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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 - din ziua de 25 august 2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 11,40. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu. 

* 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bună ziua! 

Cred că putem începe, da? Până semnează toată lumea fişa de 

prezenţă, o să vă citesc propunerile pentru ordinea de zi, şi anume:  

Pct. 1. Dezbateri în plenul comisiei până la ora 12,00 – vom 

vedea ce materiale am mai primit, dacă am mai primit şi ce alte 

discuţii mai propuneţi să avem; 

Pct. 2. Audierea reprezentantului autorizat al firmei SC 360 
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Revolution SRL. 

Pct. 3. Audierea reprezentantului autorizat al firmei SC 

Eventures Concept Solution SRL. 

Pct. 4. Audierea reprezentantului autorizat al firmei BRD – 

Groupe Société Générale. 

Şi ultimul punct: Concluzii. 

Dacă are cineva ceva împotrivă sau altă propunere, dacă nu, 

vă supun la vot această ordine de zi. 

Cine este pentru? 

Împotrivă? 

Abţineri? 

Deci suntem de acord cu ordinea de zi. 

O să-l rog acum pe domnul secretar Claudiu Ţaga să ne spună 

dacă avem cvorum. Prezenţa, vă rog. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Domnule preşedinte, 

În şedinţa Comisiei de anchetă din data de 25 august 2009, 

conform fişei de prezenţă, comisia îndeplineşte numărul de membri, 

adică din cei nouă sunt prezenţi opt, deci există cvorumul constituit 

pentru buna desfăşurare a lucrărilor. 

Aş mai vrea să-mi daţi voie. 

Am primit o adresă către comisia parlamentară şi îmi 

permiteţi să-i dau citire: 

„Vă transmitem Avizul Direcţiei Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea Circulaţiei din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti, 

privind organizaţia circulaţiei în data de 26 a.c., adică mâine, în zona 
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Palatului Parlamentului, Parcul Izvor, având în vedere desfăşurarea 

concertului Madonna 2009. 

Ţinând cont de restricţiile ce vor fi impuse traficului rutier, vă 

rugăm să luaţi măsurile în consecinţă.” 

Nu am să dau citire antetului, dar atât, că: „Traficul rutier va 

fi restricţionat între orele 17,00-0,01, astfel: 

Bulevardul Unirii între blocul IC Brătianu şi Piaţa 

Constituţiei, cu permiterea traversării dinspre Splaiul Independenţei 

către Bibescu Vodă. 

Splaiul Independenţei între Piaţa Operei şi str. Căldărari, 

ambele sensuri de circulaţie. 

Bulevardul Libertăţii între Splaiul Independenţei şi Calea 13 

Septembrie, str. Izvor, Bulevardul Naţiunilor Unite, Calea Victoriei 

între Bulevardul Regina Elisabeta şi Splaiul Independenţei. 

Calea Plevnei, Bulevardul Schitu Măgureanu, str. Silfidelor, 

str. Ilie Radu, str. Anghel Saligny, str. Ilfov şi str. Dr. Râureanu, între 

Bulevardul Regina Elisabeta şi Spaliul Independenţei. 

Se va permite accesul riveranilor către domiciliu. 

Desfăşurarea evenimentului se va face sub protecţia 

organelor de ordine publică.” 

Asta pentru că, dacă mâine, lucrările şedinţei se vor prelungi 

după ora 17,00, să ne luăm măsurile în consecinţă. 

Atât deocamdată. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! Şi dacă există alte probleme legate de accesul în Palatul 

Parlamentului, vă rog să-i informăm pe cei care sunt mâine chemaţi la 
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audieri. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Am înţeles. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În rest, vroiam să vă întreb dacă cei invitaţi astăzi au 

confirmat participarea. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Dintre cei care au fost invitaţi astăzi, nu a confirmat o 

societate – 360 Revolution, căreia i-am mai făcut noi o invitaţie. 

Dânşii ne-au răspuns ieri, printr-un document, că, datorită faptului că 

cei care au participat la procedura de achiziţii sunt în concediu, vor fi 

disponibili după data de 15 septembrie. 

Am primit acum o jumătate de oră nişte documente de la 

BRD şi a confirmat. Nu ştia comisionarul cine va fi reprezentantul 

băncii, probabil cineva din conducerea băncii. 

Şi a confirmat doamna Amalia Năstase, directoarea Societăţii 

Enventures. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. 

Până la începerea audierilor aş vrea să vă rog să retrimitem 

invitaţia Firmei 360 Revolution, nu ştiu dacă neapărat la data de 15 

septembrie, aşa cum zic ei, poate găsesc o posibilitate de a veni un pic 

mai devreme, pentru că ne este foarte necesară discuţia cu 

reprezentanţii lor. 
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De asemenea, aş dori să reiterăm invitaţia către angajaţii 

Ministerului Turismului de a fi prezenţi la audieri şi în cursul zilelor 

următoare îi vom rechema la audieri, evident, specificându-le şi 

articolele de lege care subliniază obligativitatea participării la aceste 

audieri în comisie. 

De asemenea, v-aş ruga să prezentaţi un opis al documentelor 

primite până în momentul de faţă, ca să vedem unde suntem din 

punctul de vedere a ceea ce am cerut şi ceea ce am primit. Am şi eu o 

situaţie la mine şi aş vrea să cerem, în continuare, documentele care 

nu ne-au parvenit, inclusiv o adresă separată, aş spune eu, pentru că 

am văzut că cei de la Ministerul Turismului nu au înţeles cererea mea 

legată de participarea României la târgurile de turism de la Berlin şi de 

la Milano, cu toate cheltuielile aferente acestor participări. Şi 

menţionez că până azi dimineaţă nu ne-au venit aceste documente. 

Dacă sunteţi de acord, domnule secretar; da? 

De asemenea, vreau să fac şi un mic comentariu, legat de 

Raportul de verificare nr.158142/24.04.2009 de la Ministerul 

Finanţelor Publice, care ne-a fost remis nouă, comisiei parlamentare, 

având ca obiect atribuirea contractului de servicii, realizarea brandului 

de turism a României, raport efectuat de Unitatea pentru Coordonare 

şi Verificare a Achiziţiilor Publice. 

Vreau să vă spun că veţi avea în mape, pe parcursul şedinţei 

de astăzi, acest raport, precum şi al achiziţiei de autoturisme, pe care 

tot noi l-am solicitat. Sper să vă fie pus la dispoziţie. 

Vreau să vă spun că din ceea ce am lecturat eu până în 

prezent, aveţi aici şi calendarul procedurii de achiziţie publică, cu 
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toată descrierea procedurii de achiziţie, datele. 

De asemenea, şi faptul că cei de la UCVAP nu se pot 

pronunţa asupra eficienţei utilizării fondurilor publice, dar, în schimb, 

se pot pronunţa asupra respectării procedurilor de achiziţie publică şi 

aici, să ştiţi, la Cap. 23 – „Observaţii privind analiza documentaţiei de 

atribuire”, apar o serie de inadvertenţe; şi anume, vă citez: „În cadrul 

anunţului de participare, nu au fost menţionate toate criteriile de 

selecţie stabilite de autoritatea contractantă, conform art.176 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006.” 

De asemenea, lipsesc din anunţul de participare cerinţa 

privind prezentarea certificatului emis de Oficiul Registrul 

Comerţului, alte documente edificatoare, referitoare la obiectul de 

activitate al candidatului, certificatele de atestare fiscală privind 

îndeplinirea la zi a obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor. 

De asemenea, chiar ultimul bilanţ contabil lipseşte, şi 

declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să reiasă că 

nu i-a fost atrasă răspunderea în ultimii trei ani printr-o hotărâre 

definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti. 

Cei de la UCVAP ne şi încadrează aceste nereguli în 

articolele de lege: „Lipsa acestor informaţii din anunţul de participare 

aduce atingere prevederilor art.85 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006.” 

De asemenea, în cadrul criteriilor de selecţie, referitoare la 

capacitatea profesională, pe baza cărora se va realiza preselecţia 

candidaţilor, nu au fost descrise clar şi explicit aspectele în funcţie de 

care urmează a fi acordate puncte pentru a declara câştigătorul, 
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precum şi algoritmul de calcul în funcţie de care se va realiza 

clasamentul candidaţilor. 

De asemenea, există neconcordanţe între informaţiile din fişa 

de date a achiziţiei şi cele din caietul de sarcini, la fel le şi încadrează 

în articolele de lege. 

Vreau să vă spun că cei de la UCVAP au şi remis 

Ministerului Turismului două note, dacă am înţeles eu bine, având în 

vedere că au fost încălcate prevederile art. 33, art. 85 şi art. 178 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, observatorii UCVAP 

au întocmit nota intermediară nr.1817/06.04.2009, prin care au 

recomandat autorităţii contractante să clarifice aspectele sesizate. 

Ulterior, au mai trimis o notă. De asemenea, observatorii 

desemnaţi de UCVAP au sesizat, în fişa de date a achiziţiei, faptul că 

autoritatea contractantă a impus candidaţilor să prezinte scrisoarea de 

garanţie bancară numai în momentul depunerii candidaturilor. 

Sunt foarte multe paragrafe care relatează inadvertenţe în 

pregătirea licitaţiei respective. 

Pentru a fi îndeplinită cerinţa de clarificare referitoare la 

situaţia economică financiară a candidatului la această licitaţie, s-a 

solicitat o cifră medie de afaceri de 1932000 de euro, fără t.v.a., în 

domeniul de activitate aferent obiectului contractului. 

S-a atras atenţia autorităţii contractante că cifra medie de 

afaceri este un indicator care dă imaginea capacităţii candidatului      

de a-şi îndeplini contractul din fondurile sale până la decontarea finală 

cu autoritatea contractantă. 

De asemenea, această cerinţă se regăseşte şi în solicitarea 
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privind experienţa similară. 

Deci asta vă spuneam, sunt foarte multe neconcordanţe şi 

între caietul de sarcini şi între ceea ce au prezentat candidaţii. 

De asemenea, au existat solicitări şi clarificări din partea 

unora dintre operatorii economici ce au intrat în posesia documentaţiei 

de atribuire, autoritatea contractantă publicând răspunsurile în datele 

de 03.04.2009 şi 07.04.2009. 

În urma celor două note remise de UCVAP, această licitaţie a 

fost anulată. 

V-am citat doar o parte dintre lucrurile care mie mi s-au părut 

destul de clare, în faptul că nu se respecta nicio procedură în derularea 

acestei licitaţii şi eu unul aş avea curiozitatea de a afla de la Ministerul 

Turismului dacă şi alte proceduri de atribuire au unor contracte au fost 

organizate tot într-un astfel de mod, aş spune eu, neprofesionist – 

deocamdată. 

Repet: vă pun la dispoziţie ceea ce ne-au trimis cei de la 

UCVAP, sper să le consultaţi şi sper să aflăm un răspuns oficial din 

partea Ministerului Turismului şi, de asemenea, domnule secretar,     

v-aş ruga, dacă putem, să trimitem o adresă ministerului, să ne trimită 

un punct de vedere asupra acestui aspect. Mulţumesc. 

De asemenea, tot de la UCVAP am primit şi raportul pentru 

atribuirea contractului de furnizare autoturisme. Dacă ne uităm pe 

penultima pagină, vedem că au fost, până la urmă, trei contracte, 

1104/15.06, 1105/15 şi 1231/23.06. Au fost încheiate cu SC Porsche 

România SRL, SC Midocar SRL şi Automobil Dacia. 

Eu îmi aduc aminte din discuţiile cu domnul secretar 
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Munteanu; domnul secretar de stat Munteanu ştiu că ne-a spus că au 

fost achiziţionate numai automobile Dacia. De asemenea, şi aici aş 

dori să cerem unele lămuriri, pentru că sunt convins că cei de la 

Porsche România nu vând autoturisme Logan şi de asta, poate lămuriţi 

privind contractele de achiziţii de autoturisme, deoarece aici ne apar 

trei contracte, şi nu doar unul, cum ne-a relatat secretarul de stat. 

Deoarece este aproape ora 12,00, vă propun să facem o scurtă 

pauză, până când... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Un minut, vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog, faceţi un comentariu. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Aş fi dorit şi eu, din partea Secretariatului comisiei să avem 

un opis al documentelor reactualizat, să ştim şi noi, dacă, între timp, 

de la ultima şedinţă, au mai apărut ceva documente din ce am cerut. 

Şi, mai mult de atât, aş vrea să existe suficiente exemplare din acel 

opis, încât oricine doreşte acel document să-l poată avea. 

Mulţumesc. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, mâine veţi avea completările la opis pe care l-am făcut în 

urma studiului documentelor pe care le-am primit. 

Aş vrea să vă informez că aveţi în mapă, astăzi, şi răspunsul 

Ministerului Finanţelor, noi cerându-le, printr-o adresă, să ne dea şi pe 
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trimestrul II execuţia bugetară. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Eu am situaţia opisului cu documentele primite 

până ieri, deci nu cele primite dimineaţă, asupra cărora a făcut deja o 

prezentare domnul secretar Ţaga şi-l pot pune la dispoziţie 

secretariatului pentru multiplicare, ca să-l aibă fiecare în faţă.  

Vreau să vă spun că sunt foarte multe documente lipsă, mult 

peste 50%, şi vă dau un exemplu, domnule coleg, că aţi cerut: 

parteneriatul cu BRD – Société Générale pentru realizarea şi difuzarea 

clipurilor publicitare ale conceptului Romania – The Land of Choice 

nu are, în momentul de faţă, niciun document, de exemplu. Şi sunt 

multe altele. 

De asemenea, am văzut o neadvertenţă în comunicarea 

noastră cu Ministerul Turismului pentru campania „Paşte în 

Bucovina”. Ni s-a transmis, la un moment dat, un răspuns că 

ministerul nu a organizat. Uitându-mă pe câteva din contractele afişate 

pe site, am văzut că ministerul, totuşi, a plătit publicitate pentru acele 

evenimente de Paşte în Bucovina. 

Deci ar trebui să le reiterăm cerinţa noastră de a ne trimite 

documentele respective. Atâta timp cât ei au participat financiar la 

promovarea evenimentului, înseamnă că au participat şi au plătit acest 

eveniment. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Noi am făcut o revenire asupra documentelor de care avem 

nevoie. Încă nu am primit niciun răspuns. Am trecut inclusiv Paşte în 
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Bucovina, am cerut date despre cine face întreţinerea site-ului 

ministerului. Până acum, de la Ministerul Turismului, vă informez că 

nu am mai primit niciun document. O să vedeţi mâine, în opisul pe 

care o să vi-l prezint. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu v-am spus acest lucru pentru că m-am uitat în adresa 

trimisă de către Ministerul Turismului nouă, deci Comisiei 

parlamentare de anchetă, Adresa nr.1289/10.08.2009, în care, la pct. 5, 

domnule secretar, ne spune că: „Referitor la evenimentul „De Paşte în 

Bucovina” vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Turismului nu a 

organizat şi finanţat acest eveniment.” Semnează domnul secretar 

general Gheorghe Nastasia. Şi, prin aceasta, ne lasă să înţelegem că nu 

ne poate pune la dispoziţie niciun document, ei neparticipând şi 

nefinanţând. 

