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STENOGRAMA 

şedinţei Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor 

cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiunea de promovare a 

turismului şi a imaginii României  din ziua 

de 26 august  2009 

 

 

Şedinţa a început la ora 11,10 . 

Lucrările au fost conduse de domnul Nicolae Bănicioiu,           

vicepreşedinte al Comisiei de anchetă, asistat de domnul Vasile 

Bleotu, vicepreşedinte al Comisiei de anchetă. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Bună dimineaţa! 

Începe şedinţa de astăzi. Domnul secretar Ţaga o să vă 

distribuie mapele de şedinţă în care găsiţi şi propunerea de ordine de 

zi, după care aşteptăm comunicarea din partea domnului secretar, dacă 

suntem în cvorum şi dacă e semnată prezenţa. 

În primul rând, daţi-mi voie să vă citesc ordinea de zi a 

şedinţei: punctul 1, dezbateri în plenul comisiei până la ora 12; 

punctul 2, audierea domnului Gheorghe Nastasia, secretar general în 
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Ministerul Turismului; punctul 3, audierea domnului Octavian Arsene, 

director Direcţia de dezvoltare turistică din Ministerul Turismului; 

punctul 4, audierea doamnei Ana-Maria Toma, director, Direcţia de 

comunicare din Ministerul Turismului; punctul 5, audierea 

operatorului desemnat cu întreţinerea site-ului de la Ministerul 

Turismului; punctul 6, concluzii. 

Dacă sunt alte propuneri pentru ordinea de zi. Dacă nu, atunci 

am să vă supun la vot aprobarea acestei ordini de zi. 

Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

Abţineri? 

 Având în vedere că este unanimitate, am aprobat ordinea de 

zi. 

O să-l rog pe domnul secretar să ne spună dacă şedinţa este 

statutară şi suntem în cvorum. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Domnule preşedinte, 

Doamnelor şi domnilor, 

Şedinţa Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor 

cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a 

turismului şi a imaginii României din data de 26 august 2009 are în 

componenţă toţi cei 9 membri ai comisiei. Deci, comisia este 

îndreptăţită să-şi desfăşoare activităţile.  

În mapele pe care vi le-am distribuit, aşa cum s-a discutat 

ieri, am pus opisul documentelor şi cererilor noastre şi răspunsurile 

pozitive sau negative pe care le-am primit. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Mulţumesc, domnule secretar. 

Am văzut şi eu acum în mapa de şedinţă opisul pe care l-aţi 

făcut. Cuprinde şi solicitările făcute către Ministerul Turismului şi 

citaţiile şi răspunsurile, şi unde nu s-a răspuns. 

De asemenea, şi data pe care s-a făcut solicitarea sau citaţia. 

De asemenea, aveţi şi un tabel, practic o sinteză a tot ceea ce 

am cerut ca documente, tot ceea ce s-a primit şi tot ceea ce lipseşte 

până în momentul de faţă. 

Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Are toată lumea acest tabel. Deci, acolo unde este acel X, 

înseamnă că am primit materialul, ca să putem să citim toată lumea la 

fel tabelul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Vă mulţumesc pentru precizare. 

Cu toate acestea, eu văd că sunt în continuare foarte multe 

documente lipsă, care până la ora începerii şedinţei de astăzi nu au 

ajuns aici. 

Deci, mai mult de jumătate din documentele cerute sunt în  

continuare absente.  

O să vă rog să faceţi comentarii dacă este cazul. Am să îmi 

permit şi eu să fac un comentariu, având în vedere opisul prezentat de 

secretariatul comisiei. Am să reînnoiesc apelul adresat Ministerul 

Turismului de a trimite documentele şi de a respecta legile în vigoare 
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ale statului român. 

De asemenea, menţionez că orice document oficial trebuie să 

respecte corespondenţa oficială. Atunci când vor să ne trimită 

documente sau vor să aibă o comunicare cu comisia trebuie s-o facă 

prin Registratura Camerei, cu ştampila de la Ministerul Turismului. 

Evident că şi doamna ministru Udrea şi probabil juriştii de la minister 

ştiu că orice alt document expus în... nu ştiu, în orice alt spaţiu public, 

Piaţa Matache sau curtea Partidului Democrat Liberal, nu pot fi luate 

în considerare, având în vedere că nu au caracterul oficial. 

Am auzit comentariile din presă de ieri că ar fi depuse la 

Grupul parlamentar al PD-L. Din păcate, nu au caracter oficial şi le 

aşteptăm la comisie. Bănuiesc că cei de la Ministerul Turismului vor 

dovedi buna-credinţă şi ne vor da cât mai curând documentele, ştiu 

programul comisiei şi, de asemenea, ştiu unde este registratura. 

Dacă sunt comentarii. Vă rog. 

