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S T E N O G R A M A 

Comisiei  de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite 

de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului 

şi a imaginii României – 3 septembrie 2009 

 

Şedinţa a început la ora 11,30. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Ludovic Orban, 

preşedintele comisiei, asistat de domnul Claudiu Ţaga, secretar. 

* 

Domnul Ludovic Orban: 

Stimaţi colegi, 

Vă propun să începem; domnul deputat Vasile Bleotu e pe 

drum şi urmează să ajungă, dar oricum suntem în cvorum. Sunt 

prezenţi opt membri ai comisiei, din 15, care este numărul total de 

membri; ca atare, avem cvorumul. 

Avem ca propunere pentru ordinea de zi... v-aş face o 

modificare. 

Deci, la pct. 1 o informare pe care trebuie să ne-o facă 
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domnul secretar, referitor la ce s-a întâmplat în Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor alaltăieri, referitor la comisie. 

De asemenea, să ne facă o informare referitor la transmiterea, 

la o lună de zile de la prima noastră solicitare, a altor documente, care, 

în mod evident, o să vă spună domnul Ţaga, nici măcar după acest al 

treilea rând de documente transmise, de fapt nu ni s-au transmis toate 

documentele. 

Deci, practic, o informare din partea domnului secretar. 

Aş vrea să punem la pct. 2, deoarece am văzut că este 

prezent, audierea domnului secretar general al Colegiului Consilierilor 

Juridici, respectiv domnul Lucian Florescu; să punem la pct. 3 

audierea doamnei Mihaela Miheţ, reprezentanta Oficiului de Turism al 

României de la Paris; şi, la pct. 4, concluzii. 

Aveţi propuneri? Supun la vot. 

Cine este pentru adoptarea ordinii de zi?  

Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

Mulţumesc. 

Îi dau cuvântul domnului secretar Claudiu Ţaga să ne facă 

informările. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da. În primul rând, aş vrea să spun că am primit ieri 

documentele prin care Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a 

aprobat Regulamentul de funcţionare al comisiei, împreună cu 

stenograma tuturor discuţiilor care au avut loc pe text, fiind mai multe 

amendamente propuse, dar care nu au fost votate, şi aceste documente 
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le-am înregistrat şi sunt la consilierul din secretariat. 

De asemenea, am transmis toate adresele pe care le-am 

discutat şi au fost aprobate de către comisie în ziua de ieri... 

Domnul Ludovic Orban: 

CNA, Ministerul Finanţelor, Raportul Administratorului. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, Raportul Administratorului de la Ministerul Finanţelor; 

văd că s-a şi prezentat secretarul general al Consilierilor juridici. 

De asemenea, ieri după-amiază, începând cu 16,20, până 

târziu, am primit foarte multe documente, de ordinul a câtorva metri 

cubi, dar documente pe care nu le-am solicitat fizic, decât 

fundamentarea necesităţilor venite de la ... 

Domnul Ludovic Orban: 

Criteriile şi procedura. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

...de la primării... 

Domnul Ludovic Orban: 

Stabilirea cuantumului alocaţiilor pe fiecare comunitate 

locală pentru dezvoltarea proiectului de infrastructură de turism. 

Deci nu am primit criteriile. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu am primit criteriile, am primit documentele din toată ţara. 

Deci toate studiile de fezabilitate, toate documentaţiile de construcţii, 

devize, planşe. 
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Domnul Ludovic Orban: 

Domnule secretar, aici va trebui să mai apelăm... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

O să le inventariem, oricum. 

Domnul Ludovic Orban: 

Aş ruga, grupurile parlamentare, dacă ar putea, să ne pună la 

dispoziţie câte un angajat al grupului... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Mâine vrem să începem să le inventariem. 

Domnul Ludovic Orban: 

...pentru că, relevant pentru noi, în analiza documentaţiilor 

referitoare la alocaţiile bugetare transferate către autorităţile locale, 

trebuie să urmărim câteva lucruri. 

În primul rând, existenţa studiilor de fezabilitate. 

În al doilea rând, adoptarea, prin hotărârile consiliilor locale 

sau consiliilor judeţene, a indicatorilor tehnico-economici în baza 

studiilor de fezabilitate. 

De asemenea, trebuie să urmărim cuantumul, pe fiecare 

proiect, valoarea totală din cadrul indicatorilor tehnico-economici, 

valoarea investiţiei şi, de asemenea, să stabilim în analiză şi 

cuantumul, raportul dintre cuantumul alocaţiei care este stabilită a fi 

transferată de către Ministerul Turismului către autorităţile locale, 

raportul cu valoarea totală a investiţiei respective şi, de asemenea, 

trebuie să urmărim dacă se încadrează în ordonanţa de urgenţă care 
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permite alocarea acestor fonduri, pentru că aceste fonduri nu pot fi 

transferate decât pentru anumite tipuri de proiecte, care se încadrează 

în master-planul pentru turism şi în programele naţionale de 

dezvoltare a infrastructurii turistice. 

Rugămintea este, stimaţi colegi, chiar avem nevoie, este un 

volum de muncă foarte important şi o să avem nevoie de câte un 

reprezentant din partea fiecărui grup, care să se pună la dispoziţia 

noastră, pentru a efectua această analiză. 

Vă dau cuvântul în continuare, domnule secretar. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, de mâine dimineaţă am vrea să începem această analiză. 

De asemenea, am primit avizul de la Ministerul 

Administraţiei şi Internelor – Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici, am primit avizul în original de la minister, pentru funcţiile 

publice din cadrul Ministerului Turismului. 

Noi, acest document, l-am cerut pentru data de 5 august, 

avizul ministerului poartă data de 19 august şi l-am primit noi ieri 

după-amiază. 

Domnul Ludovic Orban: 

Ni l-a transmis, probabil, ocolind tot globul în meridian sau... 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu, el nici n-a fost întocmit, pentru că, dacă au dat avizul... 

Domnul Ludovic Orban: 

Spuneţi-mi care sunt datele fişelor de post. 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Da. Şi am primit şi fişele posturilor la toată schema, deci 

încadrarea ministerului, în care, uitându-mă peste ele – şi documentele 

sunt aici – mai bine de jumătate, cam 70% au fost întocmite în data de 

6-7 august. Mai sunt unele care nu sunt semnat, unele care n-au dată, 

dar, marea majoritate au fost întocmite după ce această comisie a 

început să... 

Domnul Ludovic Orban: 

A efectuat solicitarea oficială. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Noi, în prima adresă, am cerut. 

Domnul Ludovic Orban: 

În 5 august. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

În 5 august. 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, practic, putem trage concluzia că, până în data de 6-7 

august, o mare parte dintre funcţionarii din Ministerul Turismului nu 

au avut fişă de post, documentul de bază, care stabileşte atribuţiile pe 

care le are un funcţionar public sau un angajat contractual în cadrul 

unei instituţii publice. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Chiar aş vrea să precizez că, până aseară târziu, am stat să le 

verific şi am constatat, de exemplu chiar şi pentru – mă refer la 
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persoana care a fost citată în ziua de astăzi, reprezentanta Ministerului 

Turismului la Paris, care a fost organizatoarea activităţii din 5 iunie, 

fişa postului a semnat-o tot pe 7 august. 

Domnul Ludovic Orban: 

Organizatoarea evenimentului din 5 iunie. 

Am o întrebare, referitor la – ştiţi că am avut polemica cu 

ministrul, în care i-am demonstrat că, în pct. g al obiectului de 

activitate al comisiei figurează analiza legalităţii şi oportunităţii 

achiziţiilor publice efectuate în conformitate cu planul de achiziţii 

publice. Dacă ne-au fost puse la dispoziţie suplimentar faţă de cele 

şase sau şapte dosare de achiziţii, referitoare la primele patru puncte, 

dacă ne-au fost puse la dispoziţie alte dosare de achiziţii? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Deci, în afară de ceea ce am primit până săptămâna trecută, 

altele nu am primit. 

Aşa cum ştiţi, săptămâna trecută am primit nişte dosare care 

încă nu sunt finalizate, deci nu s-au încheiat contractele, dar ni le-au 

trimis. 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, spuneţi, domnule deputat. 

Domnul Lakatos Petru: 

Domnule preşedinte, 

Vreau să fac o propunere: să priviţi mai optimist această 

treabă, nu aşa negativist. 
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Vedeţi, noi putem constata că, în urma controalelor la cele 

două ministere, s-a îmbunătăţit activitatea. Deci, vedeţi, se poate 

vedea şi optimist acest lucru, pe lângă constatarea minusurilor, dar 

bine că s-a făcut. 