Atunci înseamnă că este o inadvertenţă în ceea ce apare în 

contractele afişate chiar pe site-ul ministerului, în care, la obiectul 

contractului, apare promovarea şi publicitatea legată de acest 

eveniment. 

Deci aici cred că domnul Nastasia, pentru că el semnează 

acest răspuns către comisie, cred că trebuie să ne dea lămuriri. Ori se 

hotărăsc şi atunci merg în continuare pe această idee, că nu au 

participat şi nu au finanţat şi vrem răspunsul oficial, în continuare, pe 

această ipoteză; ori ne dau explicaţii legate de ce în obiectul anumitor 

contracte apare finanţare şi publicitate în acest sens. 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Vă informez, domnule preşedinte şi membri ai comisiei, că 

domnul secretar general al ministerului mâine are termen a treia oară 

pentru a veni în faţa comisiei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În regulă. 

Domnul Lakatos, vă rog. 

Domnul Lakatos Petru: 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

Aş dori să reiterăm solicitarea cu privire la execuţia bugetară 

pe 2008 a turismului, care, la vremea respectivă, făcea parte din 

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Turism şi Profesii 

Liberale. Având în vedere faptul că ministerul, după cum mi-a relatat 

domnul secretar, a răspuns că de la ei trebuie să cerem. Interesant, dar 

mă rog, dacă Ministerul de Finanţe nu doreşte şi ne trimite la un 

minister care s-a desfiinţat, este cam greu să cer ceva unui minister 

desfiinţat sau, în cel mai rău caz, o să cerem de la domnul Niţă, care a 

rămas cu partea de IMM-uri. 

A doua problemă, de data aceasta am citit repede adresa 

primită de la BRD şi doresc să vă întreb cum înţelegeţi dumneavoastră 

penultima frază din adresă: „Datele şi informaţiile conţinute în anexe, 

precum şi cuprinsul prezentei adrese au caracter confidenţial.” 

Deci nu le putem discuta în cadrul comisiei, fiind de faţă 

mijloacele de comunicare în masă sau....  
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Doamna Aurelia Vasile (fără microfon): 

Trebuie să funcţioneze celelalte, care...  

Domnul Lakatos Petru: 

Şi aici, v-aş ruga, domnul preşedinte, să aduceţi precizările de 

rigoare, nu de altceva, dar să nu ne mai trezim şi cu alte denunţuri şi 

reclamaţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles propunerea dumneavoastră. 

Vreau să vă rog să avem răbdare până când reprezentantul 

BRD soseşte aici şi, în momentul în care începem audierile, vom 

clarifica chiar cu domnia sa această problemă. 

Bun! Dacă nu mai sunt alte comentarii, luăm o scurtă pauză, 

până când ne vine primul invitat; vă mulţumesc. Şi, în timpul acesta, 

aveţi la dispoziţie câteva minute pentru a citi răspunsul de la BRD. 

Vă mulţumesc. 

 

Pauză între orele 12,00 – 12,07. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! Haideţi să vă reluaţi locurile, vă rog.  

Având în vedere că cei de la 360 nu au venit încă sau nu pot 

să ajungă astăzi, salut prezenţa doamnei Amalia Năstase, invitată 

astăzi de comisia noastră. 

Mulţumiri în primul rând pentru prezenţă şi am să încep prin 

a vă spune câteva din prevederile Regulamentului de funcţionare a 
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acestei comisii, regulament adoptat de Camera Deputaţilor, şi anume 

obligativitatea prezenţei şi obligativitatea neascunderii niciunuia 

dintre lucrurile pe care le ştiţi şi ar putea să ne fie de folos în 

desfăşurarea activităţii noastre, deci, practic, obligaţia de a spune 

adevărul. 

Până la a trece la întrebări, o să vă rog pe dumneavoastră să 

prezentaţi, în câteva cuvinte, compania pe care o conduceţi şi dacă 

puteţi să ne spuneţi şi implicarea în acţiunea sau colaborarea cu 

Ministerul Turismului. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Amania Năstase: 

Bună ziua! 

În primul rând aş vrea să vă prezint partenerul meu de 

afaceri, Răzvan Vasilescu; suntem amândoi administratorii companiei 

şi am venit amândoi pentru că nu ne ocupăm de acelaşi lucru şi, 

probabil, ştim împreună mai mult decât aş fi ştiut eu singură. 

Vreau să-i dau lui cuvântul să explice puţin implicarea 

noastră în acest eveniment. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Bună ziua! 

În primul rând societatea Eventures este o agenţie de 

publicitate, care se ocupă atât de partea de ATL, cât şi de BTL, astfel 

că organizăm evenimente, dar, totodată organizăm şi campanii, fie ele 

TV, de presă sau radio. 

Referitor la implicarea noastră în contractul cu Ministerul 
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Turismului, o s-o iau puţin cronologic şi o să încep cu data de 28 

aprilie 2009, când, în cadrul conferinţei de presă, care a avut loc la 

Hotel Novotel, cu ocazia semnării tratatului sau ce a fost... 

Doamna Amanlia Năstase: 

Parteneriatului. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

...parteneriatului între Ministerul Turismului şi BRD, noi fiind 

agenţia care reprezintă BRD pentru evenimente (e un lucru destul de 

cunoscut şi public) am fost solicitaţi să organizăm acea conferinţă de 

presă din partea BRD-ului. Datorită acestui lucru se justifică şi 

prezenţa noastră acolo şi faptul că, cu acea ocazie, am auzit şi noi 

pentru prima dată de intenţia Ministerului Turismului de a organiza 

mai multe evenimente în marile capitale ale lumii, cu scopul de a 

promova imaginea României şi de a declina, prin spoturi care se vor 

realiza, câteva evenimente. 

Datorită faptului că suntem o companie care vrea să-şi 

dezvolte un business, evident că am reacţionat la lucrurile auzite şi am 

ieşit în întâmpinare către Ministerul Turismului, cu o propunere 

creativă, în primul rând, o propunere pentru un eveniment, din data de 

5 iunie şi, totodată, şi cu un buget estimativ, care, iniţial, după cum s-a 

aflat ulterior, era de 167 de mii. 

Propunerea noastră nu a fost acceptată în mod direct de acest 

minister, spunându-ne că se va organiza o licitaţie şi vom avea 

drepturi egale să participăm împreună cu alţi eventuali candidaţi, lucru 

pe care l-am făcut. Licitaţia s-a deschis, am depus o ofertă în plic 
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închis către Biroul de turism de la Paris şi, în urma acestei licitaţii, am 

câştigat şi am organizat evenimentul de la Paris din 5 iunie 2009. 

Cam până aici a fost implicarea noastră. Dacă mai aveţi 

întrebări referitor la acest subiect. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. O să-i rog pe colegi să formuleze întrebările.  

Până atunci, aş avea eu câteva întrebări, mai mult pe partea 

de organizare. 

În primul rând când aţi aflat oficial de intenţia Ministerului 

Turismului de a organiza acest eveniment la Paris? 

Ei, înţeleg, că au publicat un anunţ în data de? 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Caietul de sarcini s-a publicat în data de 27. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

27 mai. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

27 mai, da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aşa este. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Anunţul pentru organizarea unor astfel de evenimente, repet, 

a fost făcut în data de 28 aprilie, în cadrul conferinţei de presă. Mai 

oficial decât atât nu a mai existat nicio discuţie sau vreun act sau ceva. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! În momentul în care a fost publicat caietul de sarcini, 

27; dacă avem noi datele corecte, până pe 02.06 trebuia să trimiteţi 

oferta sigilată în plic. Corect, da? Iar pe 03.06, era stabilit câştigătorul. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Absolut. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

S-a anunţat câştigătorul. 

Când aţi fost anunţat că aţi câştigat licitaţia? 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Sincer, nu-mi aduc aminte; 2 sau 3. 

Domna Amalia Năstase: 

Probabil 2 sau 3. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

2 sau 3. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cu siguranţă 2 nu putea fi, deci probabil 3. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Probabil data de 3. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Probabil 3 sau după 3. Deci asta înseamnă... Noi avem aici 

ceva legat de 03.06.2009, ora 12,30, probabil că aţi primit 

comunicarea după această oră. Totuşi, tot în materialele pe care le 
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avem de la minister, se spune că ceilalţi competitori aveau la 

dispoziţie 24 de ore pentru a depune contestaţii. Asta, după un calcul 

simplu, ar duce undeva la data de 04.06.2009, undeva după-amiază. 

Deci, practic, nu s-a mai lăsat timp pentru contestaţii, de asta vă pun 

foarte multe întrebări lămuritoare din acest punct de vedere. 

Vreau să vă întreb dacă v-a fost suficient sau consideraţi că 

este suficient timpul pentru organizare, timpul rămas pentru 

organizare, având în vedere că v-a mai rămas, practic, doar o zi să 

organizaţi acest eveniment. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Absolut. Singura problemă care se punea în acel moment, era 

partea de producţie, de realizare efectivă a unor produse, care, oricum, 

lucrurile acestea ca şi în orice agenţie se pot discuta în prealabil şi se 

pot pregăti, pentru ca în momentul în care ai un răspuns pozitiv să dai 

drumul la producţie. Noi şi firma noastră avem capacitatea de a livra 

în timp foarte scut toate produsele respective. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ce înţelegeţi prin producţie? 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Producţia de bannere, de exemplu, care, la noi, se poate 

realiza în câteva ore. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi aprobările pentru amplasarea bannerelor? 
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Domnul Răzvan Vasilescu: 

Aprobările pentru amplasarea bannerelor se făceau la faţa 

locului, alături de reprezentanţi ai Biroului de turism de la Paris. 

Doamna Amalia Năstase: 

Noi îl cunoşteam foarte bine pe primarul Parisului şi asta  n-a 

fost o problemă, într-o oră am avut toate autorizaţiile şi n-au fost 

autorizaţii scrise, oricum, au fost autorizaţii verbale. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Iar din punct de vedere al aprobării din partea ministerului, 

era cineva de la minister acolo. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiţi de ce vă întreb, pentru că din ceea ce ştim noi pe cale 

oficială, procedurile durează un pic mai mult decât o oră sau câteva 

ore şi de ordinul zilelor. Însă, tot la partea de producţie întorcându-mă, 

ştiu, de exemplu, că unul din evenimentele cumpărate, practic, prin 

această ofertă, a fost şi o seară la unul din restaurantele... la 

restaurantul L’Etoil? dacă nu mă-nşel, dacă este bine aici. Deci 100 de 

persoane. 

Poate, noi, atunci când am sunat şi am încercat să facem o 

rezervare, să vedem cam cât ar dura, cred nu... 

Doamna Amalia Năstase: 

Vă ajut eu... 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Am vrut doar să verificăm doar în ce perioadă de timp s-ar 
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putea face o astfel de rezervare. 

Doamna Amalia Năstase: 

De dimineaţă, cu o zi înainte, pentru că acel restaurant 

oricum are 100 de persoane în fiecare seară, iar atunci, în perioada 

aceea, chiar era foarte gol şi am reuşit într-o oră... 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

...În câteva ore să rezervăm. 

Doamna Amalia Năstase: 

Da, pentru că ei oricum au în fiecare seară şi băiatul lui 

Monsun Barami răspunde de PR-ul acelui restaurant (Monsun Barami 

fiind un jucător de tenis) şi l-am sunat pe el şi s-a rezolvat problema. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

V-a ajutat el. 

Iar partea de invitaţi, că aţi zis foarte bine este 100 de 

persoane capacitatea restaurantului; am văzut şi în documentele de la 

minister, au participat 100 de persoane. 

Cum aţi trimis invitaţiile în câteva ore? 

Doamna Amalia Năstase: 

Lista invitaţilor a fost făcută de către Biroul de turism din 

Paris, iar ei s-au ocupat cu mult înainte să-şi invite oamenii, indiferent 

de cine s-ar fi ocupat de organizarea acestui eveniment. Deci oamenii 

aceia ştiau că vor fi invitaţi în seara de 05 la masă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dar nu ştiau restaurantul. 
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Doamna Amalia Năstase: 

Ba da, pentru că restaurantul n-a fost propunerea mea. 

Restaurantul a fost propunerea Biroului de turism. Până la urmă noi 

nici măcar n-am mai plătit masa. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Atunci să înţeleg: Biroul de turism s-a ocupat mai din timp de 

organizarea evenimentului. 

Doamna Amalia Năstase: 

Da. Biroul de turism ştia ce vrea să obţină de la tur operatorii 

care au fost invitaţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi dacă Biroul de turism înţeleg că a contactat invitaţii... 

Doamna Amalia Năstase: 

De aceea au şi plătit ei, ulterior. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ce au plătit ei? 

Doamna Amalia Năstase: 

Masa, consumaţia celor 100 de persoane a fost plătită de 

Biroul de turism. De aceea a şi scăzut bugetul de la 88 de mii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

V-am întrebat pentru că apărea în oferta dumneavoastră, de 

asta am zis. 
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Doamna Amalia Năstase: 

Păi apărea în ofertă, dar dacă s-au ocupat ei. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu s-au ocupat în întregime... 

Doamna Amalia Năstase: 

Se mai întâmplă să se mai suprapună sarcini. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci v-aţi gândit la acelaşi lucru, în acelaşi timp. 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu, noi nu ne-am gândit la restaurantul acesta, ei se gândiseră 

la el. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! Deci invitaţiile, practic, le-au distribuit ei, cu mult timp 

înainte, că asta era şi nelămurirea mea, că nu puteau ajunge în câteva 

ore, asta era evident. 

Doamna Amalia Năstase: 

Dar ştiţi ce vroiam eu să vă întreb? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog. 

Doamna Amalia Năstase: 

În invitaţia noastră, scrie că discutăm de ocazia execuţiei 

organizării evenimentului. Noi v-am adus nişte poze, frumoase… 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi detaliile contractului. 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu scrie aşa ceva. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ei... 

Doamna Amalia Năstase: 

„Pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări care s-au 

petrecut cu ocazia execuţiei organizării evenimentului.” 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact. Şi detaliile despre contract. Contractul este public, 

bănuiesc că nu vă deranjează. 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu mă deranjează, că este public, tocmai de asta. Eu am 

înţeles că vreţi să vă spunem ce s-a întâmplat la eveniment. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi, că vă întrebăm şi despre eveniment. Erau câteva 

nelămuriri legate de punerea în practică a evenimentului. 

Legat de partea efectivă de organizare, asta vroiam să 

subliniez, implicarea Biroului de turism de la Paris, care, aşa cum aţi 

spus, înţeleg că v-a fost foarte aproape la partea de organizare. 

Dacă sunt întrebări din partea colegilor? Domnul Negoiţă, vă 

rog. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Ceva foarte simplu. Nu am întrebări complicate. 

Aţi făcut o afirmaţie aici, care mie mi se pare o ştire de presă, 

dar nu pentru noi, neapărat în România, ci pentru Franţa. 

