
 

CAMERA DEPUTAȚILOR 

GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 

 

 

INTERPELARE 

 

Adresata: Domnului prim-ministru Florin Vasile Câtu 

Deputat: Daniel Ghiță 

Grupul parlamentar: PSD 

Circumscripția electorala: nr. 25 Ilfov 

 

Obiect: Clarificari privind implicarea in dosarul Unifarm 

 

 In temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constituția României 

si ale articolului 202 din Regulamentul Camerei Deputaților, va adresez 

urmatoarea 

     

INTERPELARE: 

 

In data de 7 octombrie 2021, jurnalistul Dan Bucura v-a adresat pe pagina 

sa de Facebook o serie de  intrebari legate de dosarul Unifarm, in care fostul 

director Adrian Ionel a fost trimis in judecata de catre DNA, in cursul anului 2020, 

pentru infracțiunile de luare de mita, abuz in serviciu si complicitate la trafic de 

influența, fiind acuzat ca ar fi pretins suma de 760.000 de euro intermediarului 

B/PSD/325/11.10.2021

cati.cristea
Typewritten Text

cati.cristea
Typewritten Text
Nr.534B/12.10.2021

cati.cristea
Typewritten Text

cati.cristea
Typewritten Text



unei firme pentru atribuirea unui contract de furnizare de masti si combinezoane 

de protectie impotriva Covid-19. 

 In esenta, jurnalistul Dan Bucura v-a adresat urmatoarele intrebari: 

 1.In ce calitate ați schimbat SMS-uri pe Whatsapp cu inculpații si 

denunțatorii din dosarul Unifarm, cand erati ministru de Finanțe? 

 2.Ce ați vrut sa spuneți când  le-ați transmis acestora ca nu au rezolvat 

„problema” cu „domnul de la Unifarm”? 

 3.Era vorba de mita de 760.000 de euro, pentru care acestia nu semnasera 

contractul de „comision” cu intermediarul-denunțator? 

 4.V-a pus cineva sa le fortati mana celor care aduceau maștile sau a fost 

inițiativa dvs.? 

 Avand in vedere ca nu ați raspuns pana in prezent si ținand cont ca 

problemele ridicate sunt legate de actul de guvernare si prezinta un interes 

deosebit pentru opinia publica in actualul context pandemic, va solicit sa-mi 

raspundeți subsemnatului la aceste intrebari, pentru a clarifica daca si in ce masura 

ați fost implicat in afacerea anchetata in dosarul Unifarm. 

 Solicit raspuns scris si verbal. 

 

 

Deputat 

Daniel-Florin Ghița 