Domnul Ludovic Orban: 

Eu aş fi şi mai clar: a început să se respecte legea. 

Şi acum, vă mărturisesc că o să vă fac, săptămâna viitoare, 

nişte propuneri să audiem nişte angajaţi de la Ministerul Turismului, 

întrucât am informaţii, pe care, sigur, nu le spun, că unele dintre 

dosarele de achiziţie nu au fost făcute la termenul legal. De altfel, 

absenţa lor de pe site-ul ministerului, într-un fel, reflectă acest dubiu 

pe care putem să-l avem. Şi au fost întocmite post factum. 

Bun! Dacă mai aveţi întrebări legate de... domnul deputat 

Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

În legătură cu propunerea dumneavoastră de a desemna 

reprezentanţi specialişti care să studieze documentele, grupul nostru 

parlamentar are, deja, două persoane care se vor ocupa de acest lucru 

şi, dacă este posibil, să precizăm locul unde vor face acest studiu, ca 

să ştim exact cum... 

Domnul Ludovic Orban: 

Cu siguranţă. O să ia legătura cu domnul Andrei Chiper, care, 

practic, coordonează activitatea aceasta şi... 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Legat de ceea ce a prezentat domnul secretar Ţaga, ce vreau 

să remarc este faptul că, după ce am primit toate documentele, în urmă 

cu trei săptămâni, am mai primit... 

Domnul Ludovic Orban: 

Conform declaraţiilor... Îmi pare rău că nu este domnul 

Robert Negoiţă, care a fost făcut mincinos într-o emisiune... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

O să mă facă... 

Domnul Ludovic Orban: 

...în data de 18 sau 20 august, chiar de ministrul turismului, 

pentru afirmaţia domniei sale că noi nu am primit toate documentele 

solicitate. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Dacă-mi permiteţi, după ce am primit toate documentele, în 

urmă cu trei săptămâni, mai zilele trecute am mai primit un set de 

documente, în completarea celor primite iniţial, care se dorea să fie o 

prezentare în totalitate a documentelor, astăzi aflu că am mai primit 

aseară încă un set de documente, vreo 3 metri cubi, care nu fac altceva 

decât să vină în completarea primului set, astfel încât să răspundă 

solicitărilor noastre. 

De aceea, apreciez că, acest tip de abordare a relaţiei dintre 

Ministerului Turismului şi comisia de anchetă nu este decât de 

inducere în eroare a opiniei publice asupra faptului că există bună-
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credinţă din partea ministerului în relaţia cu noi. 

Totodată, aş remarca câteva lucruri care mie mi se par destul 

de importante în analiza noastră viitoare şi, pentru că toate acţiunile 

întreprinse de minister trebuie să aibă şi o bază juridică şi o susţinere 

în această direcţie, am în posesie documentul transmis de către 

Ministerul Turismului, referitor la achiziţia serviciilor de asistenţă 

juridică; achiziţie care s-a demarat pe baza unui referat de necesitate 

din 24 martie 2009, care referat de necesitate face afirmaţia cum că 

ministerul are aprobat, în organigramă, un număr total de patru posturi 

în Compartimentul juridic, care sunt toate vacante - deci la data de 24 

martie n-avea angajat niciun consilier juridic... 

Domnul Ludovic Orban: 

24 martie... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

...24 martie 2009, fapt care a determinat ministerul să facă 

această achiziţie de servicii de specialitate, contract care s-a finalizat 

cu o casă de avocatură. 

Este destul de grav că un minister, o instituţie publică nu are 

capacitatea să-şi angajeze măcar un consilier juridic pentru a da aviz 

de legalitate pentru documentele pe care le elaborează şi, mai ales, în 

cazul nostru, al anchetei pe care o facem, în privinţa contractelor pe 

care le încheie. 

De aceea, poate în corespondenţa pe care o vom avea cu 

ministerul, să solicităm să ne precizeze dacă există persoane cu 

pregătire juridică, membri ai Colegiului Consilierilor Juridici, astfel 
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încât să ştim dacă aceste persoane au capacitate de exerciţiu pentru a 

semna documente, potrivit legii. 

Domnul Ludovic Orban: 

După ce terminăm primul punct, o să-l avem la audieri pe 

domnul secretar general Lucian Florescu. 

Dacă mai sunt intervenţii? 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

La ce spunea domnul Chiriţă, îmi amintesc că, la audierile 

domnului Munteanu, l-am întrebat de acest contract şi a răspuns că 

ministerul are trei consilieri juridici angajaţi. Deci, poate în martie nu 

aveau... 

Domnul Ludovic Orban: 

Aici sunt mai multe situaţii. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

...dar în luna iulie spunea că sunt trei consilieri angajaţi. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Din păcate pentru dumnealui şi din fericire pentru realitate, 

documentul este semnat, este adevărat pentru doamna ministru, de o 

persoană care probabil că a avut delegare de competenţă când a 

semnat. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă întrerup un pic: ordinele de delegare de competenţă, 

domnule secretar? 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu ne-au fost transmise. 

Domnul Ludovic Orban: 

Nu ne-au fost transmise. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, există o semnătură a unei persoane care aprobă, în 

numele doamnei ministru, acest referat de necesitate unde se constată 

că, la momentul respectiv, nu avea niciun consilier juridic angajat, 

deci patru posturi, toate vacante. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Cinci are. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Eu citesc aici, în documentul... în referatul de necesitate. 

Domnul Ludovic Orban: 

S-a modificat hotărârea de Guvern. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, în referatul de necesitate, aprobat la 24 martie. 

Domnul Ludovic Orban: 

Ceea ce vrea să spună domnul deputat, nu mă înşel, spuneţi 

că la data de 24 martie, conform referatului semnat de reprezentantul 

ministrului, nu exista niciun consilier juridic; asta spuneaţi 

dumneavoastră? 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Exact! Asta spun dumnealor. 

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă nu exista niciun consilier juridic, înseamnă că orice act 

semnat, orice contract... 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

E lovit de nulitate, potrivit legii. 

Domnul Ludovic Orban: 

În fine, o să-l avem pe domnul Florescu aici şi o să putem    

să-i punem orice fel de întrebare. 

Dacă mai aveţi intervenţii? Dacă nu, vă propun să trecem la 

pct. 2, la audierea domnului secretar general al Colegiului 

Consilierilor Juridici, domnul Lucian Florescu – este prezent. 

Domnule secretar general, am rugămintea să luaţi loc în faţa 

noastră. 

Vă mulţumim, domnule secretar general, că aţi răspuns 

invitaţiei noastre. 

Înainte de a începe audierea propriu-zisă, în conformitate cu 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, art. 76 alin.(6), în calitate de 

preşedinte al comisiei, trebuie să vă citesc şi să vă atrag atenţia că 

aveţi obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce 

ştiţi şi că nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea penală. 

Acestea sunt declaraţiile spuse. 

Domnule secretar general, v-am invitat ca reprezentant al 

unei organizaţii profesionale, a consilierilor juridici, deoarece am avut 
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o discuţie în cadrul deliberărilor comisiei, legată de rolul consilierilor 

juridici într-o instituţie publică, care sunt raporturile dintre consilierii 

juridici din departamentele juridice şi eventuale firme de avocatură (că 

am văzut că e la modă, prin diferite ministere, să se angajeze firme de 

avocatură), care sunt prevederile legale care stau la baza funcţionării 

activităţii consilierilor juridici şi, de asemenea, care sunt prevederile 

legale care pot sau nu pot permite apelarea la servicii externe de 

consultanţă juridică şi, în principiu, care sunt limitele care pot să 

existe în exercitarea atribuţiilor de serviciu de către consilierii juridici 

şi de către eventualele firme externe. 

Aici, dacă aţi putea, aşa, pe scurt, printr-o introducere, să ne 

spuneţi cadrul legal şi cam care este situaţia. 

Domnul Lucian Florescu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

O să fiu cât se poate de concret şi cât se poate de complet; 

cred că, în două-trei minute, o să dau elemente generale care privesc 

criteriile de asistenţă şi apărare şi de securitate ale sistemului juridico-

judiciar al statului. 

Relativ la contracte de asistenţă şi de reprezentare juridică 

prin alte persoane decât consilieri juridici, când vorbim de instituţii ale 

statului, acestea sunt lovite de nulitate şi o să mă explic. 