Doamna Amalia Năstase: 

Aşa. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Aţi spus că datorită faptului că îl cunoaşteţi personal pe 

primarul Parisului, v-a autorizat amplasarea bannelor... bannerel... 

banne... 

Doamna Amalia Năstase: 

Bannerelor. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Bannerelor... în Paris... 

Doamna Amalia Năstase: 

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

...în câteva ore şi cu un acord verbal. Deci nici măcar nu v-a 

dat ceva scris. Asta mi se pare, într-adevăr, o ştire de presă şi-mi pare 

rău că nu-l cunosc. 

Doamna Amalia Năstase: 

Tocmai de asta sunt foarte mândră de Agenţia Eventures, 

pentru că poate să facă lucruri pe care alte agenţii nu le poate face. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vă repet, mi se pare ştire nu pentru România, ci pentru 

Franţa, asta. Îmi pare rău că nu-l cunosc. 

Doamna Amalia Năstase: 

Cred că şi primarul Parisului este mulţumit că îl cunoaşte pe 

Ilie Năstase şi nu cred că este vreo ruşine. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

O repet, din ce ne priveşte pe noi, ca români, credeţi-mă că eu 

n-am niciun fel de problemă şi mi se pare foarte în regulă. Îmi pare rău 

că nu-l cunosc şi eu pe primarul Parisului... 

Doamna Amalia Năstase: 

Dacă mergem odată la Paris, vi-l prezint. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

În România nu se fac de astea, credeţi-mă sau nu ştiu eu, nu 

cunosc. 

O altă întrebare, simplă. 

Doamna Amalia Năstase: 

Mulţumesc, îmi puneţi întrebări simple. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dacă-l cunoaşteţi pe... că am văzut aici contractul cu BRD-ul 

este semnat de către doamna ministru, domnul preşedinte şi un 

director general adjunct, domnul Sorin Mihai Popa. 

Întrebarea mea este dacă-l cunoaşteţi şi dacă aveţi vreo 

legătură cu... 
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Doamna Amalia Năstase: 

Este obiectul acestei comisii? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Am considerat că este o întrebare simplă şi... 

Doamna Amalia Năstase: 

Haideţi să nu ne axăm pe subiecte de presă şi pe cunoştinţele 

mele personale, că nu ne-ar ajunge o zi întreagă să vă spun câtă lume 

cunosc. Cunosc multă lume în Bucureşti. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Era în legătură cu ce discutam noi cu Ministerul Turismului, 

cu... 

Doamna Amalia Năstase: 

În legătură cu Eventures şi cu ministerul pot să vă răspund 

absolut tot. În legătură cu cine cunosc eu, cred că putem să discutăm 

separat. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Deci nu doriţi să-mi răspundeţi la întrebare. 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu cred că are vreo relevanţă cu invitaţia noastră aici. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu consideram că da. OK! E-n regulă. 

Doamna Amalia Năstase: 

Mulţumesc. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dumneavoastră puteţi răspunde sau nu la orice întrebare. Să 

ştiţi că nu noi v-am întrebat de cunoştinţele personale, dumneavoastră 

le-aţi adus în discuţie, aşa că e-n regulă. 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu, am pornit de la afirmaţia că nu ştiţi cum s-a putut într-o 

oră-două să se obţină o autorizaţie şi v-am spus că-l cunosc pe 

primarul Parisului. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Şi discutăm despre un contract cu Enventures, nu un contract 

al BRD-ului despre care habar nu avem. 

Doamna Amalia Năstase: 

Pe care nu-l cunosc, da. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Am şi eu o întrebare. 

Consider, din punctul meu de vedere, că aprecierile „Nu 

cunosc” şi „Cunosc foarte multă lume” şi că „Dacă vreţi…” ş.a.m.d., 

faptul că într-o comisie de anchetă a Parlamentului României se aduce 

în discuţie felul în care primarul Parisului încălcă legile care 

funcţionează acolo, cred că nu ar fi fost nicio problemă să ştim că 

domnul Sorin Mihai Popa este naşul de cununie al doamnei Amalia 

Năstase şi a botezat copiii, în condiţiile în care există un contract de 

colaborare între BRD, Ministerul Turismului, firma dânşilor 

reprezintă BRD-ul ş.a.m.d. Este numai un comentariu. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun! Eu m-am uitat în ofertă şi iarăşi mă reîntorc la ofertă şi 

la prima mea întrebare. Aţi spus că aţi considerat timpul rămas pentru 

organizare suficient, deci o zi, dacă nu mă-nşel. Aţi spus partea de 

producţie. 

Doamna Amalia Năstase: 

Haideţi să vă explic puţin cum funcţionează... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi să termin întrebarea şi imediat. 

Doamna Amalia Năstase: 

Mă scuzaţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nicio problemă. 

Dacă a fost atât de suficient timpul, cum vă explicaţi că n-aţi 

reuşit să îndepliniţi toate punctele prevăzute în ofertă, adică o parte 

dintre ele au rămas nerezolvate... 

Doamna Amalia Năstase: 

Care ar fi care? Faptul că n-a venit Gică Hagi? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu. Faptul că cei de la Biroul de turism au trimis invitaţiile, 

de exemplu, şi că au plătit ei restaurantul şi că nu l-aţi mai plătit 

dumneavoastră. 
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Domnul Răzvan Vasilescu: 

A fost o alegere de-a lor şi nu datorită faptului că noi nu 

aveam competenţa necesară. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta n-am înţeles. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Noi n-am spus că n-am putut noi. A fost alegerea lor. Biroul 

de turism a fost foarte implicat în această organizare. Ei şi-au ales. Noi 

nu aveam cum să ne opunem la acest lucru. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi atunci suma iniţială era undeva la 88 de mii de euro; da? 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Corect. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

După care, înţeleg că s-a revenit la o sumă mai mică şi că, cel 

puţin... 

Doamna Amalia Năstase: 

Pentru că nu a venit Gică Hagi şi că nu s-a plătit restaurantul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu vă prezint, practic, din memorie ceea ce am discutat cu 

secretarul de stat, cu domnul Munteanu. 

El ne-a spus: pentru că n-au fost îndeplinite câteva dintre 

lucrurile pe care v-aţi înţeles, de asta nici nu v-au plătit întreaga sumă. 
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Şi atunci, mă reîntorc la întrebare: dacă nu au îndeplinite, cum 

consideraţi că aţi... 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Ascultaţi despre ce este vorba, vă rog frumos. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Deci, o dată: partea în care n-a venit Gigă Hagi şi faptul că au 

ales ei să plătească acel restaurant, să se ocupă de invitaţi, a fost 

alegerea lor; nevenirea lui Gigă Hagi cred că sunt motive personale şi 

n-am avut noi nicio vină acolo. Astfel, bugetul s-a redus atunci la 

suma de 66 de mii. 

Doamna Amalia Năstase: 

Da. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

În urma unui proces-verbal pe care l-am primit ulterior, 

Biroul de turism a constatat următoarele: anumite roll-up-uri au fost 

amplasate în spatele terenului de tenis, din această cauză ele fiind 

puţin vizibile şi că stickurile USB, care au fost realizate, aveau o 

capacitate de 512 în loc de 1 G şi, respectiv, nevenirea lui Gică Hagi. 

Astfel că, întreaga sumă, prin – nu ştiu cum să-i zic – o depunctare sau 

penalizare, a ajuns la 46 de mii de euro. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Tocmai, că n-au fost îndeplinite chiar anumite lucruri pentru 
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care v-aţi înţeles, de asta. 

Doamna Amalia Năstase: 

Păi da, roll-up-urile acelea noi le-am amplasat unde am 

considerat noi de cuviinţă că trebuie amplasate; Biroul de turism a 

considerat altfel de cuviinţă. În caietul de sarcini, clar nu era scris 

unde trebuie amplasate bannerele. Mie mi s-a părut că au fost destul 

de vizibile, lor nu. E discutabil. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Este destul de subiectiv acum. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Consideraţi că aţi avut timp suficient. 

Doamna Amalia Năstase: 

Da. Şi considerăm că acest eveniment a fost destul de bine 

organizat, având în vedere perioada scurtă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ne puteţi spune câţi participanţi au fost? 

Doamna Amalia Năstase: 

Am nişte poze aici, din care puteţi să vedeţi o mulţime destul 

de mare. Şi, de-a lungul zilei, s-au perindat foarte mulţi oameni pe 

acolo, fiind piaţa foarte mare şi fiind un loc de trecere... 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

N-avem un număr exact. 
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Doamna Amalia Năstase: 

N-am un număr exact, dar şi din poze şi din ce s-a filmat – 

asta sunt la Biroul de turism – se vede că a fost un aflux mare de 

oameni. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiu, în general, că, după astfel de evenimente, se face cel 

puţin un raport de evaluare. Şi eu sunt convins că cei de la minister îl 

au, până la urmă, şi probabil că ni-l vor da. 

Doamna Amalia Năstase: 

Atunci când este închis perimetrul, poţi să evaluezi cam câte 

persoane au fost, când nu este închis perimetrul, nu ai cum să 

aproximezi. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Nu aruncăm cu cifre acum. Atâta timp cât ministerul nu a 

cerut o cifră exactă, nu putem noi să estimăm. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

E un lucru obligatoriu în momentul în care se fac. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Dacă este trecut în contract sau în caietul de sarcini, da, este 

obligatoriu. Dacă nu... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sunt convins că cei de la minister îl au şi probabil ni-l vor 

pune la dispoziţie. 
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Domnul Răzvan Vasilescu: 

Probabil. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci spuneaţi că participarea domnului Gică Hagi a ţinut 

exclusiv doar de motive personale. Nu credeţi că, dacă aţi fi avut puţin 

mai mult timp, reuşeaţi să aflaţi aceste lucruri? 

Doamna Amalia Năstase: 

Asta trebuie să-l întrebăm pe Hagi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă aveaţi câteva zile în plus, cred că puteaţi să aflaţi. 

Doamna Amalia Năstase: 

Eu, de obicei, ştiu că atunci când Gică spune nu, e nu şi peste 

o lună şi peste două luni. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da, dar în ofertă v-aţi angajat că îl aduceţi. 

Doamna Amalia Năstase: 

N-aveam niciun contract de exclusivitate cu niciunul dintre 

ei, deci asta era aşa cum ei au participat la clipuri, noi ne-am gândit... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi totuşi aţi câştigat un contract tocmai pentru că îi puteaţi 

aduce şi pe cei trei. 

Doamna Amalia Năstase: 

N-am câştigat un contract pentru că...  
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mai am o întrebare, dacă îmi permiteţi. Şi anume: Dacă aţi 

mai participat la astfel de licitaţii la ministere sau la alte autorităţi 

publice? 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În regulă, pentru moment. Dacă mai au colegii de întrebat? 

Vă rog. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

După cum ştiţi, sunteţi aici datorită faptului că presa a fost 

atentă la acest contract care, este adevărat, are o sumă mult mai mică 

faţă de celelalte contracte, dar, unde există suspiciuni că aţi primit sau 

aţi fost favorizaţi, dacă doriţi, datorită unei relaţii a doamnei ministru 

cu BRD-ul, dar acesta este alt subiect. 

Aş vrea, dacă putem, să răspundem punctual la câteva 

întrebări. 

Dumneavoastră, ca firmă, înainte să aveţi acest contract cu 

Ministerul Turismului, aţi mai avut contracte cu BRD-ul? 

Doamna Amalia Năstase: 

Evident. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Evident. Deci aţi avut contracte pe organizarea de 

evenimente. 
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Doamna Amalia Năstase: 

Avem în continuare. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Propoziţia de genul aţi primit acest contract cu Ministerul 

Turismului pentru că aveţi contracte cu BRD-ul este adevărată? 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci consideraţi că aţi câştigat licitaţia în regulă. 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu considerăm, aşa a fost. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Aşa a fost. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aşa a fost, bun. 

Aţi vorbit de faptul că exista un buget estimativ iniţial de 167 

de mii de euro. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Corect. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Când aţi făcut acest buget estimativ, ne puteţi spune? 
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Domnul Răzvan Vasilescu: 

După conferinţa de presă din 28 aprilie. La o săptămână, la 

două. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Ce anume v-a determinat ca, în urma unei conferinţe de pe 28 

aprilie, să faceţi un buget estimativ de eveniment, având în vedere că...  

Doamna Amalia Năstase: 

O propunere de eveniment. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

O propunere creativă. Orice propunere creativă într-o agenţie 

de publicitate, care duce către o firmă privată sau către orice 

autoritate... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Staţi un pic. Luaţi-mă încet. 

Caietul de sarcini a fost făcut pe 27 mai. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Corect. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Dumneavoastră spuneţi că deja în aprilie prezentaţi un buget 

estimativ, prezentaţi Ministerului Turismului propuneri de eveniment 

fără ca Ministerul Turismului să-şi fi definit nevoile. 

Să ne înţelegem. Eu, acum, pot să spun că, în luna octombrie, 

voi lansa site-ul şi punct, fără să vă spun ceva mai mult decât atât. 

Eu vă întreb, cum aţi putut dumneavoastră, fără ca Ministerul 
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Turismului să-şi definească nevoile în cazul evenimentului, deşi faceţi 

bugetul estimativ. Şi să le spuneţi ce... 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Absolut. Dacă-mi e permis, aş vrea să vă adresez şi eu o 

întrebare, dacă în trecut aţi lucrat într-o agenţie de publicitate sau aţi 

consultat un specialist care se ocupă de agenţii de publicitate? 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Neapărat agenţii de publicitate nu. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Am înţeles. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Dar pe partea de organizare de eveniment, da. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

O să vă spun eu atunci cum se face. 

Orice agenţie de publicitate (avem mai mulţi clienţi decât 

BRD-ul sau decât a fost Ministerul Turismului) poate să-şi exprime 

dorinţa de a organiza un eveniment, fără a da... fără a spune nimic. 

Noi suntem o firmă care, în definitiv, trebuie să mergem pe 

plus, astfel că trebuie să câştigăm contacte pe care să le încheiem. În 

momentul în care o persoană, fie ea că este minister, fie că este 

persoană juridică privată etc. îşi exprimă dorinţa de a organiza  un 

eveniment, noi facem o propunere creativă, după ce am definit 

propunerea creativă, întocmim un buget estimativ. Acel buget 

estimativ, împreună cu propunerea creativă, se dă mai departe către 
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terţi. Da? Firmă, minister... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Iertaţi-mă, dumneavoastră mă băgaţi într-o teorie care e 

perfect valabilă, ştiu tot ce vorbiţi dumneavoastră, aici vorbim strict de 

un contract. Deci, eu vă întreb aşa: dumneavoastră aţi făcut un buget 

estimativ în care îi propuneţi Ministerului Turismului, practic, cum să 

se desfăşoare evenimentul. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Absolut. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

OK. După care, întâmplător, bugetul dumneavoastră 

estimativ ca desfăşurător poate să coincidă cu acel caiet de sarcini... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

În parte... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

...pe care Ministerul Turismului îl defineşte de abia pe 27 

mai. Acum, o să vă spun ceva. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Absolut. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Întâmplător, mă ocup, să spunem, sau ştiu ce înseamnă să 

tipăreşti anumite lucruri. Dumneavoastră spuneţi că pe 3, luni, aţi aflat 

că sunteţi câştigători. Corect, da? 
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Domnul Răzvan Vasilescu:  

Corect. Da. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Acum, dacă pe 27 mai a fost publicat caietul de sarcini, şi 

daţi-mi voie să vă spun următoarele lucruri: scrie aici materiale 

promoţionale personalizate – 500 de memory stickuri, 4500  cărţi 

poştale. Practic dumneavoastră aţi avut la dispoziţie o zi pentru a tipări 

aceste lucruri. Eu mă îndoiesc de faptul că într-o singură zi aţi putut 

face toate aceste lucruri şi, mai degrabă, cred că aţi ştiut dinainte ceea 

ce va cuprinde caietul de sarcini şi aţi avut timp să le daţi în lucru. 