Domnul Lakatos Petru: 

 Reiterez încă o dată solicitarea ca să facem adresă către 

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru execuţia bugetară 

pe 2008 la buget, că pe lista prezentată de domnul secretar nu 

figurează această adresă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Mulţumesc pentru observaţie. S-a notat, da? Da. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Deci, documentele pe care le-am avut în discuţie astăzi, 

pentru această citaţie, domnul Lakatos a propus-o, comisia trebuie să 



 

 

5

decidă şi mâine trimitem citaţia. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Are cineva ceva împotriva propunerii domnului Lakatos? 

Cine este pentru? 

 Având în vedere că este unanimitate, se acceptă această 

solicitare. Şi vă rog, ca atare, să se facă citaţia către Ministerul 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

Dacă mai sunt alte comentarii? 

Vă rog, doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Domnule preşedinte, 

 Stimaţi colegi, 

 Am o serie de materiale pe care le are fiecare coleg, pe care 

n-am apucat încă să le citesc şi n-am apucat încă cu creionul să fac o 

analiză pe ele, în condiţiile în care până în acest moment, din cei care 

au fost solicitaţi pentru audieri astăzi nu s-a prezentat nimeni, aş vrea 

ca domnul secretar general... este programat la 12, o să aşteptăm... 

În acelaşi timp, aş vrea ca domnul secretar general să ne 

readucă aminte ce propusesem noi pentru şedinţa zilei de mâine, ca în 

funcţie de ce spune domnul secretar Ţaga, să vă fac o propunere. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Ce aţi spus dumneavoastră este perfect adevărat. Nu am 

primit până acum nici o confirmare de la persoanele invitate. Trebuie 

să menţionez faptul că toţi cei invitaţi astăzi sunt angajaţi ai 

Ministerului Turismului, sunt plătiţi din bani publici şi, ca orice 
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cetăţean român, au obligaţia de a respecta legile în vigoare. 

Vom vedea până la ora 12 dacă se prezintă. Eu, personal, am 

foarte multe întrebări, am aici câteva seturi de documente pe care 

vreau să le clarific. 

Doamna Aura Vasile. Vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Domnule preşedinte, 

S-a tot discutat legat de Ministerul Finanţelor, dacă acele 

doamne directoare puteau sau nu puteau să dea informaţii sau să 

răspundă unei solicitări a comisiei de anchetă doar după ce era anunţat 

ministrul. Este corect să spunem că la acea instituţie putea să anunţe şi 

pe ministru, dar în Regulamentul Camerei Deputaţilor, care are putere 

de lege, la art.76 alin.(3), am că citesc tot articolul: „Alin.(1). În 

vederea audierii, Comisia de anchetă parlamentară poate cita orice 

persoană care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare 

de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează 

obiectul activităţii comisiei.” 

Ca şi comentariu, comisia s-a adresat la serviciul respectiv. 

În alin.(2) se spune că persoanele citate sunt obligate să 

prezinte în faţa comisiei de anchetă sau să prezinte actele şi ceea ce 

noi am solicitat.  

Şi avem şi alin.(3) care spune: „La cererea comisiei 

parlamentare de anchetă (...) orice persoană care cunoaşte fapte sau 

împrejurări în legătură cu obiectul cercetării ori care deţine un mijloc 

de probă trebuie să răspundă comisiei de anchetă.” 

Deci, aş fi vrut să o fac de acum două zile dar o fac astăzi, în 
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condiţiile în care vreau să se ştie că acele doamne directoare, toate 

trei, nu au făcut decât să respecte legile României. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 De acord cu comentariul dumneavoastră. 

Legile sunt obligatorii, şi nu facultative, însă acest punct este 

probabil obiectul unei alte dezbateri. 

Vom vedea astăzi dacă reprezentanţii Ministerul Turismului 

vin la audieri, eu sper să o facă. În caz contrar, fiecare cetăţean român 

suportă rigorile legilor româneşti. 

Dacă mai sunt comentarii. 

Vă rog, domnule Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Nu un comentariu. Aş vrea să vă mai fac o informare în 

urma discuţiilor din şedinţa noastră de ieri. Ieri, s-a propus şi s-a votat 

ca să fie citată reprezentanta de la Paris a Ministerul Turismului. Am 

luat legătura cu dânsa telefonic, ca să punem de acord data când ar 

putea să vină.  

Iniţial, am convenit pentru data de 1 septembrie. După o oră, 

am primit telefon şi m-a rugat să informez comisia că datorită faptului 

că la 1 septembrie încep copiii dânsei şcoala, acolo la Paris, sunt nişte 

probleme şi ne roagă dacă s-ar putea să schimbăm data.  

Am convenit de comun acord pentru data de 8 septembrie. 