Dacă vorbim strict pe case de avocatură, pot să vă spun şi o 

să vă citez din propria lege de organizare şi exercitare a profesiei de 

avocat, şi anume că avocaţii nu au capacitatea de exerciţiu profesional 

de a reprezenta o instituţie statală, pe de o parte, iar pe de altă parte, 

instituţiile publice nu au dreptul la avocat ales. 
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Să mă şi explic. Vă citez deocamdată din memorie, dar o să 

vă pun la dispoziţie documente: conform art. 2 din Legea privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat „Avocatul apără 

drepturile şi interesele omului.” 

Sigur, în lege se descriu anumite capacităţi şi forme de 

exercitare ale profesiei de avocat, iar în ceea ce priveşte consilierul 

juridic, vă citez tot din lege: „Consilierul juridic asigură apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice 

centrale şi locale, ale instituţiilor publice de interes public, ale 

celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi a altor persoane 

de drept privat, în conformitate cu Constituţia şi legile ţării.” 

Deci, observăm că subiecţii de exercitare în ceea ce priveşte 

avocatul este una, iar în ceea ce priveşte consilierul juridic, sunt 

subiecţi cei descrişi în art. 1 din lege. 

Orice imixtiune a celor doi profesionişti juridici, 

reglementează legile în vigoare, înseamnă exercitarea neautorizată, 

ilegală a unei alte profesii reglementate, şi aceste acţiuni se pedepsesc 

de legea penală. Deci, cu alte cuvinte, eu, consilier juridic fiind, nu pot 

să am subiect persoană fizică, pentru că aş exercita profesia de avocat 

fără drept; şi reciproca este valabilă. 

Un alt element care defineşte această relaţie între serviciile 

publice de apărare judiciară şi instituţiile publice, vizează ceea ce se 

cunoaşte a fi viza de legalitate. 

Deci, în România, conform legilor în vigoare, singurul 

profesionist juridic reglementat, care are capacitatea de a vă da viză de 

legalitate nu este nici notarul, nici judecătorul, nici procurorul, nici 
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avocatul. Deci el este, prin lege, consilierul juridic.  

Cu alte cuvinte, instituţia publică fiind un consumator de 

servicii juridice, practic, acest consilier juridic este un apărător al 

acestei instituţii, viza de legalitate este una dintre cele mai importante 

elemente care defineşte sistemul de apărare judiciară a instituţiei. 

La întrebarea dumneavoastră, afirm cu toată 

responsabilitatea: acel contract de asistenţă, încheiat cu o societate 

civilă de avocaţi, este lovit de nulitate absolută. 

Domnul Ludovic Orban: 

Ne-aţi spus de exercitarea controlului de legalitate şi emiterea 

vizei de legalitate. 

Cum se face, conform legii, emiterea vizei de legalitate? 

Domnul Lucian Florescu: 

Conform legii, consilierul juridic este obligat să semneze sau, 

după caz, să contrasemneze toate actele cu caracter juridic din cadrul 

unei instituţii. 

Aş vrea să fac şi o delimitare între cei doi profesionişti 

juridici. Avocatul este un mandatar convenţional, prin prisma Legii de 

organizare şi de exercitare a profesiei de avocat, iar consilierul juridic 

este un mandatar legal, deci reiau primul articol din lege: „Consilierul 

juridic asigură – deci asigură, este foarte important - apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale...” Sigur, cu mijloacele 

profesionale specifice profesiei. 

Domnul Ludovic Orban: 

Ce voiam să vă întreb? Chiar domnul deputat Chiriţă, înainte 
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de a începe audierile, cred că eraţi în sală, mi-a atras atenţia – şi, într-

un fel, de aici a şi plecat dezbaterea – că, în momentul în care se 

demarează procedura de achiziţie pentru serviciile de consultanţă 

juridică, în nota de fundamentare este cuprins următorul pasaj – dacă 

puteţi să citiţi, domnule deputat? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

„Având în vedere faptul că în cadrul Compartimentului 

juridic din cadrul Ministerului Turismului există aprobat prin 

organigramă un număr total de 4 posturi, toate vacante la 24 martie 

2009, vă rugăm să fiţi de acord ca interesele instituţiei noastre să fie 

susţinute prin intermediul unui cabinet individual, cabinet asociat, 

societate civilă … etc. … etc., potrivit … specializat în litigii pentru 

încheierea şi derularea contractului de asistenţă şi reprezentare juridică 

în faţa instanţelor de judecată din România.” 

Domnul Ludovic Orban: 

Practic, întrebarea pe care voiam să v-o pun, plecând de la o 

instituţie publică, poate funcţiona fără să aibă consilieri juridici 

angajaţi?  

Domnul Lucian Florescu: 

Evident, nu. Nu poate funcţiona fără contabil şi fără… Şi o să 

vă şi citesc tot din Legea de organizare a profesiei de consilier juridic.  

Domnul Ludovic Orban: 

Are o întrebare să vă pună, înainte de a ne cita din lege, 

colegul meu. 
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Domnul Ioan Damian: 

Când a intrat în vigoare legea care reglementează consilierii 

juridici? 

Domnul Lucian Florescu: 

Legea a intrat în vigoare pe 8 decembrie 2003, iar Statutul 

profesiei de consilier juridic, de punere în aplicare a legii, a intrat în 

vigoare şi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, în august 

2004.  

Domnul Ludovic Orban: 

În august 2004. Deci, nu a existat nicio modificare a 

legislaţiei în perioada asta, între, să zic, 22 decembrie 2008 şi data la 

care suntem noi acum.  

Domnul Lucian Florescu: 

Au fost modificări minime în ceea ce priveşte exerciţiul 

profesional al consilierilor juridici europeni pe teritoriul României.  

Domnul Ioan Damian: 

Domnule secretar general, să înţeleg că până în 2004 era 

valabil să se încheie de către o autoritate de stat, o instituţie a statului 

era valabil să încheie un contract cu o casă de avocatură? 

Domnul Lucian Florescu: 

Nu. Până în 2003, funcţiona Decretul nr.143, care era din 

1955. Diferenţa între momentul 2003 şi ce a urmat până în zilele 

noastre este că actul de dispoziţie, de apărare judiciară a instituţiei 

statale era la nivelul conducătorului de unitate. Chiar aşa spune în 
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decret. Dar tot actul normativ la care am făcut referire spune că, dacă 

conducătorul de unitate nu se poate prezenta sau nu poate compărea în 

faţa unei instanţe judecătoreşti, deleagă acest lucru şefului Oficiului 

juridic şi, în măsura în care nici acesta nu se poate prezenta, deleagă 

aceste sarcini… 

Domnul Ludovic Orban: 

Asta era până în 2003… 

Domnul Lucian Florescu: 

Până în 2003, că  n-avea ce… unii jurisconsulţi sau consilieri 

juridici din cadrul Oficiului juridic.  

Deci, cu alte cuvinte, - şi închei -, acel decret-lege nu 

reglementa profesionistul juridic, ci Oficiul juridic, ca departament 

reglementat.  

Domnul Ludovic Orban: 

Îi dau cuvântul domnului   deputat Vasile Bleotu.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Domnule secretar general, eu aş vrea să insistaţi 

dumneavoastră mai mult pe acurateţea a ceea ce ne interesează pe noi 

– a problemelor litigioase.  

Deci, din ceea ce ştiu şi eu şi ceea ce aţi spus şi 

dumneavoastră, niciun contract de vânzare-cumpărare, contract de 

achiziţie publică, contract de muncă nu se încheie fără viza 

consilierului juridic, într-o instituţie publică, la fel ca şi într-o altă 

autoritate locală sau centrală.  
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Este corect ce spun? 

Domnul Lucian Florescu: 

Exact.  

Domnul Vasile Bleotu: 

La fel, este aceeaşi problemă şi cu viza de control financiar 

preventiv. Că am întâlnit şi astfel de aspecte. La fel, trebuie trecută şi 

viza de legalitate din partea consilierului juridic.  

Acum, vă mai pun o întrebare: dacă există angajat jurist şi nu 

face parte din corpul consilierilor juridici, poate reprezenta în instanţă 

autoritatea publică, instituţia publică?  

Domnul Lucian Florescu: 

Răspunsul este tot “nu” şi o să vă citez art.2 din Legea nr.514 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

„Consilierul juridic poate să fie numit în funcţie sau angajat 

în muncă, în condiţiile legii.” Legiuitorul, adică Parlamentul, a decis 

clar că nu absolventul de drept poate să fie numit în funcţie, sau 

angajat; nici judecătorul pensionat, nici fostul procuror, ci cel care şi-a 

obţinut calificarea.  