Pentru că într-o singură zi, deci dumneavoastră între 3 iunie şi 5 

iunie..., problema nu e nici Esplanada din faţa primăriei, toate aceste 

materiale promoţionale le-aţi reuşit în 24 de ore să le tipăriţi, inclusiv, 

iertaţi-mă, aţi ştiut că e nevoie de servicii transport aerian grup 

folcloric. Dumneavoastră scrieţi în buget 14 persoane, coincide perfect 

cu caietul de sarcini. Deci, dumneavoastră aţi ştiut că... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Pentru că noi am avem un regizor de eveniment care asta 

face... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu, staţi puţin, vă rog eu, încercaţi să-mi răspundeţi la 

întrebare. Deci Ministerul Turismului pe 27 mai spune vrem 14 

persoane, dumneavoastră ştiţi, culmea, că vor exact 14 persoane în 

acel buget estimativ... 
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Domnul Răzvan Vasilescu:  

Haideţi, dumneavoastră aţi pus mai multe întrebări. Au fost 

nişte întrebări... Trebuie să le luăm punctual pe fiecare. Dacă ar fi 

chiar... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Dacă puteţi să-mi spuneţi într-o singură zi, încercaţi să-mi 

răspundeţi la această întrebare. Cum aţi reuşit, într-o singură zi, dacă 

plecăm de la premisa că dumneavoastră aţi luat cunoştinţă de 

solicitările Ministerului Turismului pe data de... încerc să mai repet, să 

nu las dubii. Dacă dumneavoastră aţi luat cunoştinţă de solicitările 

turismului pe data de 27 mai, pe 3 iunie aflaţi că sunteţi câştigători, 

daţi-mi voie să cred că nu v-aţi apucat după 27 mai să tipăriţi toate 

aceste lucruri şi vedeţi: câştig, nu câştig, eu le tipăresc. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Nu, în primul rând, nu am înţeles poziţia noastră în această 

comisie. Nu ştiam că se discută competenţa Eventures în a livra 

materiale către un terţ. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu, iertaţi-mă, acesta nu este  un răspuns, este o uşoară 

aroganţă. Vă rog.  

Domnul Răzvan Vasilescu:  

 Nu este deloc aroganţă, vreau să ştim exact despre ce 

vorbim? 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Exact despre aceste suspiciuni, că într-o singură săptămână, 

şi noi vă rugăm doar să ne convingeţi, să ne răspundeţi... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Şi eu v-am răspuns: da. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu, nu aţi răspuns da.  

Între 27 mai şi 5 iunie se face caiet de sarcini, se deschide 

oferta, se declară câştigătorul, are loc evenimentul. Există o singură zi 

la dispoziţie pentru a organiza evenimentul, inclusiv cu toate aceste 

materiale care, dacă vreţi, le dăm citire şi să vedem cine poate să 

spună că într-o singură zi, din momentul în care ar fi fost declarat 

câştigător, face 500 de memory stickuri, 4500 de cărţi poştale, 50 

tricouri  polo, 500 mingi de tenis, care presupun că şi astea erau 

inscripţionate, 12.... 3 bannere. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Vreţi să vă redau pe timp, cam cât a durat producţia? Eu pot 

să fac lucrul acesta. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Eu vă spun... într-o singură zi? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Eu vă spun, într-o singură zi, da. 

Doamna Amalia Năstase: 

Putem să facem într-o singură zi... 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Dumneavoastră puteţi să faceţi toate aceste lucruri? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Doriţi să facem o vizită la tipografie sau unde vreţi să facem? 

Dumneavoastră faceţi afirmaţii, eu vă spun, lăsaţi-mă să răspund 

atunci... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu, dar, iertaţi-mă că vă spun... nu   am făcut nici o afirmaţie. 

V-am răspuns, dumneavoastră nu-mi răspundeţi. Spuneţi-mi, într-o 

singură zi... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Păi, vorbiţi numai dumneavoastră, eu nu am loc să vorbesc... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Şi atunci, opriţi-vă puţin, şi vă mai spun o dată şi vreau exact 

răspunsul acesta. Într-o singură zi, deci între 3-5 iunie, dumneavoastră 

aţi făcut comenzile şi le-aţi şi tipărit şi imprimat? Da sau nu? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Vă răspund de 3 ori, pentru că de 3 ori aţi repetat întrebarea. 

Da, da şi da. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

OK. Vă mulţumesc.  

N-o să vă întreb unde aţi făcut toate acestea într-o zi. 
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Domnul Răzvan Vasilescu:  

În tipografia noastră. Puteţi să veniţi în vizită, dacă doriţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Deci, tipografia dumneavoastră proprie? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Da, avem un parteneriat, un joint ventures cu o tipografie. Iar 

toate comenzile ni le face pe loc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi aţi şi reuşit să comandaţi stickurile, că bănuiesc că nu 

produceţi.  

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Stickurile le avem pe stoc. Că nu e singura... Ministerul 

Turismului... avem în stoc. Există şi stoc, cum există stoc de tricouri 

polo, cum există... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi au picat exact pe ceea ce scria în caietul de sarcini. 

Doamna Amalia Năstase: 

Nu, au fost imprimate într-o zi cu sigla, atât. Dar ele existau. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Avem mai multe produse pe stoc. 

  Doamna Amalia Năstase: 

Şi tocmai de asta au fost memory stickurile de 512 în loc să 

fie de un giga, cum scria în caietul de sarcini, pentru că noi pe astea le 
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aveam pe stoc şi pe astea le-am folosit. 

 Uitaţi, că aici nu au fost pe caietul de sarcini. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu ar fi multe  lucruri în care nu v-aţi potrivit... 

Dacă mai sunt întrebări, da?  

Vă rog. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Pentru mine totuşi rămâne un mister, oricât aţi încerca să-mi 

explicaţi că totul se poate face într-o singură zi. Deci dumneavoastră 

aţi reuşit pe 3 iunie, căci recunosc, nu-mi rămâne decât să vă invidiez 

pentru capacitate, pe 3 iunie aţi aflat că trebuie să faceţi servicii de 

transport aerian pentru14 persoane, serviciul transport aerian pentru 4 

persoane, într-o singură zi să găsiţi rezervări? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Îmi cer scuze, dar pot fi făcute din timp şi anulate, în cazul în 

care nu câştigam. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

A, dumneavoastră v-aţi luat măsuri de siguranţă, înainte de a 

şti că veţi fi câştigători, aţi luat...  

Doamna Amalia Năstase: 

Şi dumneavoastră dacă plecaţi undeva vă faceţi rezervare... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu,  staţi puţin. Nu vorbim despre acelaşi lucru. Vorbim 

despre o firmă care... 
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Doamna Amalia Năstase: 

Care a făcut nişte rezervări care puteau fi anulate... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Care participă la o licitaţie şi care... 

Doamna Amalia Năstase:  

Care speră să o câştige şi dacă o câştigă, trebuie să fie sigură 

că o poate duce la îndeplinire. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Şi această firmă, pe bugetul ei estimativ, reuşeşte  să se 

suprapună aproape perfect cu dorinţele Ministerului Turismului... 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu, bugetul este una... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Deja veniţi cu altă întrebare. Doresc să răspund şi la 

întrebarea aceasta dacă se poate. A pus doamna o întrebare. Aş vrea să 

răspund. OK. După cum vă povesteam mai devreme cum funcţionează 

agenţia de publicitate şi o propunere creativă. Clientul, fie el persoană 

juridică  privată, fie ministerul, poate să ia propunerea creativă şi să 

întocmească un caiet de sarcini pentru a organiza o licitaţie. Dacă 

propunerea creativă a plăcut, asta nu este o garanţie că vom câştiga şi 

partea de producţie, ci partea de producţie o poate câştiga altcineva. 

Deci, nu văd care ar fi problema dacă s-au inspirat din propunerea 

noastră creativă. Despre ce discutăm. 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

 Când aţi prezentat propunerea creativă Ministerului 

Turismului? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

În cursul lunii mai. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Deci înainte de a se stabili caietul de sarcini... Da. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Am mai spus lucrul acesta de 3 ori. Da.  

Doamna Amalia Năstase:  

Nu este nimic cred ilegal. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Am eludat legea că am făcut o propunere la minister sau 

cum? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vă rog răspundeţi doar la întrebare. Ar mai fi o întrebare pe 

care vreau să v-o adresez şi eu. Mai aveţi întrebări? 

Doamna Amalia Năstase:  

Mai puneţi din acelea simple, ca domnul Negoiţă... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Păstraţi-vă comentariile pentru presă şi văd că...  
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Doamna Amalia Năstase:  

Văd că suntem sub un tir aici... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu. Nu. Vreau să... Vă rog.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu, pe mine mă interesează foarte puţin activitatea firmei 

Eventures, noi nu pe dumneavoastră ... 

Doamna Amalia Năstase:  

Eu nu am văzut asta... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Văd că ne întrebaţi de competenţa noastră de a livra nişte 

materiale. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu, staţi un pic. Aici vorbim despre banul public, acei 46 de 

mii de euro pe care Ministerul Turismului, deci din banii cetăţenilor, i-

a folosit pentru crearea unui eveniment. Au existat suspiciuni 

publice... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Am înţeles. 

Doamna Amalia Năstase:  

Aha! 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Au existat suspiciuni publice asupra acestui eveniment. 
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Doamna Amalia Năstase:  

Nu asupra cheltuirii lor, cred. Niciodată. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu, staţi puţin, asupra modului în care a fost organizat acest 

eveniment. Da? Modului în care a fost făcută licitaţia, achiziţiile şi aşa 

mai departe. Se întâmplă ca dumneavoastră să fiţi câştigătorul acestui 

contract. Nu v-a întrebat nimeni nimic în afară de strict legătura dintre 

dumneavoastră şi Ministerul Turismului pe acest contract. Deci, nu vă 

înţeleg, iertaţi-mă că vă zic, uşoara supărare. 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu, m-aţi întrebat de 3 ori acelaşi lucru şi v-am răspuns că 

da.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Poate pentru că nu am primit răspunsul, nu am înţeles 

răspunsul şi atunci am spus că poate întrebarea mea nu a fost destul de 

clară. Dar eu înţeleg aşa, şi vă rog să-mi spuneţi dacă am înţeles bine. 

Deci, caietul de sarcini este publicat pe 27 mai, acolo se spune ce-şi 

doreşte Ministerul Turismului, iar dumneavoastră reuşiţi înainte de 27 

mai să faceţi o propunere creativă Ministerului Turismului, care se 

suprapune cu ceea ce va apărea în caietul de sarcini de pe 27 mai. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Eu cred că este destul de evident că Ministerul Turismului s-a 

inspirat din acea propunere creativă.... 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Mulţumesc mult pentru răspuns. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc şi eu. Era domnul Lakatos şi după aceea. 

Vă rog, domnule. 

Domnul Lakatos Petru: 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,  

Înainte de a pune eu întrebări şi eventual revin la întrebări, 

dar aş dori, domnule preşedinte, să precizaţi, tinerilor şi simpaticilor 

invitaţi, regulile jocului. Probabil nu toată lumea a văzut audierea lui  

Bill Clinton în Comisia de anchetă a Senatului american. 

Doamna Amalia Năstase:  

Ne comparăm? Există vreo paralelă? 

Domnul Lakatos Petru: 

Cel puţin mi se pare ciudat că fără să i se dea cuiva cuvântul, 

fără să fie întrebat intervine, sunt apăsate două microfoane în 

funcţiune, probabil că nu cunosc modalitatea de funcţionare a 

instalaţiilor de ascultare. Recunosc că anumite instalaţii de ascultare 

nici eu nu le cunosc în  întregime, adică în totalitatea lor, dar ca şi   

preşedinte de comisie la ora actuală, v-aş ruga să precizaţi aceste 

reguli ale audierii şi ca şi observaţie la cele spuse până acum, modul 

de abordare sub forma următoare: la o întrebare pusă de un membru al 

comisiei, dacă dumneavoastră cunoaşteţi şi răspunsul este nu, atunci 
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răspund într-un fel, dacă răspunsul este da, răspund în alt fel. Deci, cei 

care sunt întrebaţi răspund la întrebări, dacă, eventual, cel care i-a 

întrebat doreşte să răspundă la întrebările lor înainte spune, domnule 

preşedinte, pot să pun o întrebare. Eu mai înainte am fost în Comisia 

Senatului din Parlamentul României şi totdeauna m-am adresat 

preşedintelui, cu toate că eu cunosc... şi colegii senatori care sunt la 

masă, dar mi-am cerut voie ca să răspund la întrebarea pusă de unul 

sau de altul dintre senatori. 

Eu v-aş ruga aceste reguli procedurale să le prezentaţi şi mai 

târziu o să revin şi eu cu întrebări.  

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Înţeleg şi cred că şi invitaţii noştri l-au înţeles. Atunci o să am 

rugămintea să vorbiţi atunci când vă dau eu cuvântul şi rugămintea să 

răspundeţi numai la întrebări. 

Doamna Amalia Năstase:  

Noi putem să şi plecăm, dacă vă deranjăm. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Pe noi nu ne deranjaţi şi... 

Doamna Amalia Năstase:  

Pe domnul Lakatos îl deranjează microfoanele noastre... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi, vă rog eu, ironiile după aceea, după şedinţa de audiere. Vă 

rog foarte mult. Îmi îngreunaţi şi mie foarte mult sarcina astăzi. Vă 
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rog, era înscris domnul Ţaga la cuvânt. 

Vă rog.  

Domnul Claudiu Ţaga:  

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Societatea pe care dumneavoastră o conduceţi şi administraţi 

s-a înfiinţat la data de 11 noiembrie 2008? Este corect? 

Doamna Amalia Năstase:  

Cine are voie să răspundă? 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Dumneavoastră, că aţi aprins microfonul. 

Doamna Amalia Năstase:  

Da. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Mulţumesc. 

Aş vrea să-mi spuneţi câţi angajaţi are la ora actuală această 

societate şi dacă există diferenţe sau când aţi anunţat Registrul 

comerţului cu numărul de angajaţi pe care îl aveţi? 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu m-am ocupat de aşa ceva, nu-mi amintesc. 