Domnul preşedinte, în discuţia pe care am avut-o cu dânsul, când l-am 

informat, a propus să-i facem citaţie pe data de 3 septembrie. Noi 

trebuie să hotărâm data la care să-i facem citaţie doamnei Miheţ 
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pentru a se prezenta. 

De asemenea, eu n-am fost destul de informat la momentul 

când am vorbit la telefon cu dânsa, dânsa m-a întrebat cine îi 

decontează transportul. Eu, nefiind în cunoştinţă de cauză la 

momentul convorbirii, am spus: probabil Camera Deputaţilor, dar am 

aflat ulterior, Camera Deputaţilor nu poate să-i deconteze transportul. 

Deci, o s-o informez că nefiind angajata Camerei, transportul îl va 

suporta dânsa sau Ministerul Turismului. Deci trebuie să hotărâm data 

în care noi o vom cita pe doamna Miheţ, reprezentanta de la Paris a 

Ministerul Turismului în legătură cu dosarul „Land of Choice”, 

acţiunea din 5 iunie. 

Vă mulţumesc.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Vă mulţumesc.  

Dacă sunt alte comentarii. Vă rog, domnule Lakatos. 

Domnul Lakatos Petru: 

 Am o singură observaţie. 3 septembrie cade sâmbătă şi e 

absolut inoportun. Să nu uităm că de la 1 septembrie intrăm în 

programul obişnuit al Parlamentului. 

Cum? Joi pică 3 septembrie? M-am uitat greşit înseamnă în 

calendar. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Vă rog. Dacă sunt comentarii. 

Domnul Chiriţă. 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Domnule preşedinte, 

Legat de citarea doamnei Miheţ, poate că ar fi bine să 

clarificăm problema aceasta a suportării cheltuielilor, pentru a nu intra 

într-o polemică: cine plăteşte, cum se decontează şi aşa mai departe. 

Poate până la sfârşitul acestei săptămâni clarificaţi problema şi dacă e 

cazul ne informaţi din timp, când avem comisie, şi decidem atunci. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Trebuie să clarificăm problema decontului cheltuielilor, să 

întrebăm la Camera Deputaţilor, la minister, cine suportă cheltuielile 

în această situaţie. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Eu aveam o intervenţie legată de un material ce ne-a fost 

distribuit de la Ministerul Finanţelor Publice, de la Unitatea pentru 

Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, cel de-al doilea 

material, pentru că ieri s-au făcut comentarii în legătură cu primul, cel 

care viza anularea unei licitaţii cu referire la publicitatea pe care 

trebuia s-o realizeze vizavi de promovarea turismului în România.  

Şi cel de-al doilea se referă la achiziţia de autoturisme şi aş 

vrea, din această perspectivă, să vă fac şi o propunere, pentru a ne 

lămuri pe deplin dacă decizia Ministerul Turismului a fost una cu 

încadrarea în prevederile legale, atunci când a acceptat oferte care 

depăşeau sumele alocate pentru achiziţia autoturismelor pentru un 

anumit lot, în condiţiile în care Hotărârea de Guvern nr.925, care 

aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei nr.34 privind achiziţiile 
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publice, prevede expres că oferta este considerată inacceptabilă în 

condiţiile în care preţul din propunerea financiară depăşeşte valoarea 

fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului 

de achiziţie publică respectiv. 

Şi înţeleg eu din materialul UCVAP-ului că ANRMAP-ul a 

oferit un punct de vedere pe baza căruia Ministerul Turismului a decis 

că se poate face achiziţia, chiar dacă preţul depăşeşte valoarea 

prevăzută în bugetul iniţial, şi motivează că preţul rezultat este 

determinat de mecanismul pieţei concurenţiale.  

Şi cred că este util pentru comisie să vedem scrisoarea 

ANRMAP prin care s-a făcut această derogare de la Hotărârea de 

Guvern, astfel încât să vedem ce conţine ea, pentru a evita speculaţiile 

dacă s-au încălcat sau nu reglementările legale în privinţa achiziţiei de 

autoturisme. Este vorba de un singur lot de autoturisme, nu mă refer la 

ce tip de autoturisme pentru a nu face reclamă sau publicitate pe banii 

Parlamentului. 

Şi vă rog, dacă se poate, să reţinem solicitarea pe care am 

făcut-o şi să facem o scrisoare către ANRMAP să ne pună la 

dispoziţie şi scrisoarea Ministerul Turismului, dar şi răspunsul pe care 

l-a oferit Ministerul Turismului, pe baza căruia, repet, s-a făcut 

achiziţia, cu încălcarea sau cu nerespectarea prevederilor Hotărârii 

nr.925 care reglementează normele metodologice de aplicare a 

Ordonanţei nr.34 privind achiziţiile publice. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Da. Sunt de acord cu aceste comentariu şi propun să votăm 

dacă suntem de acord cu această adresă către ANRMAP. 
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Cine este pentru? 

