţii, domnule Voinescu? 
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Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Doamnă, eram doar foarte îngrijorat că aţi spus că daţi cu 
capul! Şi vă rog să nu faceţi asta! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Eu am înţeles că vă alăturaţi în munca birocratică. 

 

Domnul Bogdan Olteanu: 

Cred că doamna preşedinte este mai mult filozof decât 
tinichigiu şi atunci dânsa mai mult cu capul! 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Vorbesc serios, domnule Gondor, propunerea este foarte 
bună, problema este că nu are cine să facă un program şi să stăm să 
corelăm invitaţii cu telefoane ş.a.m.d.  

Dacă ni se pune la dispoziţie un secretariat cu un număr 
decent de persoane, care să poată să facă această treabă, cu mare 
plăcere.  

Mulţumesc mult. 

Domnul Voinescu şi apoi domnul Bănicioiu. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:   

Doamna preşedinte, pentru că tot s-a deschis o discuţie şi 
cred că, până la urmă, este important să ne spunem, în această 
comisie, câteva lucruri, la capătul a trei zile. 

Colegul Vişan cred că a exprimat un sentiment pe care îl 
avem mai toţi, cei din Partidul Democrat Liberal, membri în această 
comisie – eu nu vorbesc în numele lor, am spus că bănuiesc că îl avem 
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mai toţi, eu îl am, în orice caz – şi anume acela că nu există nici un fel 
de interes pentru aflarea adevărului, în această chestiune, ci există un 
interes pentru un război politic. 

Au fost câteva împrejurări când, în fine, o anumită majoritate 
constituită aici, care a funcţionat ceas – şi nu suntem nici noi atât de 
naivi încât să nu vedem – ne-au dat această impresie. 

Au fost şi câteva momente, doamna preşedinte, în care ni s-a 
părut că nu conduceţi chiar imparţial aceste şedinţe. Sigur, înainte de a 
fi preşedinta acestei comisii, sunteţi membră într-un partid politic din 
opoziţie, aveţi, evident, în gestiune cariera dumneavoastră politică, 
toate aceste lucruri şi, un detaliu trecător, sunteţi şi preşedinta acestei 
comisii. Spun asta ca să circumstanţiez şi să nu înţelegeţi că vă fac 
anume un reproş, ci este o constatare. Şi vreau să exprim foarte sincer 
acest sentiment al meu, cred că împărtăşit de colegi. 

Şi mai este ceva în legătură cu controlul parlamentar şi acum 
discutăm principii. 

Şi eu cred în controlul parlamentar, şi eu cred că funcţia de 
control a parlamentului asupra executivului trebuie exercitată cu mult 
mai multă rigoare, mult mai des decât se întâmplă şi, din păcate, 
trebuie să spun că, cred că este unul din lipsurile cele mai importante 
din activitatea parlamentară, în ultimii ani. Probabil că domeniul 
acesta, al controlului parlamentului asupra executivului este cel mai 
sărac reprezentat şi, în orice caz, atunci când se exercită, se exercită 
superficial şi la nivelul unor declaraţii, din multe motive. Poate că, 
odată, vom putea aşeza instituţional şi asta. Dar de aici, până la abuz şi 
de aici, până la constituirea unor majorităţi politice ad-hoc, anume 
destinate pentru a ţinti un anume ministru şi, prin el, un anume partid, 
admit că este o cale scurtă, dar este un pas care, totuşi, nu trebuie făcut 
şi, cu toată sinceritatea vă spun că eu, unul, sunt în această comisie aşa 
cum am şi spus-o, cu multe întrebări şi cu puţine răspunsuri, 
deocamdată! Sper să am multe răspunsuri, până la sfârşit. Dar am 
constatat că, de fapt, ce se întâmplă în jurul acestei mese e politică şi e 
politică în sensul acela, cum să spun, al trântei între grupuri 
parlamentare şi oameni care aparţin din partide diferite şi acesta este 
un lucru care, până acum, mi-a creat un gust amar. Şi sper din suflet, 
mă uit, văd colegi absolut respectabili, oameni pe care îi respect, 
oameni cu care chiar am început să leg prietenii în lunile astea de 
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parlament şi vă spun sincer că sper ca lucrurile să se termine altfel 
decât au început. 

Mulţumesc. 

 

Doamna Alina Gorghiu:   

Doamna Aura Vasile şi după aceea am să iau eu cuvântul, să 
vă răspund. 