Staţi puţin să vă răspund. Câţi angajaţi am la această 

companie? Suntem noi doi şi încă 8 persoane. Când am anunţat 

Registrul Comerţului nu l-am anunţat noi, dar vă putem transmite 

ulterior. 
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Domnul Claudiu Ţaga:  

Legat de evenimentul pe care încercăm să-l desluşim, înainte 

de a se desfăşura procedura de achiziţie legată de acest eveniment, aţi 

emis către Ministerului Turismului sau către o altă instituţie implicată 

în această procedură vreo  factură pro forma? 

Doamna Amalia Năstase:  

Nici gând. Nu. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Mulţumesc.  

Altă întrebare. Când aţi luat la cunoştinţă de caietul de sarcini 

aţi cerut clarificări la caietul de sarcini?  

Doamna Amalia Năstase:  

Nu m-am ocupat eu de acest lucru. Are voie  partenerul meu 

să răspundă? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Nu. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Ştiţi dacă în caietul de sarcini trebuia, este sau nu precizată 

data când are loc selecţia de oferte? 

Doamna Amalia Năstase:  

Puteţi să repetaţi întrebarea? 

Domnul Claudiu Ţaga:   

Deci, dacă ştiţi, din caietul de sarcini data la care trebuia să 
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aibă loc selecţia de oferte sau data  când trebuia să depuneţi ofertele? 

Domnul Răzvan Vasilescu:   

Da. Ultima dată la care se putea depune oferta o cunoaştem. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Aş vrea să vă precizez că în caietul de sarcini nu este 

prezentată o asemenea dată. 

Doamna Amalia Năstase:  

Pe site-ul ministerului era atunci. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Înainte de a vă pune alte întrebări, aş dori să... şi o să vă 

facem o cerere scrisă expres pentru a ne pune la dispoziţie 

documentele pe care le-aţi primit dumneavoastră sau le aveţi: caietul 

de sarcini sau cererea de ofertă. 

Doamna Amalia Năstase:  

Le-am luat de pe site... caietul de sarcini. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Şi celelalte documente pe care  aţi fost anunţaţi că aţi câştigat 

licitaţia, tot de site-ul le-aţi luat? 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu m-am ocupat eu, nu ştiu despre cum am primit... 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Vă pot răspunde după ce mă uit, totuşi a trecut o perioadă. O 

să trebuiască să verific toate documentele acestea. Nu le am pe toate, 
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avem un contract de servicii semnat, avem un proces-verbal pe care 

vi-l pot pune la dispoziţie acum, atât. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Aş vrea să vă pun o ultimă întrebare. 

Credeţi că dumneavoastră aţi... 

Domnul Vasile Bleotu: 

Ne cred proşti.... 

Doamna Amalia Năstase:  

Aţi spus cumva că vă credem proşti? 

Domnul Vasile Bleotu: 

Da. 

Doamna Amalia Năstase:  

Dar cine sunteţi dumneavoastră? 

Domnul Vasile Bleotu: 

Cine scrie aici... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vă rog foarte mult... 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu văd până acolo. Văd, dar nu vreau să jignesc pe nimeni... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Haideţi să nu mai dialogăm decât în cadrul strict al 

întrebărilor. Vă rog.  
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Doamna Amalia Năstase:  

Asta voiam şi eu. Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Domnul Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Aş vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aţi câştigat această 

licitaţie sau aţi câştigat-o cu sprijinul agenţiei reprezentanţei de turism 

de la Paris şi dacă consideraţi că această procedură v-a avantajat sau 

nu, în dauna celorlalţi competitori care au primit şi ei ofertele pe 

care... bănuiesc că nu ştiţi cine sunt aceia. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Nu, nu ştim cine sunt aceia şi considerăm că am avut drepturi 

egale  ca şi ceilalţi care au participat. 

Domnul Claudiu Ţaga:  

Vă mulţumesc.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc şi eu. 

Era doamna Tuşa. Vă rog.  

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Mulţumesc mult, domnule preşedinte. 

Înainte de a adresa câteva solicitări, vreau să vă spun că este a 

treia comisie de anchetă la care particip şi pentru prima dată văd o 

astfel de atitudine din partea unor persoane chemate la audieri. Tocmai 

de aceea, înainte de a solicita firmei ce vreau să solicit, vă rog, 
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domnule preşedinte, să le atrageţi atenţia, să le aduceţi la cunoştinţă 

încă o dată faptul că se află în faţa unei comisii de anchetă a 

Parlamentului României şi care este obiectul acestei comisii de 

anchetă. 

Mulţumesc mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vă mulţumesc şi eu.  

Cred că distinşii invitaţi ştiu că se află în faţa unei comisii de 

anchetă, de asemenea ştiu şi motivul pentru care au fost solicitaţi şi 

rugămintea ar fi să răspundem doar la întrebări de interes practic, 

rugămintea anterioară. 

Vă rog, haideţi să continuăm. Pentru că, lăsaţi-l pe domnul... 

aprindeţi microfonul. 

Doamna Adriana Diana Tuşa:  

Aş vrea, dacă se poate, să ne puneţi la dispoziţie data la care, 

de fapt, copii de pe facturile care au fost emise la achiziţionarea 

produselor promoţionale personalizate, pur şi simplu aţi spus că le 

aveaţi pe stoc, am vrea să vedem şi noi aceste documente, şi, totodată, 

data la care au fost făcute rezervările pentru serviciile de transport 

aerian, pentru serviciile de transport terestru, pentru cazări şi celelalte 

activităţi care  fac obiectul acestui capitol. 

Doamna Amalia Năstase:  

Da. 
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Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Presupun că nu le aveţi la dumneavoastră, drept pentru care 

ni le veţi da ulterior. 

Mulţumesc. 

Doamna Amalia Năstase:  

Da.  

Domnul Nicu Bănicioiu:  

Am înţeles. Domnul Ţaga mai are o întrebare. 

Vă rog.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Mai am o ultimă întrebare legată de domnul Ilie Năstase. 

Dacă aveaţi cunoştinţă că domnul Ilie Năstase în acea perioadă era 

oricum la Paris, invitat de către „Clubul Legendelor”. 

Doamna Amalia Năstase:  

Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. 

Dacă nu mai sunt întrebări, o să mai... 

Doamna Amalia Năstase:  

Şi, staţi să vă mai spun ceva. Pe site-ul Roland Garros oricine 

se uită, cu multe luni înainte ştie că Ilie Năstase joacă în Turneul 

veteranilor în fiecare an. Deci, orice firmă care se uita pe site-ul 

Roland Garros vedea că Ilie Năstase joacă, deci este acolo. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu cred că domnul Ţaga v-a pus această întrebare tocmai 

pentru că a citit oferta dumneavoastră în care se spuneau detaliile 

legate de deplasarea şi prezenţa domnului Năstase acolo, dar nu vreau 

să intru în detalii pe acest subiect.  

Aş dori totuşi să vă întreb cum definiţi dumneavoastră 

implicarea Biroului de turism al României la Paris în organizarea 

evenimentului? La ce mod v-au ajutat, cum aţi colaborat cu ei? 

Doamna Amalia Năstase:  

Biroul de turism m-a ajutat foarte mult, pentru că de aia e 

birou de turism, să ajute. Ei ne-au spus ce vor. Ei ne-au spus, de 

exemplu, că ar vrea să aibă acel dineu la restaurantul L’Etoile, 

întâmplător cunoşteam pe cineva acolo... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dar ei s-au ocupat, şi l-au şi achitat... 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu, de rezervări m-am ocupat eu. Dar ei l-au achitat ulterior, 

nu am înţeles nici eu de ce, au trimis invitaţiile, ne-au ajutat. Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ştiţi de ce? Doamna Miheţ, dacă nu mă înşel, este directoarea 

Biroului de turism de la Paris, într-o adresă pe care o are către 

Ministerul Turismului spune cu ceva timp înainte că au purtat deja 

discuţii cu primăria de la Paris. 
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Doamna Amalia Năstase:  

O fi purtat... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ştiţi,  şi chiar şi cu organizatorii evenimentelor de acolo şi, 

oarecum, cel puţind de principiu, acordul folosirii Esplanadei era în... 

cel puţin aşa susţine doamna Miheţ. 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu a existat un acord scris. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Eu iau de bună  corespondenţa doamnei Miheţ cu 

Ministerul Turismului pentru că este o corespondenţă oficială şi sunt 

obligat s-o cred. Mă reîntorc la întrebare. La partea de implicare a 

biroului de turism. Asta nu ne este nouă încă foarte clar. Efectiv, ce au 

făcut ei. Pentru că din scrisoarea respectivă înţeleg că demersurile  

pentru a folosi Esplanada  şi terenul de tenis şi tot ceea ce era acolo ca 

şi logistică, le-au făcut domniile lor. Dacă este adevărat ceea ce se 

scrie în... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Puteţi să repetaţi vă rog, că nu am înţeles întrebarea. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu, vă solicitam să definiţi dumneavoastră colaborarea cu cei 

de la Biroul de turism al  României la Paris şi dacă aţi putea să faceţi 

şi o delimitare între activităţile pe care le-au organizat ei sau partea de 

organizare efectuată de ei şi cea efectuată de firma dumneavoastră. 
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Domnul Răzvan Vasilescu:  

Întreaga organizare am făcut-o noi, acum biroul de la Paris a 

colaborat cu întreaga echipă Eventures care a fost acolo, cu diferite 

atribuţii, fiecare în parte, nu aş putea să vă fac o listă exactă. Dar ne-a 

sprijinit ca acel eveniment să poată fi gata la timp în data de 5 iunie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Atunci, cu siguranţă, puteţi spune ce aţi făcut dumneavoastră, 

puteţi descrie... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Exact asta, ceea ce este trecut în caietul de sarcini şi în buget. 

Noi ne-am ocupat de aceste aspecte. Adică lista, acolo se regăseşte. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

În câteva cuvinte nu puteţi descrie, fără să citiţi din caietul de 

sarcini... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Partea de producţie, partea de coordonare a artiştilor, partea 

de coordonare a invitaţilor. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles.  

V-aş mai ruga, tot legat de partea de organizare, să-mi 

spuneţi câţi dintre angajaţii dumneavoastră au fost deplasaţi la Paris 

pentru organizare. Aţi spus că aveţi 8 angajaţi în momentul de faţă. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Cred că 4. Trebuie să verific, nu mai ştiu exact câţi au fost. 



 

 

61

Doamna Amalia Năstase:  

În afară de noi doi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

În afară de dumneavoastră, şi atunci rugămintea ar fi să ne 

puneţi la dispoziţie şi documentele doveditoare, probabil biletul de 

avion sau mijlocul de transport pe care l–au folosit şi  cazarea. 

Doamna Amalia Năstase:  

Dar rezervările v-am spus că au fost făcute dinainte. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu, pentru angajaţii pe care i-aţi deplasat acolo... 

Da, chiar dacă au fost făcute dinainte, dar rezervările au fost 

şi confirmate din moment ce ei au şi stat acolo, deci e clar că aveţi... 

Doamna Amalia Năstase:  

Da, dar pot să vă dau biletul de avion sau... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Copii, bănuiesc. 

De interes, de asemenea, ar fi solicitarea colegei noastre, 

domnişoara deputat Diana Tuşa de a pune la dispoziţie documentele 

legate de stocurile pe care aţi spus că le aveaţi în depozit, referitoare la 

materialele promoţionale şi, de asemenea, dacă ne puteţi prezenta 

vreun act doveditor, eu ştiu că atunci când se fac rezervări chiar şi pe 

internet se dau nişte coduri de rezervări, pe care bănuiesc că le-aţi 

avut, din moment ce aţi confirmat ulterior rezervările la compania 

aeriană. 
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Doamna Amalia Năstase:  

Asistenta mea face asta, nu m-am ocupat eu, dar... am luat 

notă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu, sigur le veţi putea prezenta. De acord că nu v-aţi ocupat 

dumneavoastră, dar sigur... 

Doamna Amalia Năstase:  

Da. Nu pot să vă răspund acum, că nu ştiu.... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

De asta v-am şi solicitat ulterior să ni le puneţi la dispoziţie. 

Şi, eu v-am zis, am nelămuriri la partea de organizare între ce a făcut 

Biroul de turism de la Paris şi ceea ce a făcut firma dumneavoastră. 

Doamna Amalia Năstase:  

Am colaborat ca să iasă bine, cum a ieşit... Şi sper că orice 

contribuabil care a văzut la televizor pe ce s-au cheltuit cei 46 de mii a 

fost mulţumit. 46 de mii care încă nu s-au încasat, dacă... şi notificarea 

s-a făcut, doamna Săftoiu. Nu, nu acum, s-a făcut la vremea aceea. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Domnul Munteanu ne-a declarat că nu. Eu nu am spus nimic, 

el a făcut această declaraţie. 

Doamna Amalia Năstase:  

S-a făcut notificarea în bani. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Asta am înţeles.  

Doamna deputat Diana Tuşa şi după care urmaţi 

dumneavoastră. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Da, pentru că văd că tot afirmaţi că aţi făcut achiziţiile înainte 

şi toate demersurile necesare derulării unui potenţial contract înainte, 

am şi eu o simplă curiozitate. Cu toate contractele procedaţi aşa? 

Doamna Amalia Năstase:  

Evident! 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Deci, faceţi investiţii, chiar dacă nu câştigaţi? 

Doamna Amalia Năstase:  

Da, doamnă, am făcut o investiţie de 300 de mii de lire 

sterline, fără să am contract pentru un client foarte important, fără să 

am contract cu el.  Da. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Nu, ştiţi de ce, pentru că din momentul în care se participă la 

o licitaţie trece o anumită perioadă până în momentul în care sunteţi 

anunţaţi, la fel, trece o perioadă până în momentul semnării 

contractului. Şi, sinceră să fiu, cred că este contra legilor economice să 

te apuci tu ca firmă să investeşti înainte, în ipoteza în care nu ai acel 

contract semnat. Este primul caz pe care îl aud şi de aceea... 
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Doamna Amalia Năstase:  

Pentru cineva care nu lucrează în organizări de evenimente 

este normal să aveţi întrebările astea. Eu, care lucrez în evenimente, vă 

spun că este foarte normal să faci acest lucru, tocmai, vă repet, am 

făcut o achiziţie de 300 de mii de lire pentru un eveniment cu o firmă 

cu care nu avem contract. Urmează să-l facem. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Nu aş vrea să continui acest dialog, însă pentru că văd... 

Doamna Amalia Năstase:  

L-aţi început. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

În primul rând, vă rog frumos să ţineţi cont că sunteţi în faţa 

unei comisii de anchetă. 

Doamna Amalia Năstase:  

Mi-aţi zis de 3 ori asta. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Eu nu am fost impertinentă cu dumneavoastră, drept care... vă 

rog să nu mai vorbiţi peste mine şi să ascultaţi şi să-mi răspundeţi la 

întrebare. 