România, ca şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, 

are două agenţii: una care priveşte recunoaşterea diplomelor – şi aici 

vorbim de diploma de drept – şi una care priveşte recunoaşterea 

calificărilor. Şi, aici, în zona calificărilor, vorbim de o nouă profesie 

reglementată, iată, din 2003, care se cheamă profesia de consilier 

juridic.  

Deci, ca să fiu foarte explicit, absolventul de arhitectură nu 
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poate să…, nu este arhitect, nu poate să deseneze…, absolventul de 

medicină nu poate să facă injecţie oamenilor, pentru că trebuie să-şi 

obţină calificarea, şi în cazul acestor absolvenţi de drept, ei trebuie să-

şi obţină calificarea de judecător, procuror, consilier juridic sau 

avocat.  

Şi, ca să şi continui - şi vreau să merg în întâmpinarea celor 

spuse de dumneavoastră, şi, apropo de contractul de asistenţă la care 

se face referire -, exercitarea profesiei de consilier juridic este 

incompatibilă cu: a) calitatea de avocat.  

Deci, deducem foarte clar că avem de-a face cu două profesii 

incompatibile. Este de nepermis, atâta vreme cât, prin lege, aceste 

direcţii juridice sunt obligate la apărarea juridico-judiciară a instituţiei, 

să apară un extern incompatibil cu el şi să apară o răspundere solidară 

între doi profesionişti care au acelaşi tip de comportament.  

Ce deduc eu din ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în 

România, legat de aceste două profesii, este că statul român a luat 

decizia să apere instituţiile statului, creându-i un corp specializat de 

apărare judiciară. Mai mult decât atât, a şi intervenit şi a spus: o parte 

dintre ei sunt funcţionari publici. Şi aici vreau să fiu foarte explicit, 

când vorbesc de jurământ.  

Există un jurământ al avocatului – şi aici eu consider că în 

contractul încheiat cu Ministerul Turismului s-a încălcat jurământul 

avocatului de către cei care au… adică există un jurământ al 

funcţionarului public, există un jurământ al demnitarului. Deci, aici 

avem de-a face cu trei piloni: în toate cele trei jurăminte apare 

această… apărare a Constituţiei şi a legilor.  
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Aş vrea să vă citesc, totodată, pentru că nu aş vrea să mă refer 

doar la aluzia privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, să vă dau un singur articol din Legea privind organizarea 

profesiei de avocat: “La data intrării în vigoare a prezentei legi,” – şi 

aici fac observaţia că s-a modificat în 2004, deci concomitent cu legea 

asta, deci la diferenţă de două-trei luni –, “persoanele fizice sau 

juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori  a fost 

încuviinţat prin hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de 

consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică în orice domeniu, îşi 

încetează de drept activitatea. Continuarea unei asemenea activităţi 

constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.  

De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau 

jurisdicţional prin care au fost recunoscute ori încuviinţate activităţi de 

consultanţă, reprezentare şi apărare juridică, contrare dispoziţiilor 

prezentei legi.  

Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică profesiei de consilier 

juridic, care va fi exercitată potrivit dispoziţiilor Legii nr.514/2003 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.”  

Deci, avem de-a face cu un cros, pentru că şi Legea privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic face trimiteri 

repetate la Legea şi Statutul profesiei de avocat şi v-am citit, 

dealtminteri, şi că Legea privind organizarea profesiei de avocat face 

trimitere la Legea privind organizarea profesiei de consilier juridic.  

Domnul Ludovic Orban: 

Domnule secretar general, v-aş aduce un contract pe care-l 
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avem şi eu nu pot să vi-l las, doar să vă uitaţi la el, să-mi spuneţi dacă 

consideraţi că are sau nu are viză de legalitate. Voiam, întâmplător… 

nu ştiu, nici nu are importanţă cu cine… (Domnul deputat Ludovic 

Orban, preşedintele comisiei, se deplasează la domnul Lucian 

Florescu şi-i prezintă documentul despre care a făcut vorbire.) 

Domnul Vasile Bleotu: 

Domnule preşedinte, există o singură excepţie. Într-o 

instituţie publică, dacă eu sunt ministru sau sunt director sau 

preşedinte, dacă eu sunt dat în judecată, ca persoană, eu pot să mă 

angajez avocat.  

Domnul Lucian Florescu: 

Da, evident.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Iar dacă am consilier juridic? 

Domnul Lucian Florescu: 

Iar consilierul juridic nu ar putea exercita această…, pentru 

că este un atribut al altei profesii.  

Domnul Ludovic Orban: 

Aţi găsit două fişe de post? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Am găsit două fişe de consilier juridic, din data de 11 iunie 

2009. (Se poată discuţii între membrii comisiei.) 
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Domnul Ludovic Orban: 

Foarte multe dintre fişele de post sunt datate 6-7 august, după 

constituirea comisiei… adică după transmiterea cererii de către noi, de 

a ni se pune la dispoziţie documentele primare, că, vă daţi seama, deci, 

practic, pietrele de temelie ale unei instituţii publice sunt: legea 

generală, hotărârea de Guvern de organizare şi funcţionare, 

organigrama, statul de funcţii şi fişele de post care definesc care sunt 

atribuţiile fiecăruia… Că un economist nu poate fi trimis să facă o 

expertiză tehnică sau… (Se poartă discuţii între membrii comisiei.) 

Fişa postului directorului Direcţiei juridice, achiziţii, resurse 

umane o aveţi? O cheamă Mihaela Dincă.  

V-aţi uitat, domnule…? 

Domnul Lucian Florescu: 

Da, sigur. Deci, nu observ nicio viză de legalitate şi aş vrea să 

şi explic de ce nu văd această viză de legalitate.  

Un director de direcţie, fie ea şi juridică, de regulă este 

consilier juridic; deci, de regulă. Nu înseamnă că nu poate apărea o 

excepţie. Faptul că o persoană este absolvent de drept, asta nu 

înseamnă că şi-a obţinut calificarea.  

Deci, doamna Dincă putea să fie şi inginer, şi economist, şi 

medic, pentru că avem de-a face cu managementul unei direcţii.  

Domnul Ludovic Orban: 

Da, ce întrebare am la dumneavoastră? Doamna directoare 

conduce o direcţie care se numeşte aşa: Direcţia juridică, resurse 

umane şi achiziţii publice. Semnătura pe care o pune, având, să zic, 



 

 

25

calitatea de … nu ştim dacă are sau nu are calitatea de consilier 

juridic, şi asta va trebui să verific, dar semnătura pe care o pune în 

această calitate, poate  să fie  valabilă ca o semnătură, dând viza de 

legalitate? 

Domnul Lucian Florescu: 

Nu. Este un act pur şi simplu managerial, administrativ.  

Domnul Ludovic Orban: 

Am înţeles.  

Consilierii juridici au vreo ştampilă? Că am văzut, de 

exemplu, viza de control preventiv, controlorul delegat al Ministerului 

Finanţelor au  nişte tipuri de ştampile pe care aplică semnătura … 

Domnul Lucian Florescu: 

A fost, ca şi în cazul celorlalţi profesionişti reglementaţi – şi 

aici mă refer şi la avocaţi. Au, pe lângă o ştampilă, cum are orice 

profesionist, că este arhitect, că e contabil şi aşa mai departe, un 

număr de înregistrare, pentru că legea obligă pe aceşti oameni să fie pe 

un tablou profesional, pentru opozabilitate faţă de terţi şi, totodată, au 

un număr de patru registre, unde aceste acte care intră într-o procedură 

în Direcţia juridică, se înregistrează. Şi aici mă refer la registrul 

privind cauzele, la ce consilier intră… 

Domnul Ludovic Orban: 

Ei au obligaţia, de exemplu, să înregistreze vizele de 

legalitate pe care le acordă pe contract? 
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Domnul Lucian Florescu: 

Sigur că  da.  

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, în momentul în care pune viza, automat, trebuie să 

înscrie în registrul… 

Domnul Lucian Florescu: 

…în registrul profesional.  

Domnul Ludovic Orban: 

…în registrul profesional.  

Domnul Lucian Florescu: 

Tocmai pentru că avem de-a face,  în multe situaţii, cu 

prescripţii, perimări, nişte proceduri interne în cadrul unei instituţii. 

Şi, atunci, trebuie făcută dovada datei, momentului când i-a venit de la 

alt serviciu sau a luat la cunoştinţă. 

Domnul Ludovic Orban: 

Acest registru,  un document public... de exemplu, dacă noi 

am decide să-i solicităm doamnei directoare Mihaela Dincă, 

presupunând că a exercitat simultan şi funcţia de director, ca manager, 

şi viza de legalitate, am putea să-i solicităm, dacă-i solicităm, să ne 

dea registrul respectiv, în cazul în care este consilier juridic, poate să 

ni-l pună la dispoziţie? nu-i un document secret. 