 

Doamna Aurelia Vasile:  

Nu am să repet ce au spus cei doi colegi ai mei. În mare 
proporţie sunt de acord şi, înainte de a face un alt comentariu, vreau să 
readuc aminte că primul ministru şi că fiecare ministru este votat de 
Parlament. Deci, cine îl votează, în faţa lui trebuie să dea socoteală. 
Există această formă prin care punctual pe o anumită temă, pe un 
anumit eveniment, pe o anumită presupunere trebuie să răspundă. 

Legat de trântă şi legat într-adevăr de, să folosesc un termen 
academic, ca şi un tinichigiu lovit la gleznă, domnule Vişan, n-am 
început-o noi. În condiţiile în care răutăţile au plecat din altă parte, 
chiar dacă anumite întrebări sunt tendenţioase, poate se fac din prea 
mult elan, poate se fac pentru că aşa doreşte să pună întrebarea, să 
întoarcă răspunsul. Nu este obligatoriu ca toată lumea să poată să se 
adreseze cu aceleaşi rigori ca şi dumneavoastră. Dar vreau să fac 
remarca şi nu mă puteţi contrazice că această trântă nu au început-o 
decât un anumit grup parlamentar pe care eu nu am să-l numesc. Şi 
care cred eu că, lucrând cu milioane de oameni în viaţa mea şi vă rog 
să mă credeţi că pot să spun că am lucrat cu peste un milion de 
bărbaţi, prin profesia mea de-a lungul anilor, aş putea să spun cu multă 
responsabilitate: nici un şofer cu care am lucrat, nici un lăcătuş, nici 
un tinichigiu, cum spunea domnul preşedinte Băsescu, în faţa mea nu 
a avut o atitudine cum au avut unii parlamentari în cursul zilei de ieri. 
Că noi femeile ne declarăm că pe statut profesional, social, trebuie să 
se respecte întrutotul. Este corect ca şi dumneavoastră să spuneţi să fiţi 
respectaţi de către femei. Dar există o minimă decenţă a celor şapte 
ani care obligă totuşi ca în momentul în care ai o femeie în faţă să ai o 
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anumită atitudine. Bineînţeles că anumite gesturi, anumite vorbe au 
enervat. Cred că ele vor fi finalizate din acest moment şi că putem să 
ne demonstrăm fiecare dintre noi profesionalismul, aplecarea şi 
răspunderea, dacă vreţi, din partea fiecărui grup politic pentru tema pe 
care o avem. 

Declar încă o dată, lucru pe care l-am mai declarat de câteva 
ori, că am plecat de la început cu convingerea dă doamna ministru nu 
este vinovată, am însuşit ceea ce dânsa a spus de la microfonul 
plenului Camerei şi, de aceea, mă comport în condiţiile în care să am 
şi eu ca şi dumneavoastră răspunsuri la multele întrebări pe care le am 
şi eu. 

Vedeţi şi dumneavoastră că din moment ce audierile 
avansează, apar unele nelămuriri, lămuriri, unele lucruri care 
contrazic, alte lucruri care au fost spuse de alţi invitaţi înainte. 

Deci, solicit eu dacă vreţi dumneavoastră să vă ponderaţi o 
serie de colegi care să aibă o atitudine civilizată aşa cum trebuie să fie 
în Parlamentul României şi într-o comisie care funcţionează legal şi 
care are dreptul constituţional să verifice pe cei pe care noi i-am votat. 
Sunt miniştri prin votul Parlamentului. 

 

Doamna Alina Gorghiu:  

Vă rog să-mi permiteţi să-i răspund şi eu domnul Voinescu, 
să nu-i rămân datoare. 

Aţi spus că a fost un vot politic care a mers ceas. Vreau să 
spun cu toată răspunderea în faţa acestei comisii că votul s-a dat pe 
două lucruri simple: pe programul de lucru al comisiei, pe trei, mă 
scuzaţi, program, invitaţi, listă de documente. La care, de principiu, nu 
aţi avut nimic de obiectat. A mai fost votul pe regulament şi nu aţi 
protestat din secunda în care l-aţi şi votat cu toţii din acest Grup PD-L. 
Acestea sunt singurele voturi în comisie, domnule Voinescu. N-am dat 
alte voturi. Numai o secundă, lăsaţi-mă să termin, că eu v-am ascultat. 