Doamna Amalia Năstase:  

(Voci suprapuse. Comentarii  neinteligibile.) 

Întrebaţi acelaşi lucru de trei ori... De aia vorbesc peste 

dumneavoastră. Mai întrebaţi o dată... 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Încercaţi să ascultaţi întrebarea, după care răspundeţi, fără... 

vă las timp de răspuns.  Bun. 

Doamna Amalia Năstase:  

OK. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Deci, din câte cunosc, deşi am văzut că dumneavoastră 

susţineţi altceva, ştiu că la începutul anului, întâmplător chiar printre 

furnizorii de materiale promoţionale au fost anumite probleme: lipsa 

stocurilor, faptul că era în aceeaşi perioadă campanie electorală etc., în 

domeniul în care vă ocupaţi dumneavoastră. De aceea v-am şi solicitat 

să ne puneţi la dispoziţia, nu la dispoziţia mea, ci la dispoziţia întregii 

comisii, toate aceste documente, inclusiv rezervările, presupun că 

există aceste date, inclusiv rezervările pentru categoriile de persoane 

pe care le-aţi făcut. 

Doamna Amalia Năstase:  

Şi eu am zis da.  

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Mulţumesc. 

Doamna Amalia Năstase:  

Cu plăcere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Doamna Săftoiu era? 

Vă rog.  
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Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Am o curiozitate, dacă cumva vă mai amintiţi. Aţi spus că  

înainte de 27 mai aţi prezentat un buget estimativ de 167 de mii de 

euro. În momentul în care aţi mers la Ministerul Turismului sau l-aţi 

transmis pe fax, care a fost reacţia ministerului? Vă mai amintiţi? 

Doamna Amalia Năstase:  

Cum v-a spus colegul meu Răzvan Vasilescu. Precum v-a 

spus colegul meu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Adică? 

Doamna Amalia Năstase:  

V-a spus că ministerul nu aşa acceptă, ci că trebuie făcută o 

licitaţie şi că ne putem uita pe site-ul ministerului şi vor..., probabil, 

dacă acceptă propunerea noastră creativă, va apărea un caiet de 

sarcini, eu nu am de unde să ştiu care sunt uzanţele ministerului... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Da, vă daţi seama, cum spunea şi colegul dumneavoastră, că 

aţi fost extrem de prevăzători, ca să zic aşa... 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu, asta vă tot spunem, că agenţiile care organizează 

evenimente... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Există un document din care să se inspire, cum spunea 

colegul dumneavoastră. 
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Doamna Amalia Năstase:  

Da, nu e împotriva legii să te inspiri din... Nu au... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Nu e împotriva legii, desigur că nu, dar după aceea organizezi 

o licitaţie, chemi nişte firme şi nu e împotriva legii că ceea ce ceri tu 

se suprapune cu aşteptările unei firme. 

Doamna Amalia Năstase:  

Da, nu este împotriva legii să te inspiri din propunerea 

creativă a  uneia... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:  

Da. Mulţumesc. Succes mai departe la licitaţii. 

Doamna Amalia Năstase:  

Cu plăcere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Da. Era domnul Ţaga înscris un pic înainte...  

Nu, domnul Lakatos, vă rog. 

Domnul Lakatos Petru: 

Domnule preşedinte,  

Ca să  nu fiu întrebat dacă am experienţă în organizarea unor 

asemenea activităţi, vă spun că da, vreo 8-9 conferinţe internaţionale 

în ţară şi în străinătate am organizat pe vremea respectivă cu firma 

mea, deci mici experienţe am, nu de o jumătate de an... 

Ca să nu am probleme cu răspunsurile, o rog pe doamna 

director să răspundă la întrebările pe care le pun, sunt foarte simple. 
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S-a mai auzit, dar pentru stenogramă, valoarea iniţială a 

contractului a fost de cât? 

Doamna Amalia Năstase:  

Haideţi să vă răspund la toate întrebările. 

Domnul Lakatos Petru: 

Nu vă supăraţi, am pus numai o singură întrebare.   

Doamna Amalia Năstase:  

Nu, aţi emis nişte judecăţi de valoare. Firma aceasta nu are 

experienţă de 6 luni... 

Domnul Lakatos Petru: 

În aceste condiţii, nu doresc răspunsul dânsei, pentru că nu 

m-am referit la dânsa de fel, pentru colegi, am spus că eu... dacă pot să 

fac acest lucru... 

Doamna Amalia Năstase:  

Aţi divagat. Şi eu pot să răspund, pentru că e vorba de 

imaginea mea. 

Domnul  Lakatos Petru: 

Dumneavoastră puteţi să vorbiţi când răspundeţi la întrebare. 

Eu nu v-am întrebat decât de valoarea iniţială a contractului. 

Doamna Amalia Năstase:  

Şi eu dacă aş răspunde şi vă  spun că aveţi o cămaşă albă, ar 

fi  normal? 
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Domnul Lakatos Petru: 

Pentru colegi, am făcut o precizare, că nu toată lumea 

cunoaşte, de aceea am zis din start că am această experienţă. Am pus 

punct, acest lucru a fost o comunicare către domnul preşedinte şi către 

domnii colegi, pentru că  emisiunea sau audierea este publică, după 

care m-am adresat... 

Doamna Amalia Năstase:  

Aveţi dreptate, e emisiune... 

Domnul Lakatos Petru: 

Emisiunea, sigur că da, că dacă se transmite e emisiune. 

După care m-am adresat doamnei directoare şi am pus 

întrebarea. Dacă nu doreşte să răspundă, OK... 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Dacă se poate, aş dori eu să răspund la întrebare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vă rog frumos să nu mai facem alte afirmaţii decât cele strict 

legate de întrebări. Da, vă rog. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

OK. După cum spuneaţi, dacă aţi lucrat în domeniu, 

cunoaşteţi că un buget estimativ nu este o valoare contractuală. A fost 

un buget estimativ care nu are nici o valoare economică sau contabilă 

pentru că este doar estimativ şi a fost, da, de 167 de mii de euro. Dar 

nu este o valoare contractuală, pentru că nu s-a semnat un contract în 

urma acelui buget. 



 

 

70

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am înţeles. Mulţumesc. 

Domnul Lakatos Petru: 

Aş dori să continui, pentru că încă o dată spun, nu m-am 

oferită la oferta iniţială, nu, nici vorbă. Au câştigat o licitaţie şi am 

întrebat cât a fost valoarea contractului, pentru că în urma câştigării 

licitaţiei se întocmeşte contractul. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Valoarea iniţială a fost de 88 de mii de euro. 

Domnul Lakatos Petru: 

Continui întrebările. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vă rog.  

Domnul Lakatos Petru: 

Aţi primit o notificare de la Ministerul Turismului prin care 

se reduce din  punctul de vedere al ministerului valoarea  contractului 

respectiv, cât au de plătit către dumneavoastră. Cât era această sumă? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Iniţial a fost de 66 de mii de euro, constatată imediat după 

eveniment, datorită lipsei prezenţei lui Hagi şi faptului că nu  am 

achitat noi acel restaurant. 

Domnul Lakatos Petru: 

Acum un comentariu către colegi. 
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Dacă valoarea lui Hagi şi, mă rog, nota de plată de la 

restaurant este uşor de aflat, este atâta, mai facem o cuantificare cât e 

valoarea lui Năstase, care oricum s-ar fi aflat acolo, şi, având în vedere 

faptul că n-au făcut nici o contestaţie la această adresă a ministerului, 

putem eventual sugera să mai facă nişte economii, dar asta a fost un 

comentariu, nu o întrebare. Mă refer ministerul să facă economii şi 

eventual mai reducem. 

Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă mai sunt întrebări? 

Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu aş vrea să încerc să vă propun să păstrăm totuşi nivelul 

discuţiei cel puţin la decenţă. Pentru că mie mi s-a pare că s-a coborât 

ştacheta foarte jos, mie mi se pare, de asemenea, că v-am acordat 

respect şi vă acordăm respect în continuare.  

Nu am făcut comentarii, chiar dacă puteam s-o fac, pentru că 

şi mie anumite lucruri mi s-au părut aberante, dar nu am făcut altceva 

decât să spun că sunt ştiri de presă care eu cred că sunt ştiri de presă. 

Pentru că am văzut, aţi avut o atitudine cel puţin arogantă. Şi nu mi se 

pare normal.  

Vreau să ne respectăm, suntem cu toţii aici pentru că vrem să 

aflăm adevărul şi cred că şi dumneavoastră, tocmai din punct de 

vedere al  imaginii, vreţi să fie în regulă şi să se ştie adevărul, da?  

Nu am neapărat o întrebare suplimentară de pus, şi aş fi vrut 
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să facem oarecum o recapitulare, să mă conving că am înţeles corect. 

Dat fiind faptul că am văzut eu cum e discuţia către final.  

Aţi făcut o afirmaţie în cadrul acestei discuţii că 

dumneavoastră, prin relaţia dumneavoastră personală cu primarul 

Parisului, aţi obţinut aprobarea verbală să amplasaţi bannerele acolo 

unde aţi dorit dumneavoastră. 

Doamna Amalia Năstase:  

Haideţi să vă explic cum a fost acolo, că nu aveţi de unde  să 

ştiţi. 

Turneul Roland Garros are... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

De asta vă întreb, că nu am de unde şti. 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu, asta fac. Turneul Roland Garros se desfăşoară în afara 

Parisului într-o zonă numită Bois de Boulogne. Acolo este clubul 

Roland Garros. Aceste terenuri de tenis şi tot amplasamentul acesta a 

fost în faţa Primăriei Parisului, evident din mijlocul Parisului. Deci nu 

este totuna turneul de tenis Roland Garros ca locaţie cu aceste terenuri 

de tenis. Aceste terenuri de tenis din faţa Primăriei au avut, este cred 

că al doilea an în care  sunt amplasate acolo, se numeşte „Roland 

Garros dans la ville”, „Roland Garros în oraş” şi este o acţiune a  

Federaţiei franceze de tenis făcută în aşa fel încât să atragă cât mai 

mulţi oameni din Paris să se ducă la Roland Garros. Deci, toate 

autorizaţiile scrise au fost luate de către Roland Garros. Înţelegeţi? De 

către Federaţia franceză de tenis. Nu noi am mers acolo şi am făcut 
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nişte terenuri sau nu pentru noi au fost făcute terenurile de tenis, noi 

doar le-am folosit şi de asta s-a întâmplat să nu ai nici o autorizaţie 

scrisă pentru că autorizaţiile scrise erau luate deja de Federaţia 

franceză de tenis. Adică nu ne-am amplasat noi acolo fără autorizaţie. 

De aceea vi se pare puţin absurd ce v-am spus mai devreme, pentru că 

nu aveaţi de unde să ştiţi că „Roland Garros dans la ville” era acolo şi 

era timp de două săptămâni. Şi, evident, aveau toate autorizaţiile luate. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Bannerele care spuneau de acţiunea Ministerului Turismului 

din România făceau parte tot din evenimentul primăriei. Că noi 

discutam despre faptul că... 

Doamna Amalia Năstase:  

La care vă referiţi, la cele de pe Champs Elysées sau la cele 

de acolo? 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Şi cele de pe... la toate bannerele... 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu ne-am ocupat noi de ele. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Da, discutăm de toate bannerele, pentru că dumneavoastră aţi 

făcut o afirmaţie mai devreme, le-aţi amplasat pe baza relaţiei 

dumneavoastră, faptul că vă cunoaşteţi bine cu primarul Parisului, 

aprobare care v-a dat o primarul în câteva ore şi în mod verbal... În 

mod verbal, nu v-a dat nimic scris. 
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Doamna Amalia Năstase:  

Şi Federaţia franceză de tenis... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Mie mi s-a părut că e interesant ce aţi spus şi eu sunt mândru 

pentru ce s-a întâmplat acolo, nu ştiu dacă primarul Parisului  e la fel 

de mândru. 

O altă chestiune, dumneavoastră aţi afirmat faptul că 

Ministerul Turismului s-a inspirat din caietul de sarcini şi că nu vă 

deranjează chestiunea asta. 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu. Nu. Ministerul Turismului s-a inspirat din propunerea 

creativă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Din propunerea creativă, da, scuzaţi. Deci, în caietul de 

sarcini s-au inspirat din propunerea creativă şi, mă rog, în mod normal 

ar fi trebuit să vă deranjeze dacă nu aţi fi câştigat, pentru că e dreptul 

dumneavoastră  intelectual. Aţi făcut un program, un eveniment din 

care Ministerul Turismului s-a inspirat şi aveau obligaţie morală să 

facă acel contract cu dumneavoastră. Altfel... 

Doamna Amalia Năstase:  

Permiteţi-mi să vă răspund. Nu, nu era nici o obligaţie 

morală. Staţi vă să răspund, că am înţeles întrebarea. 

Deci, propunerea creativă a noastră ar fi fost..., dacă nu am fi 

câştigat noi, noi am fi făcut contestaţie şi am fi cerut Ministerului 
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Turismului să ne plătească propunerea creativă. Execuţia acestei 

propuneri creative... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

OK. De acord. 

Deci, întâmplător, Ministerul Turismului s-a inspirat din 

propunerea creativă a dumneavoastră.  

Doamna Amalia Năstase:  

Nu cred că întâmplător... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Pe baza propunerii dumneavoastră de eveniment au făcut şi 

caietul e sarcini. 

Doamna Amalia Năstase:  

Da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Iar dumneavoastră, de asemenea, întâmplător, e în breaslă, 

mi-aţi spus dumneavoastră că aşa se procedează, se şi cumpără, atunci 

când faci o propunere creativă şi cumperi materiale pe care le propui 

în propunerea creativă, pentru că dumneavoastră asta ne-aţi spus, că 

nu aţi aşteptat caietul de sarcini şi nu aţi aşteptat contractul. 

Dumneavoastră deja aţi făcut rost de materiale, aţi comandat deja 

materialele şi vreau să mă asigur că... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Nu am comandat, am pregătit. 
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Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Dumneavoastră aţi făcut afirmaţie mai devreme că şi acum 

aveţi cumpărate, comandate materiale de 300 de mii de lire... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Pentru alt client... 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Aţi spus că este uzual să cumpăraţi materiale înainte să faceţi 

contracte. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Uzual, da. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Şi, dumneavoastră aţi făcut o afirmaţie aici în comisie că şi în 

acest caz aţi cumpărat materialele înainte să aveţi contractul. 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Am spus că ne-am pregătit, nu am cumpărat, le-am pregătit. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

În ce fel le-aţi pregătit? Dumneavoastră aveţi aşa stocuri de 

materiale deja făcute pentru Paris, Ministerul Turismului şi le-aţi 

pregătit în sensul că aţi împachetat tricourile? Vreau să înţeleg. Nu 

vreau să... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Nu. În nici un caz... Poţi să vorbeşti şi cu tipografia şi să pună 

de o parte nişte cantităţi necesare pe care ar trebui să le ai pentru a 
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produce nişte articole. Poţi să de asiguri ca în stoc ai nişte tricouri, 

poţi să te asiguri ca în stoc să ai nişte memory stickuri. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Nu, mă rog, întâmplător, dumneavoastră chiar  aveţi pe stoc 

din toate modelele de tricouri, din toate, şi tipografia vă poate face în 

câteva ore, cum aţi spus, din... dar, eu din punctul meu de vedere m-

am lămurit şi aş dori, totuşi... Suntem într-o instituţie publică şi ar 

trebui să avem respect faţă de chestiunea asta. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc şi eu. 