Domnul Lucian Florescu: 

Da. Din datele pe care le avem noi la organizaţie, Ministerul 

Turismului nu şi-a înregistrat niciun consilier juridic.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Asta era următoarea întrebare, pe care…  

Domnul Lucian Florescu: 

Deci, bănuiala mea este că nici nu au aceste registre, dar sigur 

că se pot solicita. Dar, chiar dacă le-ar ţine, ar fi o evidenţă a unui 

profesionist nereglementat. Deci, nu ar avea caracter de opozabilitate, 

pentru că ar trebui să aibă nişte serii acestea, în caz că persoana 

respectivă… nu ştiu… decedează, sau se întâmplă ceva cu ea, el 

rămâne la organizaţia profesională, vreme de zeci de ani… 

Domnul Ludovic Orban: 

Bun. Şi, dacă, fiind absolventă de drept, persoana, directoarea 

respectivă, dacă nu e consilier juridic? 

Domnul Lucian Florescu: 

Absolventul de drept este eligibil pentru oricare dintre 

profesiile reglementate. Nu are capacitate de eligibilitate… 

Domnul Ludovic Orban: 

Am o întrebare, ca să fiu mai precis. Vorbim de un contract, 

de aceea v-am dat un contract. Că acestea, practic, este legea părţilor, 

generează obligaţii. Dacă prin contract nu apare viza de legalitate…? 

Domnul Lucian Florescu: 

Contractul este lovit de nulitate absolută. Avem de-a face cu 

o simulaţie, în care dispare… că acel contract are viză de legalitate şi 

persoana respectivă exercită o profesie reglementată fără… 

neautorizată. Şi care este infracţiunea, v-am citit mai devreme din 



 

 

28

lege. Deci, lucrurile sunt extrem de clare din punctul nostru de vedere.  

Or, dacă contractele de achiziţii… 

Domnul Ludovic Orban: 

Cunoaşteţi vreun caz, aşa, din ce ştiţi, ca o instituţie publică 

să aibă contracte fără viză de legalitate? De-a lungul timpului, v-aţi 

întâlnit cu astfel de situaţii, ca vreo instituţie publică, pe un contract să 

nu aibă viză de legalitate?  

Domnul Lucian Florescu: 

Vedeţi, discuţia aici excede… Vă spun, aşa, în câteva 

cuvinte, piaţa juridică din România a fost  extrem de presată  de către 

barouri şi de către avocaţi.  Este clar că este strânsă. Or, felul în care 

instituţiile publice au înţeles… De altfel, aş putea chiar să vă citesc 

din lege, să vedeţi  cât de strânsă e norma… 

Domnul Ludovic Orban: 

V-aş rămâne îndatorat. V-aş rămâne îndatorat, şi astfel vă 

întemeiaţi fiecare afirmaţie pe articole din lege… 

Domnul Lucian Florescu: 

Da. “În termen de 60 de zile de la…” – deci, de 2003, 

vorbesc – “În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, autorităţile publice, instituţiile şi toate celelalte persoane juridice 

de drept public sau privat vor opera modificări prevăzute de prezenta 

lege, în încadrarea şi stabilirea statutului, a drepturilor şi obligaţiilor 

consilierilor juridici pe care-i numesc sau îi au angajaţi în  slujba lor.” 

Ce s-a întâmplat? Aceşti jurisconsulţi, consilieri juridici care 
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făceau parte din aceste direcţii juridice până în momentul apariţiei 

legii, legiuitoriul, adică Parlamentul, a dat termen să opteze pentru 

noua profesie reglementată şi le-a dat termen instituţiilor publice să-şi 

reglementeze, în termenul acela, serviciile publice de apărare 

juridiciară. De ce? S-au constatat foarte multe dosare penale în care, 

datorită acelui decret pe care vi l-am pomenit mai devreme, 

răspunderea era a conducătorului de unitate. Ori, el nu era… de multe 

ori era inginer, economist, sau, chiar dacă era absolvent de drept, nu 

practica o meserie. Şi atunci, majoritatea dosarelor penale se îndreptau 

împotriva conducătorului de unitate. La presiunea…, la sfatul unor 

consultanţi europeni, prin care s-a dedus că apar prea multe loturi 

de… celor 5, celor 6, celor 8…  lua pe primar, împreună cu cel de la 

juridic şi cu cel de la finanţe-contabilitate, s-a decis ca cel puţin aceste 

profesii să fie…, adică răspunderea să fie a celui care o face. Şi, iată 

că în 2003, a apărut acest individ, consilier juridic – nu numai Oficiul 

juridic, ci el, ca persoană, - care răspunde pentru toate elementele de 

natură juridică din cadrul unei instituţii sau unei companii.  

Sigur, aceste elemente sunt restrânse de fişa de post. Iar el 

este,  în cazul nostru, un mandatar legal, nu un mandatar convenţional, 

cum este avocatul.  

Domnul Ludovic Orban: 

Vreţi să-mi daţi fişele postului, a doamnei directoare Mihaela 

Dincă şi ale celor doi consilieri juridici?  

Mai avem o întrebare, sigur. Îi dau cuvântul domnului 

deputat Chiriţă, că am monopolizat cam mult.  
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mă gândeam că, totuşi, fiind dintr-un partid liberal, nu vă 

plac monopolurile, dar se pare că m-am înşelat.  

Domnule secretar general, aţi afirmat mai devreme că, din 

datele, informaţiile pe care le aveţi, niciun consilier juridic sau 

persoană cu pregătire juridică nu are capacitatea de exerciţiu a funcţiei 

de consilier juridic. E adevărat? 

Domnul Lucian Florescu: 

Da. Din datele pe care le am, da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Bun. Acest lucru are la bază, ce? ce ar trebui să se întâmple 

ca să aibă capacitatea de exerciţiu? 

Domnul Lucian Florescu: 

Este evident că toţi profesioniştii reglementaţi - că sunt 

arhitecţi, că sunt contabili, că sunt auditori, că sunt… fie ce sunt, 

avocaţi -  trebuie să fie într-un tablou profesional. Chiar legea spune 

că asociaţiile profesionale ţin şi actualizează permanent evidenţa 

consilierilor juridici. Deci, nu instituţia sau o altă instituţie a statului 

ţine această evidenţă, ci organizaţiile profesionale. Cu alte cuvinte, 

eşti avocat, trebuie să fii pe tabloul avocaţilor, pentru că altfel nu 

exişti. Asta e procedura.  

Din acest motiv, eu vă pot spune, pentru că sunt şi secretar 

general al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România şi 

secretarul general al Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti, or, 

întocmirea acestor evidenţe îmi incumbă mie. Deci, Colegiul 
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Bucureşti are 5.600  şi ceva de membri. Şi vă pot spune că, dacă 

instituţii… nu ştiu, ca Serviciul Român de Informaţii, sau Serviciul de 

Informaţii Externe, sau STS-ul, SPP-ul, chiar şi Preşedinţia României, 

a înţeles să-şi organizeze în felul acesta serviciul de apărare judiciară, 

am la cunoştinţă, totuşi, că o bună parte din alte instituţii nu au 

procedat ca atare şi, din punctul nostru de vedere, eludând normele pe 

care vi le-am spus mai devreme, au înţeles să externalizeze aceste 

servicii. Or, din punctul nostru de vedere, aceste servicii – cum este 

cel juridic, cel contabil şi altele – nu pot fi externalizate. Şi pot să mă 

şi explic. De pildă, avocatul este obligat, prin legea lui, să-şi arhiveze 

date, fapte, acte cu care intră în contact.  

Deci, este nepermis ca o instituţie publică să aibă arhivate la 

un extern, la el la birou, strategii de apărare judiciară. Şi aici nu 

vorbim numai de strategii, pentru că o instituţie publică are strategie 

de apărare judiciară pe ani de zile, are sute de procese şi nu poţi 

externaliza aceste strategii; pe de o parte.  

Pe de altă parte, sunt şi reţete comerciale. Sunt instituţii care 

vând-cumpără, achiziţionează. Asta înseamnă reţete comerciale care, 

la rândul lor, nu pot fi externalizate. Altfel, avem de-a face cu situaţii 

de spionaj economic. Şi nu sunt puţine situaţiile în care statul român a 

fost făcut şvaiţer datorită intrării unor externi care… şi nu s-a luat 

seama că aceste date, preţuri, beneficiari, măsuri, locaţii şi aşa mai 

departe, au fost depozitate fără niciun fel de grijă la un extern; 

consultant de orice fel. Nu mă refer numai la case de avocatură, aici.  

