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Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

      Domnului Ion Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne 

Domnului Ioniță Alexandru Cătălin, Directorul general al Direcției Generale          

Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne 

 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Fraudă achiziție măști S.C. ROMWINE & COFEE S.R.L. 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimate Domnule Director General,  

Conform datelor apărute în spațiul public , o firmă dintr-o comună din Giurgiu a reușit              1

să vândă Guvernului 1,75 milioane de măști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț                

mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat în condițiile în care măști de acest tip, FFP2 sau                  

FFP3, costau în medie 10 lei. Firma are o vechime de doar un an și se ocupă de comerțul cu                    

amanuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin           

standuri, chioșcuri și piețe. 

Mai exact, potrivit unei situații a achizițiilor directe publicate de Oficiul Naţional            

pentru Achiziţii Centralizate (Anexa 1), au fost încheiate două acorduri cadru cu firma             

Romwine&Cofee SRL, pentru achiziția a câte 875.000 măști de tip FFP2 sau FFP 3.              

Primul acord este în valoare de 22,8 milioane lei, iar al doilea de 33,2 milioane lei.                

Practic, prin primul acord sunt achiziționate 850 mii măști la prețul de 26 lei bucata, iar                

1 ”Achiziție directă controversată: Au fost cumpărate 1,7 milioane măști de protecție, la preț ridicat, de la un                  
comerciant de alimente, băuturi și tutun”, disponibil la:        
https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23751300-achizitie-directa-controversata-fost-cumparate-1-7-milioane
-masti-protectie-pret-ridicat-comerciant-alimente-bauturi-tutun.htm?fbclid=IwAR0Lsv7C1Dgwwov3is3BpI_ON
ewO_FohOHxwRNQglXzQ6elMCMZT_zXAZW8a; accesat la data de 26.03.2020. 
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prin al doilea sunt cumpărate alte 850 mii măști la prețul de 38 lei bucata. Romwine &                 

Cofee SRL ar urma să facă livrarea măștilor etapizat, pe parcursul a 35 de zile calendaristice.                

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, firma s-a înființat în martie 2019 și are adresa în                

comuna Uzunu din Giurgiu. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 192 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt proceduriile legale și criteriile în baza cărora s-a efectuat achiziția de la              

Romwine & Cofee SRL? 

2. Cum poate Romwine & Cofee SRL să producă măști din moment ce are alt obiect de                

activitate? 

3. Dacă Direcția Generală Anticorupție va demara o anchetă privind săvârșirea a           

presupuse fapte de corupție? Dacă da, vă rog să-mi transmiteți rezultatele anchetei? 

4. Dacă societatea Romwine & Cofee SRL are legătură cu un membru sau simpatizant             

PNL? 

5. Cum se asigură Guvernul că, pe perioada stării de urgență, nu se profită de procedura               

simplificată de achiziții și nu se fraudează achizițiile publice? Care sunt garanțiile            

legale oferite de Guvern? 

6. Care este suma cheltuită până în prezent (data răspunsului la întrebare) pe achizițiile             

publice făcute de Guvern pe durata stării de urgență? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 

 

 

 

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 



BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

 

Anexa 1 
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