Domnul Bleotu şi apoi doamna Aura Vasile.  

Între timp am găsit şi eu câteva dintre documentele trimise de 

doamna Miheţ şi o să mai vă citesc şi eu din ele. 

Vă rog, domnule deputat. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Aş vrea să vă pun câteva întrebări şi să aveţi amabilitatea  să-

mi răspundeţi. 

Când s-a estimat evenimentul, această sumă de 167 de mii de 

euro a fost făcută publică sau aţi comunicat-o numai Ministerului 

Turismului? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Numai Ministerului Turismului. 
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Domnul Vasile Bleotu: 

Mulţumesc. 

Care ofertă aţi depus-o în plic închis către oficiul de la Paris?  

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Cea care a câştigat, cea de 88 de mii de euro. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Foarte importantă şi asta... 

Ştiaţi, pentru că aţi spus că aţi participat la mai multe licitaţii, 

că data depunerii ofertei, când se dă oferta sigilată, este prevăzută şi 

obligatorie ca să fie comunicată prin caietul de sarcini? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Îmi pare rău, nu cunosc acest lucru. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Vă spun eu, e un element obligatoriu al unei transparenţe a 

unei licitaţii. 

Altă întrebare. Ştiaţi, dacă aţi mai participat şi la alte licitaţii, 

că există un termen de depunere de contestaţie până la desemnarea 

firmei câştigătoare? 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Noi nu am mai participat la nici o altă licitaţie făcută cu 

administraţiile publice sau cu ministere. Deci nu am de unde să ştiu. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Deci, dumneavoastră aţi depus oferta pe 2.06, aşa ne-aţi spus, 

şi aţi primit rezultatul pe 3.06. 
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Domnul Răzvan Vasilescu:  

Nu ştiu daca am depus-o pe 2... 

Domnul Vasile Bleotu: 

Aşa ne-aţi zis dumneavoastră, există stenograma... 

Domnul Răzvan Vasilescu:  

Nu, nu am zis aşa ceva... Nu, nu am spus că am depus-o pe 2, 

ştiam că până pe 2 trebuie depusă, dar nu am zis că am depus-o pe 2. 

Doamna Amalia Năstase:  

Nu, nu am spus noi aşa ceva. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Şi o ultimă întrebare.  

Doamna Năstase, există vreo legătură de rudenie între 

dumneavoastră şi domnul Sorin Popa de la BRD? 

Doamna Amalia Năstase:  

Ce înseamnă rudenie? 

Domnul Vasile Bleotu: 

Păi, nu ştiu...  

Doamna Amalia Năstase:  

Rudă de gr.I, II, III, nu...   

Domnul Vasile Bleotu: 

Până la gradul IV. 
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Doamna Amalia Năstase:  

Ce înseamnă gradul IV, spuneţi-mi dumneavoastră. 

Domnul Vasile Bleotu: 

Poate să fie şi naş, şi fin şi văr de-al patrulea... 

Doamna Amalia Năstase:  

Există ruda, naş? Nu ştiam, eu cred că este o cutumă pe 

care... o are ortodoxia românească... Dar nu ştiu care e relevanţa? 

Domnul Vasile Bleotu: 

Da. Există.  

Are relevanţă. 

Doamna Amalia Năstase:  

Da, cred că ştie toată lumea că el este naşul meu de cununie, 

dar care e relevanţa? 

Domnul Vasile Bleotu: 

Nimic. Mulţumesc. 

Doamna Amalia Năstase:  

Nimic? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Nu, era o întrebare lămuritoare pentru domnia-sa.  

Doamna Aurelia Vasile. Vă rog.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Da. 

Fără să mă antepronunţ, fără să fac acuzaţii am să iau avocat 
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pe doamna Amalia Năstase care s-a supărat astăzi la întrebările care au 

fost puse, dar aşa, ca un om care am ascultat ce este în jur şi dacă aş fi  

fost în acest moment reprezentantul mass-mediei, ca un avocat al 

diavolului, aş putea să trag următoarele concluzii. Deci e fabulaţie ce 

spun, nu este o concluzie. 

Exista evenimentul la Paris. Domnul Ilie Năstase participa la 

eveniment. Puteau să fie şi bannerele, şi promovarea şi tot ceea ce era, 

în condiţiile în care, ştiu eu,  intervenea sponsorul domnului Năstase, 

de asemenea, poate, ştiu eu, activităţile pe care... o firmă care a 

câştigat licitaţia le-a realizat. Există un singur personaj care apare în 

plus şi care, v-am spus încă o dată, ca un avocat al diavolului aş putea 

să spun, doamna ministru în publicitate. 

În condiţiile în care, la fel ca şi evenimentul pe care l-a 

organizat ProTv-ul puteam să-l ascultăm pe Goran Bregovici pe banii 

ProTv-ului, şi l-am ascultat pe bani publici.  

De asemenea, un eveniment care putea, într-adevăr, să fie 

reprezentat de un monstru al sportului românesc, Ilie Năstase, teoretic, 

a adus lângă el pe ministrul turismului care a apărut în sport pe aceşti 

bani care sunt publici şi care teoretic au apărut prin această 

încrengătură a contractelor. 

Eu n-am nimic cu firma doamnei Ilie Năstase şi a 

partenerului, şi vreau să înţelegeţi, doamna Năstase, că întrebările care 

se pun aici nu se pun tendenţios, nu se pun la adresa dumneavoastră 

sau a ceea ce dumneavoastră şi firma dumneavoastră au realizat, 

pentru care „Jos pălăria” dacă e mai puţin academic ceea ce spun. 
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Doamna Amalia Năstase: 

Mulţumesc. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Dar dumneavoastră trebuie să răspundeţi, pentru că şi noi 

trebuie să ne facem un punct de vedere nu asupra acţiunilor 

dumneavoastră, ci a celor care v-au solicitat acţiunea. 

În momentul în care apare o anumită încrengătură între... 

presa a sesizat, noi suntem obligaţi să verificăm. Că o bancă, că soţul 

dumneavoastră şi cu alţi doi sportivi ai României care sunt în contract 

cu banca respectivă, alianţa dumneavoastră soţie, dânsul soţ, care la un 

moment dat au creat alte întrebări. Deci, nu avem nimic cu 

dumneavoastră, nu avem nimic cu evenimentul dumneavoastră şi 

rugămintea noastră a fost să ne răspundeţi, să ne puneţi la dispoziţie, 

n-am să vă citesc din regulament, cum vă obligă şi legea de altfel să 

faceţi acest lucru, pentru a ne putea edifica puţin în două situaţii: unu, 

Ministerul Turismului a realizat această acţiune în deplinătatea legilor 

din România şi m-aş bucura să fie un astfel de rezultat, sau cumva pe 

acest parcurs au apărut, ştiu eu, încălcări grave, mai puţin grave, 

intenţionate sau neintenţionate în legătură cu care, teoretic, trebuie 

noi, comisia, să facem lumină. 

Noi, această comisie, am declarat din prima zi că nu acuzăm 

pe nimeni şi că dorim să verificăm ceea ce în presă a apărut, modul în 

care s-au cheltuit banii de la Ministerul Turismului pe anumite 

proiecte care au apărut în multe situaţii ca o situaţie mascată de a face 

publicitate unei persoane. Asta era toată problema. 

Deci, nu am comentarii cu dumneavoastră, am făcut 
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comentarii pentru colegii mei, în condiţiile în care, v-am spus, ca un 

avocat al diavolului, în condiţiile în care nu mă antepronunţ, dar cum 

poate să apară. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Mai am şi eu o întrebare.  

Să ştiţi că am găsit acea notă trimisă de doamna Mihaela 

Miheţ de la Paris în 25.05.2009, în care domnia sa spune următoarele: 

„În urma discuţiilor avute la primăria Parisului cu domnul Stefan 

Chavet, responsabilul biroului de evenimente al Direcţiei de informare 

şi comunicare, atât terenul de tenis, cât şi punctele de informare şi 

instalaţia de sunet pot fi puse la dispoziţia noastră, adică a Ministerul 

Turismului, în mod gratuit pentru o zi în intervalul respectiv.” 

Deci, ceea ce înseamnă, cel puţin asta înţeleg eu din acest 

document, că demersurile pentru a obţine aceste permisiuni din partea 

primăriei Parisului, cel puţin în data de 25.05. erau începute. 

Doamna Amalia Năstase: 

 Dumneavoastră citiţi un document pe care nu-l cunosc. N-

am cum să vă răspund. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Vi-l supunem atenţiei. Este primit de la Ministerul 

Turismului în 25.05. Deci, asta a însemnat că demersurile pentru 

organizarea... asta vroiam de fapt să vă spun, au fost începute mult 

înainte de a se publica caietul de sarcini. 

Şi acum, dacă-mi permiteţi, tot de aici o să vă citesc, pentru a 

fundamenta întrebarea pe care vreau să v-o adresez. Tot doamna 
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Miheţ spune în adresa către Ministerul Turismului: „Către Direcţia 

generală de promovare turistică, doamnei director Carmen Moraru”, 

doamnei Carmen Moraru i-a dat această adresă, ca să ştiţi cu cine s-a 

purtat corespondenţa. 

Se spune că mai mulţi jucători de tenis de renume mondial au 

confirmat deja prezenţa, toţi cei care fac parte din „Trofeul 

Legendelor” au confirmat deja prezenţa, vor participa la acţiune, 

terenul de tenis va fi pus la dispoziţie gratuit, celor care doresc să 

joace tenis li se vor pune la dispoziţie în mod gratuit bascheţi, rachete 

etc. Descrie domnia sa practic evenimentul pe care cei de la primăria 

Parisului, cât şi organizatorii Roland Garros, îl desfăşurau deja, îl 

organizau deja. 

De asta v-am pus atunci întrebarea, practic, efectiv, ce am 

făcut noi acolo, ce am organizat noi efectiv acolo, că înţeleg că 

meciurile demonstrative se jucau, erau organizate. 

Doamna Amalia Năstase: 

 Eu nu cunosc despre ce vorbeşte doamna Miheţ, eu ştiu ce 

contract are Ilie. Ilie are contract cu Roland Garros - Roland Garros, 

nu „Roland Garros dans la ville”, avea şi are în fiecare an. Deci, eu nu 

ştiu despre  ce vorbeşte doamna Miheţ. Repet, nu ştiu despre ce 

document e vorba. Iar asta ar trebui s-o întrebaţi pe doamna Miheţ 

dacă ea ştie ce contracte aveau ceilalţi jucători, unde or să joace... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 V-am pus această întrebare pentru că aţi definit colaborarea 

foarte bună cu Biroul de turism de la Paris. 
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Doamna Miheţ este directorul acestui birou de turism de la 

Paris. Deci, de asta vă spun, ca să ştiţi. 

Doamna Amalia Năstase: 

 Dar nu ştiu ce contracte cunoaşte ea. Noi am colaborat foarte 

bine cu ei. În ceea ce-mi spuneţi acum, nu ştiu despre ce e vorba, nu 

ştiu ce contracte cunoaşte ea cu jucătorii care vor juca gratis, negratis, 

nu ştiu. 

Domnul Răzvan Vasilescu: 

Din păcate, nouă nu ni s-a comunicat că ar fi existat o 

înlesnire a acestor discuţii sau mai ştiu eu ce. Noi ne-am ocupat cap-

coadă de ele. Nu ştiu cu cine a discutat doamna Miheţ sau... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Eu, dacă vreţi o să vă pun la dispoziţie şi această notă, există 

şi persoana de contact pe care domnia sa o dă de la primăria Parisului. 

Bun. Şi de asta încercam să aflu implicarea biroului de turism 

şi partea de organizare care v-a revenit efectiv dumneavoastră. Deci, 

practic, înţeleg că meciul demonstrativ a fost organizat de 

dumneavoastră, şi nu de către biroul de turism şi nici de către primăria 

Parisului, nu? 

Doamna Amalia Năstase: 

 Da. Absolut. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Da, am înţeles. 

Domnul Ţaga. 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Ca să nu pun întrebările foarte seci, vreau să vă spun că acum 

40 de ani am avut onoarea să joc tenis cu domnul Ilie Năstase şi ne 

cunoaştem de multă vreme.  

Întrebările mele sunt următoarele, pentru o clarificare, nu 

asupra activităţii legate strict de firma dumneavoastră, şi eu am fost 

manager şi am fost la sute de licitaţii şi, în fine... 

Vreau să vă întreb pe oricare dintre dumneavoastră dacă aţi 

avut acces, adică acces însemnând dacă dumneavoastră aţi cerut sau vi 

s-au pus la dispoziţie nişte informaţii ca să puteţi să faceţi o ofertă 

financiară la un preţ mai mic, cu care aţi şi câştigat licitaţia? 

Doamna Amalia Năstase: 

 N-am înţeles întrebarea. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Deci, dacă dumneavoastră aţi cerut date Ministerului 

Turismului sau altora care erau implicaţi în eveniment legate de 

anumite preţuri cu care să faceţi oferta. Dacă aţi cerut sau poate vi s-

au oferit fără să le cereţi. 

Doamna Amalia Năstase: 

 Nu. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 V-am pus această întrebare, dumneavoastră n-aveţi de unde 

să ştiţi. Firma cu care aţi concurat dumneavoastră a avut preţul cu 

1450 de euro mai mare decât al dumneavoastră, în condiţiile în care în 



 

 

87

oferta lor era trecută şi o sumă de aproximativ 5000 de euro pentru 

transportul doamnei Nadia Comăneci de la Los Angeles la Paris şi 

toate cheltuielile pentru acea perioadă. Dacă scădem această sumă, 

plus suma doar cu 1000 de euro mai mult pentru cocteilul pentru 100 

de persoane pe care firma cu care aţi concurat dumneavoastră îl 

organiza într-un local mult mai select, pe Champs Elysées, le cunosc 

pe amândouă, atunci suma scăzută... era câştigătoare firma cealaltă. 

Doamna Amalia Năstase: 

 Eu nu ştiu despre ce vorbiţi. Îmi pare rău. Vorbiţi despre 

nişte firme, despre locaţii pe care nu le cunosc. N-am de unde să ştiu. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Nu, v-am informat... 

Doamna Amalia Năstase: 

 Mulţumesc. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 ...că în mod normal nu era firma dumneavoastră firmă 

câştigătoare, dacă comisia de evaluare evalua corect. Doar atât vroiam 

să vă spun. 