Or, statul a ţinut neapărat ca aceşti oameni să fie funcţionari 

publici, să fie ţinuţi de un jurământ care este altfel de jurământ decât 
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al celui de avocat şi aş ruga să mai dau un exemplu. Nu sunt puţine 

situaţiile în care este de nepermis să încheiem contract de asistenţă cu 

un avocat, un cabinet sau o casă de avocatură, pentru că se poate 

întâmpla orice.  

Avem numeroase situaţii în care avocatul a murit într-un 

accident de maşină şi nu a avut cine să-i preia cauzele. Şi, atunci, 

instituţia publică este pusă într-o situaţie extrem de delicată.  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Domnule secretar general, tot aici, vă rog. Ca să înţelegem 

mai bine: aţi afirmat că persoanele cu pregătire juridică angajate la o 

instituţie publică, care nu sunt înregistrate în tabloul Colegiului 

Consilierilor Juridici, nu au dreptul să exercite profesia de consilier 

juridic. 

Domnul Lucian Florescu:  

Exact.  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Aceasta este înţelegere corectă şi neavând acest drept, nu pot 

da aviz de legalitate, potrivit legii. Bun. Este în regulă, mulţumesc. 

Domnul Lucian Florescu: 

Atunci vă citez articolul 26 din lege: „Evidenţele consilierilor 

juridici şi actualizarea permanentă a acestora se vor realiza de către 

asociaţiile profesionale la sfârşitul fiecărui an şi se vor comunica 

Prefecturii, Consiliului Judeţean, instanţelor judecătoreşti, organelor 

de urmărire penală şi baroului din judeţul respectiv”. 
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Deci, vă pot spune cu extremă responsabilitate că acest tablou 

al Consiliului Judeţean este cel care dă opozabilitate faţă de instituţiile 

pe care vi le-am pomenit mai devreme, iar ele cercetează şi verifică 

dacă avem de-a face cu persoana exclusă, cu o persoană suspendată, 

cu o persoană care nu şi-a obţinut definitivatul, o persoană care are 

cazier profesional şi, ca să închid puţin, de pildă, consilierii juridici 

care îşi obţin permise de muncă în Marea Britanie, avem procedură cu 

Lotus IT, prin care trebuie să le eliberăm cazier profesional. În cazul 

nostru se cheamă certificat de onorabilitate, în lipsa căruia consilierul 

juridic care îşi desfăşoară şi îşi obţine permis de muncă pe teritoriul 

Marii Britanii nu obţine acel permis. 

Domnul Ludovic Orban:  

Îi dau cuvântul domnului Cristian Rizea. 

Domnul Cristian Rizea: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule secretar general, în opinia dumneavoastră, acel 

contract pe care l-aţi văzut acum şi pe care vi l-a dat domnul 

preşedinte Orban, este legal încheiat sau nu? Conform faptului că aţi 

spus că nu are viza de legalitate din punct de vedere juridic. 

Domnul Lucian Florescu: 

Eu v-am spus că simulează legalitatea. 

Domnul Cristian Rizea: 

Am înţeles. Vă mulţumesc. Şi aş vrea să ştiu, acum, făcând o 

paralelă şi puţin mai în glumă, mai în serios, ştiţi că doamna ministru 
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Elena Udrea are şi calitatea de avocat, printre altele. Poate ne spuneţi 

dacă (poate dânsa s-a prevalat de acest lucru sau doreşte să se 

prevaleze de acest lucru), poate este pe lista, face parte din cei înscrişi 

în Colegiul Consilierilor Juridici. Şi atunci, prin aceasta vrea să şi 

spună de ce nu a angajat pe nimeni? 

Domnul Lucian Florescu: 

Doamna Udrea nu este înscrisă... 

Domnul Cristian Rizea: 

Ştiu că a făcut parte din barou. Nu ştiu, s-o fi suspendat pe 

perioada cât deţine această funcţie de demnitate. Dar, ca avocat, 

presupun că a fost şi în Baroul Bucureşti înscrisă, nu? Ştiu, aici este 

vorba de altceva, de Colegiul... V-am întrebat, că poate, cine ştie, ne 

gândim şi la surprize de genul acesta! 

Domnul Lucian Florescu: 

Şi chiar dacă ar fi avut zona de dispoziţie în ceea ce priveşte 

apărarea judiciară, nu este la nivelul conducătorului. Deci, chiar dacă 

ar fi fost... Vă spuneam mai devreme că Decretul acela 143 aceasta 

spunea: „că ai dat dispoziţie, ai dat delegaţie altuia ceea ce poţi tu 

face”. În cazul acesta nu mai ai cum să delegi aceste atribuţii, pentru 

că nu le mai ai. Şi acum, în practică, vedem primari care dau delegaţie 

consilierilor juridici, cu toate că nu au aceste atribuţii. Deci, neavând, 

nu au ce delega. Pentru că legea spune că la primirea citaţiei, 

consilierul juridic se duce de capul lui la tribunal. Pentru că el este 

obligat de lege să apere interesul legitim, nu el cu primarul, el cu 

avocatul, el cu directorii. 
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Domnul Cristian Rizea: 

Vă mulţumesc pentru aceste precizări. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mai aveam câteva chestiuni, ca să mi le fixez, să înţeleg. Mi-

aţi răspuns la întrebarea că o instituţie publică nu poate funcţiona fără 

consilieri juridici. Nu are capacitatea de a încheia contracte, nu are 

capacitatea de a efectua orice fel de acte dacă nu are consilier juridic. 

Legat de întrebarea pe care vreau să v-o pun: ei motivează în 

referatul de necesitate în care demarează procedura de achiziţie în 

vederea atribuirii contractului de consultanţă juridică că nu au 

consilieri juridici. Dar în contract, practic, prestaţiile avocaţilor, în 

mod evident, nu acoperă prestaţiile consilierului juridic. Poate fi 

folosită ca motivaţie? Vă pun aşa întrebarea, ca o motivaţie: pentru a 

încheia un contract cu o casă de avocatură, contează faptul că nu ai 

consilieri juridici? 

Domnul Lucian Florescu: 

Evident, nu. Bănuiala mea este că şi doamna ministru şi casa 

aceea de avocatură ştiu că avocatul nu are capacitatea de exerciţiu cu 

privire la instituţii publice. Acum, sigur, sunt şi puţin subiectiv, pentru 

că... 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră reprezentaţi, ca secretar general, branşa 

consilierilor juridici. Normal, înţelegem. Legea este lege. De aceea v-

am solicitat de fiecare dată... 
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Domnul Lucian Florescu: 

Lichiditatea nu se referă la faptul că reprezint... Sigur, dacă 

legiuitorul hotărăşte să unifice profesiile... Vreau să vă spun că suntem 

singura ţară din Europa care avem două profesii reglementate. 

Consilieri juridici există în toată Europa, dar nu sunt ca profesie 

reglementată. Europa are avocaţi salariaţi şi avocaţi independenţi. Noi 

ne-am dori foarte mult să fim, mă rog, organizaţi la fel ca în Europa. 

Singura ţară care are o excepţie este Polonia, dar se referă doar la 

sistemul de apărare al instituţiilor statale. Deci, nu la aceasta se referea 

subiectivitatea. Subiectivitatea se referă – şi nici nu vreau să fiu 

răutăcios - dar urmărind la televizor, am văzut că pot să mă gândesc la 

perdele, pot să mă gândesc la maşini, şi când sunt oameni care rămân 

pe drumuri nu te mai poţi gândi să-ţi iei nişte măsuri de precauţie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vreau să vă mai pun o întrebare legată de costul serviciului 

de reprezentare juridică. Există costuri comparative. Că, în general, 

consilierii juridici au statut de angajaţi şi marea lor majoritate, din câte 

ştiu, sunt funcţionari publici. Ei sunt, practic, sub regimul Legii de 

salarizare a funcţionarilor publici. 

Domnul Lucian Florescu: 

Nu mă pot pronunţa pe costuri. Tot ce pot să spun este că 

România are o lege a concurenţei. Unul dintre articolele din lege 

vorbeşte de prestaţii uneori echivalente şi singurul lucru din care s-ar 

putea deduce că acel cost a fost mai mare sau mai mic este că acea 

casă de avocatură, în măsura în care are un plan tarifar... Pentru că nu 
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poţi să-i ceri unuia pentru aceeaşi prestaţie 100 de euro şi altuia 500, 

doar pentru că are mai mulţi bani. Singurul lucru care se poate cerceta 

este dacă acel consultant are un plan tarifar şi dacă cumva un plan 

tarifar pentru Ministerul Turismului a fost mai mare sau mai mic? 