Am dat cuvântul tuturor din comisie de fiecare dată când mi 
s-a cerut cuvântul . 
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Probabil şi singurul lucru pe care într-adevăr mi-l reproşez 
este că nu am în obicei să opresc microfonul sau să fac alte gesturi 
atunci când cineva sare calul. Nu cred că este cazul şi cred că noi am 
intrat într-o rutină. Deja am început să fim mai relaxaţi unii cu alţii în 
această comisie. Cred că a evoluat înspre bine această comisie şi cred 
că deja sunt lucruri pe care le-am câştigat de trei zile. În nici un caz nu 
consider pierdere de timp această comisie şi sper că şi dumneavoastră 
la fel. 

Aceasta am vrut să spun, pentru că simţeam nevoia unor 
clarificări. Sunt convinsă că nu m-aţi acuzat de partie pris sau altceva. 
Mulţumesc. Mi-aţi spus că am o calitate de membru de partid înainte 
de toate şi vroiam să lămuresc. Eu cred că am fost destul de 
imparţială. Mulţumesc mult. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu, dacă-mi daţi voie, constat că în ultimele două ore 
jumătate, trei ore, parcă ne-am înţeles un pic mai bine, nu ştiu de ce 
oare. Dar vreau să vă spun că, deşi nu am ajuns la gradul academic de 
tinichigiu, nu ştiu, pot să emit păreri şi pot să pun întrebări aşa cum 
cred eu de cuviinţă, chiar dacă-i deranjează pe unii dintre colegii mei. 
Dar, cu toate astea, colegii mei de la PSD, cât şi eu, cred că ne-am 
comportat civilizat şi în limitele bunului simţ, atâta timp cât s-au putut 
păstra aceste limite deşi uneori a fost foarte greu şi vă asigur că a fost 
foarte greu. 

Precizez asta tocmai pentru că un coleg un pic înainte ne-a 
spus că această comisie s-ar putea arunca în derizoriu. Eu nu-mi 
doresc acest lucru şi sper că nici acel coleg şi nici ceilalţi colegi din 
această comisie să nu-şi dorească acest lucru şi sper să faceţi de acum 
încolo tot posibilul să nu mai existe cazuri în care tot ceea ce discutăm 
noi este aruncat în derizoriu. Sper să nu mai chemaţi colegi care să 
vină aici doar pentru declaraţii de presă, jignesc două minute pe 
cineva, după care se retrag şi pleacă şi evident nu sunt interesaţi de ce 
discutăm aici şi sper să renunţăm la desele maniere de a întrerupe 
lucrările şedinţei prin procedură şi tot felul de astfel de invenţii şi vă 
asigur că, dacă vom ajunge la o concluzie cât mai repede s-ar putea să 
fie şi în interesul doamnei ministru. Cu siguranţă va fi în interesul 
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doamnei ministru. Dacă cineva nu este de acord cu cineva, nu 
înseamnă neapărat că trebuie obstrucţionat, nu înseamnă neapărat că... 
şi am văzut şi schimbul de replici dintre colegul meu şi un alt coleg, 
nu înseamnă neapărat că trebuie imediat, chiar dacă nu ai microfonul 
sau nu ai cuvântul, să-l admonestezi verbal. Cred că se pot face 
lucrurile astea şi civilizat de la microfon şi pe un ton mai calm, că nu 
ne obligă nimeni să ţipăm şi să zbierăm unii la alţii. 

Şi vreau să fac acest apel tuturor, dar dacă într-adevăr vreţi să 
nu fie circ, atunci respectaţi-vă votul pe care l-aţi dat în plen, pentru 
că, scuzaţi-mă, dar nu mai înţeleg, în plen eraţi pentru comisie, acum 
la fiecare cinci minute aveţi ceva de comentat. Ei bine, poate n-am 
înţeles noi bine până acum şi cred că de luni lucrările comisiei pot 
decurge normal şi în mod corect. Mulţumesc. 

 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:  

O singură frază şi cu asta închei. Cum să spun, tristeţea mea 
şi gustul amar s-a accentuat. Constat că îngrijorărilor mele li se 
răspunde „ba voi” şi, în condiţiile acestea, sper ca timpul să rezolve 
până la urmă lucrul pe care am fi putut să le rezolvăm printr-o 
deschidere unii faţă de alţii. Mulţumesc. 

 

Domnul Gelu Vişan:  

Îmi pare rău că domnul Sever Voinescu a luat cuvântul 
înaintea mea. Şi eu am constatat acelaşi lucru, mesajul era cu totul 
altul şi răspunsul a fost „ba pe-a mă-tii”. 

* 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1610. 

 

 

 

 