Doamna Amalia Năstase: 

 Am înţeles. Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Vroiam, tot ca o informare, ca să înţelegeţi baza întrebărilor 

mele: să ştiţi că şi în memorandumul intern pe care l-a alcătuit 

Direcţia generală de promovare turistică din cadrul ministerului, să 
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ştiţi că are la bază acea adresă a doamnei Miheţ pe care v-am citat-o 

înainte şi acele informaţii pe care le dă domnia sa. Dar probabil că 

sunt lucruri pe care n-aveaţi cum să le ştiţi... 

Doamna Amalia Năstase: 

 Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 ...sunt nişte lucruri pe care cei de la Ministerul Turismului să 

ştiţi că le-au folosit şi aşa şi-au fundamentat această acţiune. 

Doamna Amalia Năstase: 

 Da. E bucătăria lor internă şi n-o cunosc. Îmi pare rău. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Am înţeles. 

Dacă nu mai sunt întrebări, un scurt comentariu. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Aş dori, pentru o mai bună operativitate, după ce se termină 

audierea, să ne daţi un număr de fax al societăţii dumneavoastră, 

pentru ca aşa cum am convenit pe timpul discuţiilor, să vă spunem în 

scris, pe linioară, documentele de care noi mai avem nevoie de la 

dumneavoastră. 

Doamna Amalia Năstase: 

 Da. Am primit invitaţia de la dumneavoastră pe fax. 

Bănuiesc că îl au, dar o să vă las şi o carte de vizită. 
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Domnul Claudiu Ţaga: 

Mulţumim. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Mulţumim. 

În regulă, atunci aşteptăm documentele clarificatoare. Vă 

mulţumim pentru faptul că aţi venit azi aici şi audierea s-a încheiat. E 

în regulă. 

Luăm o scurtă pauză şi îi aşteptăm pe cei de la BRD. Cinci 

minute pauză. 

Pauză între orele 13,40 - 13,55. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Stimaţi colegi, 

 Vă rugăm să vă ocupaţi locurile în sală. 

 Având în vedere că reprezentantul BRD-ului nu s-a prezentat 

la audieri, în schimb ne-au trimis un set de documente pe care domnul 

secretar l-a pus la dispoziţia fiecărui membru al comisiei, aici avem o 

mică problemă ce ţine de o rugăminte a BRD, şi anume de a păstra 

confidenţialitatea acestor documente. 

Eu o să fac propunerea şi rugămintea, în acelaşi timp, de a 

studia fiecare în parte setul de documente al BRD. Şi eu am deja 

câteva întrebări pe marginea acestui set de documente şi o să-l rog pe 

domnul secretar Claudiu Ţaga să reitereze invitaţia celor de la BRD 

pentru a clarifica aceste nelămuriri pe care le avem în urma setului de 

documente şi eu aş dori, la o dată cât mai repede dacă pot, mâine sau 

poimâine, ar fi bine. Pentru joi ar fi perfect. Şi până atunci avem timp 
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la dispoziţie să parcurgem documentele. 

În cazul în care au o problemă din punctul de vedere al 

confidenţialităţii, cred că ne putem angaja să le respectăm acest drept 

şi probabil că... 

Vă rog, dacă aveţi un comentariu, domnule Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Aş vrea să-l întreb pe domnul secretar dacă s-a făcut invitaţia 

pentru a participa sau s-a făcut doar solicitarea pentru a ne pune la 

dispoziţie documente? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Da. S-a făcut. Întotdeauna când facem o citaţie sau o 

invitaţie asupra unor membri ai diferitelor organizaţii sau persoane 

fizice pentru a veni în faţa comisiei, întotdeauna le precizăm să aducă 

cu dânşii orice document care este pentru a ne lămuri sau a suplimenta 

datele noastre. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 În completare, aş vrea să continui. Cred că este o problemă 

cu ceea ce a prezentat BRD, şi anume că documentele prezentate au 

caracter confidenţial, deci nu ne-au rugat să păstrăm confidenţialitatea, 

ne-au precizat că au caracter confidenţial şi ridică mai multe semne de 

întrebare în legătură cu acţiunea noastră vizavi de relaţia dintre BRD 

şi Ministerul Turismului. Şi anume, ar fi prima dintre întrebări: dacă 

audierile sau discuţiile cu BRD pot fi publice, şi aici trebuie să ne 

răspundă BRD dacă acceptă ca ele să se prezinte în spaţiul public. 
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A doua problemă pe care o avem ca şi comisie, vizavi de 

relaţia cu BRD, dacă cele consemnate în comisia de anchetă pot fi 

prezentate plenului Camerei Deputaţilor, şi asta este iarăşi o problemă 

foarte importantă, şi dacă da înseamnă că, rămânând pe caracterul de 

confidenţialitate, înseamnă că şedinţa Camerei Deputaţilor atunci când 

se dezbate raportul Comisiei de anchetă trebuie să fie una secretă. Am 

spus dacă ar fi să respectăm caracterul de confidenţialitate, atunci 

şedinţa plenului Camerei Deputaţilor ar trebui să fie una secretă. Ceea 

ce, după părerea mea, nu este normal şi nu e firesc. Şi va trebui ca în 

scrisoarea pe care o faceţi, de revenire cu privire la invitarea 

reprezentanţilor BRD la şedinţa comisiei de anchetă, să clarificăm şi 

acest aspect al caracterului de confidenţialitate, pentru că există şi 

riscuri ca, printr-un proces civil, să fie obţinute satisfacţii care să 

depăşească posibilităţile noastre, ale tuturor la un loc şi a tuturor 

prietenilor pe care-i avem. 

Pentru că, după părerea mea, se urmăreşte şi o intimidare, 

prin invocarea caracterului de confidenţialitate, a comisiei de anchetă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Vă mulţumesc pentru punctul de vedere. 

Domnule Negoiţă, vă rog. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

 Aş vrea să-mi manifest surprinderea că o instituţie, bun, a 

fost de acord, şi am înţeles faptul că anumite SRL-uri de apartament, 

de garsoniere, de care n-a auzit nimeni, să-şi permită să nu se prezinte 

la o comisie de anchetă şi să îşi permită să-şi lase imaginea terfelită 
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fără să aibă, mă rog, să beneficieze de posibilitatea de a-şi spune 

punctul de vedere, credeţi-mă că eu până astăzi aveam acest brand -  

Société Générale BRD - în categoria firmelor serioase, care ţin la 

imagine. Eu sunt surprins de faptul că astăzi nu a onorat invitaţia 

noastră de a se prezenta la comisie. 

Şi referitor la ce spunea şi colegul Chiriţă, nu ştiu în ce 

măsură, în conjunctura în care ne aflăm şi ştim cu toţii faptul că 

suntem urmăriţi şi înregistraţi şi interceptaţi, nu ştiu în ce măsură am 

putea noi să le asigurăm confidenţialitatea, vă repet, în condiţiile în 

care lucrăm noi aici în Camera Deputaţilor, o clădire foarte nesigură 

din punct de vedere al interceptării. 

Eu sper din suflet ca BRD să-şi revină şi să devină o societate 

care ţine la prestigiu şi la brandul ei şi să vină în comisie să ne dea şi 

nouă lămuriri, în primul rând pentru a demonstra că ei nu sunt părtaşi 

la nici un fel de cârdăşie, la nici un fel de chestiuni care ar putea să le 

compromită imaginea. 

Mulţumesc.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Domnul Lakatos. Vă rog. 

Domnul Lakatos Petru: 

 Ştiţi cum e, eu nu am nici o îndoială asupra seriozităţii BRD. 

Din acest punct de vedere n-aş fi intervenit. În schimb, nu pentru că 

suntem acum cu elan şi dacă nu vin alţii pe care să-i întrebăm ne 

punem noi întrebări. 

Dar ţinând cont că în adresa BRD este o frază care mie îmi dă 
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de gândit, în afara celei pe care am spus-o prima dată, l-aş întreba pe 

domnul Ţaga, noi solicitările le trimitem prin registratura Camerei 

Deputaţilor? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Da. Fiind în afara instituţiilor în care funcţionează poşta 

militară, celorlalte instituţii sau persoane le trimitem citaţia prin 

registratura Camerei Deputaţilor, cu confirmare de primire, iar pentru 

operativitate, le trimitem înainte prin fax. 

Domnul Lakatos Petru: 

 Am bănuit acest răspuns. Dar a doua oară se întâmplă că 

printr-o adresă oficială  cei chemaţi răspund în felul următor: „Având 

în vedere că adresa Comisiei parlamentare de anchetă a fost 

recepţionată la BRD într-un termen scurt faţă de data citării”, eu reţin 

că săptămâna trecută, din timp am discutat cine şi când să fie invitat. 

Înseamnă că nu BRD este vinovat, ci să vedem cum pleacă adresele de 

la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, pentru că a doua oară 

ni se aduce la cunoştinţă că în timpul scurt avut la dispoziţie n-au găsit 

pe nimeni, toată lumea e în vacanţă... 

”...în perioada vacanţelor... În speranţa că precizările de mai 

sus se vor dovedi utile în clarificarea faptelor şi împrejurărilor care fac 

obiectul anchetei, rămânem la dispoziţia comisiei pentru orice 

clarificări ulterioare”. 

Deci, BRD este dispus să vină, dar în condiţiile în care adresa 

de la Secretariatul General pleacă cu porumbelul poştal sau cu melcul, 

eu nu văd nici o eficienţă dacă acum hotărâm ca mâine să vină sau 
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poimâine, că tot nu vor veni. 

Deci, din acest punct de vedere, să vedem cum reuşim prin 

telefon de vorbit cu cineva şi imediat trimis pe fax, dacă acceptă 

varianta aceasta, altfel ne vom trezi că am trimis invitaţia şi primim 

răspunsuri similare. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Am reţinut observaţia dumneavoastră. Foarte corectă. Şi o 

să-l rog tot pe cel care munceşte cel mai mult dintre noi toţi la un loc, 

domnul Ţaga, să verifice şi la registratură, unde se pare că există o 

anumită lentoare, să vedem timpul în care se trimit aceste adrese. 

Sincer să fiu nu m-ar mira nimic, având în vedere că tot de la 

registratură au dispărut documente şi au revenit fără un număr de 

înregistrare şi tot aşa, ascultări şi tot felul de altfel de impedimente 

tehnice, să le spunem. 

Deci, rugămintea ar fi să verificăm şi la registratură modul în 

care se comunică aceste citaţii. Şi eu cred că cei de la BRD sunt de 

bună-credinţă şi ne vor lămuri la toate punctele pe care le avem noi în 

discuţie. 

De asemenea, îl rog pe domnul secretar Ţaga să verifice dacă 

citaţiile pentru mâine sunt transmise.  

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Sunt transmise de la noi către registratură. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Sunt transmise de la noi către registratură, dar să ne 
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asigurăm că registratura le-a transmis mai departe. 

Şi, de asemenea, v-aş ruga să reconfirmăm programul pentru 

ziua de mâine, domnule secretar, invitaţiile pentru mâine. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Da. Invitaţiile le-am transmis începând chiar de ieri pentru 

ziua de mâine şi mâine vor fi la ora 12, am trimis citaţie pentru 

Ministerul Turismului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Sunt, înţeleg, invitaţi cei care n-au venit până acum. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Da. 

Vă informez că citaţiile au fost trimise pentru secretarul 

general al Ministerul Turismului, pentru directorul Direcţiei 

comunicare o revenire, ca să vină însoţit şi de către cel care se ocupă 

cu operaţiunile de actualizare şi de postare a anunţurilor pe site-ul 

Ministerul Turismului, cât şi directorul de dezvoltare turistică. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Am fost informat că au plecat cu poşta militară. Deci, 

înseamnă că au ajuns cu siguranţă. 

Bun. Eu mizez şi pe buna-credinţă a reprezentanţilor 

Ministerul Turismului şi sper că mâine vor veni. 

În altă ordine de idei, vream să vă informez că am aflat de 

intenţia celor de la Ministerul Turismului de a trimite documentele pe 

care noi toţi le solicităm, dar nu comisiei şi nu Parlamentului 
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României, aşa cum este normal, ci Grupului parlamentar al PD-L, 

dacă am înţeles eu foarte bine. Nu ştiu dacă vor să-şi rezolve 

problemele în familie. Vreau doar să spun şi pe această cale că 

Parlamentul României îşi primeşte corespondenţa pe adresa oficială, 

la registratură şi cu număr de înregistrare, iar orice corespondenţă 

internă de partid a colegilor de la PD-L este problema domniilor lor. 

Noi aşteptăm corespondenţa oficială de la Ministerul Turismului, cu 

documentele solicitate, la comisia de anchetă. 

În speranţa că ne vor ajunge şi aceste documente în timp cât 

mai util, dacă mai sunt comentarii vroiam să vă întreb. 

Dacă nu, noi ne vedem mâine, tot la ora 11, iar audierile... 

Vă rog. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 O întrebare, domnule preşedinte. 

Având în vedere că noi şi în ziua de astăzi am căutat să  

lămurim procedura de achiziţii pentru cum denumim noi dosarul 

„Land of Choice”, dacă consideraţi, şi comisia să îşi spună punctul de 

vedere, pentru că va trebui probabil un timp mai lung, să o invităm pe 

reprezentanta de la Paris.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Da. Eu cred că în urma discuţiilor purtate astăzi cu cei de la 

SC Eventures Concept Solution, cred că se impune chemarea doamnei 

Miheţ, reprezentant al biroului de turism de la Paris, pentru lămuriri. 

Cred că, haideţi să ne gândim la zi, bănuiesc că nu poate veni aşa 

repede, da? Să lăsăm pe 1 septembrie, nu vă propun ca dată, 1 
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septembrie când continuăm audierile şi cu doamna ministru. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

 Dat fiind faptul că este destul de departe, dacă reuşim să 

luăm legătura telefonic, eu aş zice că ar fi foarte normal să fie de 

comun acord. Domnul secretar ştie programul comisiei şi poate 

conveni cu invitaţii, cei care sunt mai complicaţi, cum e doamna de la 

Paris. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Sunt total de acord. Dacă putem lua legătura cu domnia sa. 

Cred că din nota de la Ministerul Turismului  putem avea contactele 

domniei sale şi, în cazul în care e posibil ca dânsa să vină pe 1 

septembrie, ar fi perfect. Dacă nu, la o altă dată pe care ne-o poate 

comunica. 

Este în regulă. 

De asemenea, rugămintea de a transmite solicitările pe care 

le-am făcut azi, da? 

Vă rog. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Mai avem o problemă. Pentru că suntem la sfârşitul lunii 

august şi comisia, aşa cum a fost aprobată prin votul Parlamentului, îşi 

desfăşoară activitatea şi în luna septembrie, trebuie să regândim şi 

programul pe care-l avea comisia în luna septembrie, pentru că începe 

sesiunea parlamentară. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 De acord. Ne vom gândi la o variantă de program mâine, 

însă în cazul în care Comisia pentru buget, finanţe şi bănci îşi va 

desfăşura activitatea aici, în această sală, şi înţeleg că nu se vor muta, 

probabil că vom solicita noi o altă sală. 

Am înţeles. Bun. 

Dacă nu mai sunt comentarii, ne vedem mâine la ora 11. Vă 

mulţumesc.  

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,10. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