Domnul Ludovic Orban:  

Mai am o întrebare: în absenţa consilierilor juridici, practic 

nu are cine să te reprezinte în instanţă. Este adevărat? Neavând nici 

contract... că până la data... nu ştiu la cât se încheie contractul? 

Domnule secretar, la cât s-a încheiat contractul cu firma de avocaţi? 

Mă rog, prin iunie. Neavând nici consilieri juridici, neavând nici 

avocaţi, ce se întâmplă cu procesele în care instituţia era implicată? 

Deci, practic instituţia nu e reprezentată! 

Domnul Lucian Florescu: 

Exact! 

Domnul Ludovic Orban:  

Există vreo răspundere din partea conducătorului instituţiei 

pentru faptul că lasă, deşi are prevăzut în organigramă şi prin statul de 

funcţii, lasă o instituţie fără apărare juridică? 

Domnul Lucian Florescu: 

Sigur că da! V-am citit mai devreme articolul prin care toate 

instituţiile publice sunt obligate să... Altminteri, putem spune că şi 

dacă nu are contabilitate, ce face? Angajăm un contabil sau dăm un 

anunţ la ziar? Deci, nu poate funcţiona. În mod evident! 
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Domnul Ludovic Orban:  

V-aş ruga să vă uitaţi... I-aţi pus la dispoziţie fişele de post 

ale celor doi consilieri juridici? Să vă uitaţi un pic pe fişele de post, 

pentru că din ele pot să se şi extragă anumite concluzii. Fişele de post 

din iunie. 

Domnul Lucian Florescu: 

Am verificat fişa de post. Avem de-a face cu un profesionist, 

ale cărui fapte incumbă mandantului sau delegantului, în cazul nostru, 

ministrul. 

Deci, ca să vă fac o paralelă, şi eu pot trimite un vecin sau un 

prieten în instanţă, în baza unui mandat autentic, pentru că sunt 

persoană fizică, dar aici apare răspunderea solidară mandant-

mandatar. Legiuitorul, adică Parlamentul, a venit şi a spus aşa: să nu 

mai răspundă primarul cu consilierul juridic, persoană nereglementată. 

Să răspundă numai cel care ştie ce face. Şi atunci a dispărut instituţia 

delegării. 

Or, aici avem de-a face cu o fişă de post, probabil luată de pe 

nişte fişe de post mai vechi, care se referă strict la concepţia din 

Decretul nr.143. 

Domnul Ludovic Orban:  

Citiţi-le, ca să ne dăm seama, că vorbiţi totuşi o limbă mai... 

mandant? 

Domnul Lucian Florescu: 

Vă spuneam mai devreme că un conducător de unitate sau 

ministru nu are de ce să-l delege, decât un profesionist nereglementat. 
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V-am dat exemplu: eu pot să-mi deleg sau să-mi mandatez un prieten. 

Dar dacă este avocat, nu-l mai mandatez... 

Domnul Ludovic Orban:  

Ce ne interesează? Dacă din fişa postului există vreun 

element prin care să se arate că au sau n-au capacitatea de a exercita 

profesia de consilier juridic? 

Domnul Lucian Florescu: 

Nu. Nu rezultă, cel puţin... 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule secretar general, o să vă trimitem şi o adresă 

oficială, pentru că ceea ce ne-aţi spus dumneavoastră la audiere ar 

trebui confirmat printr-o adresă scrisă, şi anume, dacă există consilieri 

juridici înregistraţi? Sigur, dacă au registru. Pentru că ulterior va 

trebui să le solicităm registrul, să vedem dacă...  

Dacă mai aveţi întrebări, stimaţi colegi? 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Să vă răspund. Am găsit contractul cu avocaţii ministerului, 

respectiv SPRL Boştină şi asociaţii. Este semnat în data de 16 iunie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Deci, practic tot pe 11 iunie sunt fişele de post pentru 

consilierii juridici. După ceea ce ni s-a spus, nu au consilieri juridici. 

Deci, practic ministerul acesta nu a avut reprezentare juridică 6 luni şi 

ceva. 
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Domnul Lucian Florescu: 

Dacă aş putea să văd contractul, v-aş putea spune dacă 

îndeplineşte, în condiţii de formă cel puţin. 

Domnul Ludovic Orban:  

Puneţi-l la dispoziţie.  

Acum domnul Bleotu îmi spune că este o diferenţă între 

momentul în care o persoană este angajată şi momentul în care 

semnează fişa postului. 

După ştiinţa mea, până nu ai semnat fişa postului, tu practic 

nu ai definite atribuţiile şi, ca atare, nu poţi să exerciţi nici un fel de 

funcţie în cadrul instituţiei respective, decât eventual să plimbi hârtii, 

plicuri, deşi nici acelea nu ţi se încredinţează, pentru că nu ai nici un 

fel de răspundere, fiind vorba  de o instituţie practic nou înfiinţată care 

i-ar fi permis situaţia respectivă. 

Spuneţi. 

Domnul Lucian Florescu: 

Întâi de toate avem o problemă de formă. Din câte ştiu eu, 

avocaţii au un contract reglementat. Deci, nu pot face contracte... 

Domnul Ludovic Orban:  

Au un contract standard, pe care trebuie să-l respecte. 

Domnul Lucian Florescu: 

Cu nişte numere de înregistrare, ca şi la noi, de altfel. Avem 

de-a face cu un obiect vag. Or, vă spuneam mai devreme că avocatul 

este mandatar convenţional, deci trebuie să i se dea mandat special. 
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Or, aici avem de-a face cu... „...constituie prestarea de către prestator a 

serviciului de asistenţă şi reprezentare juridică, pentru a susţine şi a 

asigura apărarea intereselor în faţa instanţelor judecătoreşti din 

România, în baza mandatului acordat de Ministerul Turismului.” 

Deci, încă o dată, ministrul şi-a luat o prerogativă pe care nu 

o are, iar o casă de avocatură a acceptat să preia ceea ce nu i se poate 

da. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Apără interesele instituţiei? 

Domnul Lucian Florescu: 

Da. 

Nici acest contract, şi el este lovit de nulitate, cum vă 

spuneam mai devreme... 

Domnul Ludovic Orban:  

Iertaţi-mă, are viză juridică?  

Domnul Lucian Florescu: 

Trebuia să comporte viza de legalitate, pentru că avocatul nu 

se poate aviza singur că este capabil să facă ceea ce-şi propune să 

facă. 

Este, într-adevăr, o semnătură din partea Direcţiei juridice, 

resurse umane şi achiziţii publice, dar este semnătura unui director, 

care, ca şi în cazul celorlalte contracte, nu înseamnă viză de legalitate. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vroiam să vă pun o întrebare: dacă o instituţie pierde un 
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proces din cauza faptului că cel care conduce instituţia respectivă nu a 

asigurat reprezentarea juridică, în conformitate cu legea, conducătorul 

instituţiei poate fi făcut responsabil pentru un eventual prejudiciu creat 

ca urmare a pierderii procesului, ca urmare a neasigurării reprezentării 

juridice? 

Domnul Lucian Florescu: 

Sigur, sunt acţiuni în regres pe care statul le face împotriva 

acestor miniştri sau conducători, acestor demnitari. 

Deci, nu poţi lăsa o instituţie fără apărare judiciară. Acesta 

este răspunsul direct. 

Domnul Ludovic Orban:  

Spuneţi. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Se mai uzitează, pentru că se zice că se judecă din oficiu, fără 

prezenţa reprezentantului pârâtului sau reclamantului. Da, aveţi 

dreptate, în interesul statului trebuie reprezentat în instanţă. 

Domnul Lucian Florescu: 

Corect, dar întâmpinarea trebuie să o facă o persoană care 

înţelege procedura, că instanţa nu se autosesizează în lipsa unei 

întâmpinări sau trebuie să facă recurs. De aceasta vă spuneam de 

strategia aceasta de apărare judiciară. Practic cel din Direcţia juridică 

îşi face o strategie pe termen lung cu privire la modalitatea de apărare. 

Deci, apără instituţia, cum apără un avocat clientul care, chiar dacă a 

greşit..., şi instituţiile mai greşesc. Nu putem spune că instituţiile nu 
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greşesc. Şi atunci el o apără cu dinţii, cum apără un avocat clientul lui, 

chiar dacă acela a făcut o faptă, mă rog, reprobabilă sau penală. Dar îl 

apără cu mijloacele... ca să aibă o pedeapsă mai mică, eventual să se 

prescrie fapta şi aşa mai departe. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mai aveţi întrebări, stimaţi colegi? 

Dacă nu mai aveţi întrebări, vă mulţumim încă o dată pentru 

prezenţă. În mod evident noi vom formula, aşa cum am stabilit, o 

solicitare scrisă către Uniunea Colegiului Consilierilor Juridici pentru 

a ne furniza datele pe care ni le-aţi pus... Vă mulţumim mult. 

Domnul Lucian Florescu: 

Vă mulţumesc şi eu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Pauză un sfert de oră. 

Pauză între orele 12,35 şi 13,15 

Domnul Ludovic Orban: 

Domnule secretar, am o întrebare. În invitaţia pe care   i-aţi 

transmis-o doamnei Mihaela Miheţ, ce oră i-aţi precizat? 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Ora 12,00. 

Domnul Ludovic Orban:  

Constatăm că este ora 13,15. I-aţi spus unde să vină? E-n 

regulă. Atunci, stimaţi colegi, o adăugăm la lotul Nastasia, Dincă etc. 

şi pe doamna Miheţ şi constatăm că a refuzat să se prezinte în faţa 
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comisiei pentru a fi audiată. 

Neavând persoana citată în vederea audierii prezentă, vă 

propun să trecem la partea de concluzii. 

Aş începe prin a vedea săptămâna viitoare ce persoane 

urmează să audiem. Deci, reprezentantul CNA, prin invitaţia pe care i-

am transmis-o marţi, v-aş propune să facem, totuşi, având în vedere 

dubiile pe care le-am identificat în dezbaterile de ieri, referitoare la 

emiterea vizei de control financiar-preventiv şi emiterea vizei 

controlului delegat al Ministerului Finanţelor, să invităm un 

reprezentant autorizat din partea corpului experţilor contabili 

autorizaţi, CECCAR, marţi sau miercuri să-i audiem. Marţi. Haideţi 

să-l chemăm marţi. CECCAR-ul – Corpul Experţilor Contabili şi al 

Contabililor Autorizaţi din România. 

Domnul deputat Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru:  

Domnule preşedinte, în principiu să rămânem la marţi. În 

funcţie de programul stabilit vineri de Biroul permanent pentru 

săptămâna viitoare. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

S-a stabilit. 

Domnul Lakatos Petru:  

S-a stabilit deja? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Luni zi de luni, marţi plen, la 12,30 vot final. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Deci, practic, putem marţi în jurul orei 13,00. 

Dacă mai aveţi propuneri pentru persoanele pe care urmează 

să le audiem? 

Ar trebui să fie un om desemnat de ei, pentru că noi le 

transmitem exact cum le-am transmis şi a venit secretarul general al 

Colegiului Consilierilor Juridici... 

Nu putem noi să ne substituim deciziei lor de a transmite un 

reprezentant autorizat. 

Domnul Vasile Bleotu:  

Trebuie să spuneţi: în legătură cu exercitarea vizei de control 

financiar-preventiv.  

Domnul Ludovic Orban:  

Tot până marţi v-aş ruga să reflectaţi asupra propunerii mele 

de a lua decizia de a demara procedura de urmărire penală, ca o 

iniţiativă a comisiei, şi în mod evident să vă gândiţi dacă o facem ca 

un capăt de cerere separată sau o includem în raportul final al 

comisiei. Pentru că acum, este adevărat, în Regulamentul Camerei 

Deputaţilor nu este specificată posibilitatea de a face un raport 

preliminar. Am studiat cu mare atenţie. Nu este nici interzis, pe de altă 

parte. Trebuie gândit... Mai consultaţi, poate există precedente în 

privinţa aceasta, dar oricum va trebui, în baza şi a constatărilor pe care 

le-am făcut după audieri, să luăm. 

De asemenea, va trebui să decidem marţea viitoare foarte clar 

ce demers formulăm împotriva angajaţilor Ministerului Turismului 
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care au încălcat prevederile constituţionale şi legale, prin refuzul de a 

se prezenta la audieri şi prin refuzul de a ne pune la dispoziţie 

informaţiile solicitate, pentru că deşi ministrul turismului recunoaşte 

practic, prin adresa oficială, către Biroul permanent, autodenunţul, 

cum l-a denumit deputatul de la UDMR din Biroul permanent, deşi 

recunoaşte, practic aceasta nu-i absolvă pe reprezentanţi, pe angajaţi. 

Pentru că legea spune în felul următor, în cazul funcţionarilor publici 

şi a înalţilor funcţionari: „În cazul în care primesc o dispoziţie ilegală, 

au dreptul să refuze realizarea faptei la care li se dă dispoziţia, dar cu 

condiţia prezentării unui refuz scris, motivat legal”. Or, în mod 

evident, recunoaşterea de către ministrul turismului a faptului că le-a 

dispus, nu-i absolvă pe ei, ci practic nu o încarcă decât pe ministrul 

turismului de răspundere suplimentară. 

V-aş ruga, de asemenea,  fiecare dintre deputaţii care au 

primit felii din proiectul de raport, împreună cu experţii să înceapă 

elaborarea şi deja marţi să putem, la punctul de „Concluzii”, să 

începem să discutăm părţile din proiectul de raport. 

Rugămintea mea e  cu domnul... cu    expertul  Andrei 

Chiper, să-i puneţi la dispoziţie domnului Chiper reprezentanţii 

grupurilor parlamentare, pentru că va fi o muncă extrem de dificilă de 

făcut pe analiza documentaţiilor provenite de la autorităţile locale.  

De asemenea, vă informez că mai trebuie să primim 

informaţii de la Ministerul Finanţelor, informaţiile solicitate, raportul 

administratorului şi o serie de alte informaţii solicitate. De asemenea, 

repet din nou, încă nu ni s-au pus la dispoziţie toate documentele şi  

pot să vă spun că sunt documente cruciale care nu ne-au fost puse la 
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dispoziţie, respectiv dispoziţiile de delegare de competenţă. De ce 

insist pentru a primi aceste dispoziţii de delegare de competenţă, 

pentru că ele sunt cruciale în stabilirea responsabilităţilor individuale.  

Am să vă dau un exemplu.  

Dacă secretarul general primeşte, prin delegare de 

competenţă, o atribuţie pe care nu o are prevăzută în lege, pentru că 

activitatea secretarului general este reglementată prin lege, el nu este 

absolvit de răspundere, sigur şi ministrul care-i dă dispoziţia de 

delegare comite o ilegalitate, dar răspunde şi secretarul general, 

răspunde solidar pentru efectuarea unor acte.  

Un alt lucru. Dacă ministrul dă delegare de competenţă către 

un secretar de stat, iară răspund amândoi solidar. Dacă, în schimb, un 

secretar de stat sau un secretar general semnează pentru ministru, fără 

să aibă delegare în acest sens, răspunderea este a celui care a semnat. 

Deci este foarte important să avem aceste documente, pentru că altfel 

eu vă spun sincer, din capul locului, dacă nu ni se furnizează aceste 

documente va trebui să tragem concluzia că răspunderea este integrală 

a conducătorului instituţiei. 

Dacă mai aveţi intervenţii?   

Săptămâna viitoare, în locul domnului deputat Ţaga va 

reprezenta pe post de secretar doamna deputat Diana Tuşa.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Deci, aş vrea să vă spun că este în fişa postului secretarul 

general al ministerului, şi acum o să caut să citesc, prin care în fişa 

postului spune... nu, spune că semnează toate documentele direcţiilor 

generale, ale direcţiilor din cadrul ministerului... 
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Domnul Ludovic Orban:  

Dar le semnează în conformitate cu legea. Le 

contrasemnează, nu nu-i dă dreptul. Şi, oricum, este înscris în fişa 

postului că actul administrativ prin care se transferă competenţe care 

aparţin conducătorului instituţiei prin lege, către subalterni ai domniei 

sale, este ordinul de ministru. Este singurul act administrativ prin care 

se pot transfera competenţe, nu fişa postului. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, am găsit înscris în fişa postului. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dacă găsiţi ceva relevant ne spuneţi. 

Dacă mai aveţi intervenţii, propuneri, puncte de vedere, dacă 

nu, vă mulţumesc şi declar  închise lucrările şi vă aşteptăm marţea 

viitoare. Marţi la ora 13.00. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora  13,30. 

 

 

 

 

 

 

 