E cineva împotrivă? 

Mulţumesc. 

În consecinţă, domnule secretar, să trimitem această adresă 

către ANRMAP. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Îmi permiteţi să mai intervin, ca să nu mai am o altă 

intervenţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Vă rog. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Îmi amintesc că la momentul la care a fost audiată doamna 

preşedinte a ANRMAP s-a făcut o precizare referitoare la faptul că 

până la sfârşitul săptămânii vor fi încheiate o serie de controale şi că 

rezultatul acelor controale ne vor fi puse la dispoziţie. Poate în 

scrisoarea pe care o facem, facem şi referire şi la acest aspect şi 

solicităm documentele care au rezultatul în urma controlului la 

ANRMAP. 

Eu am impresia că n-am făcut această adresă. Nu, dacă este, 

este, dacă nu, nu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Vă rog, doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Deci, chiar dacă presupunem că am uitat să facem această 
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adresă, eu merg pe buna-credinţă a doamnei Trăilă, care aici, în faţa 

noastră, a spus că, până la sfârşitul săptămânii, va trimite aceste 

materiale ca rezultat al controlului. Deci, cred eu că un secretar de stat 

are un cuvânt, în condiţiile în care, reprezintă, totuşi pe primul-

ministru Boc, în momentul în care vine într-o comisie de anchetă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aşa este şi eu îmi amintesc foarte bine, cred, că am făcut 

aceste cereri doamnei Trăilă, mai ales că noi am cerut toată 

documentaţia aferentă. Deci de la Ministerul Turismului plus adresele 

particulare. 

Oricum, eu sunt de acord să retrimitem această adresă, pentru 

că nu ne-au venit niciun fel de documente şi chiar ne sunt utile. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Cu nr. 46/06, am trimis în data de 20 august şi în tabel scrie: 

nu s-a primit răspuns. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

În regulă. Mai insistăm. Revenim cu adresa. 

În legătură cu celălalt fapt sesizat de domnul secretar, cu 

prezenţa doamnei Miheţ, de la Paris. Înţeleg că este un motiv personal, 

legat de începerea şcolii copiilor. 

În fine, cred că puteţi lua legătura tot telefonic, stabiliţi data 

de 3, mi se pare mult mai... 

Vă rog, doamna. 
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Doamna Aurelia Vasile: 

Domnul Chiriţă a făcut o propunere: înainte de a stabili exact 

data de citare, să ştim exact care este problema cu decontarea 

transportului. În regulamentul Camerei nu scrie.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta şi vreau să spun. În Regulament este adevărat că nu se 

prevede, dar trebuie făcută o adresă către Biroul permanent al 

Camerei, urmând a primi un răspuns. 

Deci astăzi facem adresa către Biroul permanent şi către 

preşedintele Camerei Deputaţilor, iar mâine facem solicitarea. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Eu cred că trebuie să facem, domnule preşedinte, către 

secretarul general această solicitare, dânsul fiind cel care drămuieşte 

aceste lucruri, şi nu către Biroul permanent, în condiţiile în care avem 

şi răspunsul mai repede. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact! Daţi-mi voie să vă aduc la cunoştinţă faptul că am 

primit o sesizare acum câteva minute, din partea doamnei Udrea, cel 

puţin aşa apare pe semnătură aici. 

Este o sesizare cu privire la anumite aspecte, care – spune 

domnia sa – fac improprii orice fel de cercetare în acest cadru. Deci ar 

trebui să ne încetăm imediat activitatea şi să nu mai cercetăm. 

Şi daţi-mi voie să vă citesc şi punctele pe care doamna Udrea, 

în ipostaza în care domnia sa este semnatarul acestei adrese, le ridică 

ca fiind incompatibile. 
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Deci pct. 1 – incompatibilitatea unor membri ai comisiei, 

generată de dubla calitate şi de antepronunţare; 2 - blocajul generat de 

lipsa regulamentului comisiei; 3 – vacanţa unor posturi de membru în 

cadrul comisiei; 4 – comportamentul abuziv al biroului comisiei. 

Evident, la unul din puncte ne aduce la cunoştinţă că, în urma 

nerezolvării sesizării, va continua toate demersurile puse la dispoziţie 

de prevederile legale, ceea ce şi îi dorim, de fapt, însă vreau să vă 

reamintesc că pct. 3, cel puţin, din această sesizare, îl poate rezolva 

domnia sa, împreună cu Grupul parlamentar al PD-L, de care văd că 

este atât de apropiată. Deci vacantarea unor posturi în cadrul comisiei 

este generată de neparticiparea reprezentanţilor PD-L, aşa cum bine 

observă şi observaţi şi dumneavoastră, PSD-ul şi-a desemnat 

reprezentanţi, PNL-ul la fel, UDMR-ul; singurul partid care nu şi-a 

desemnat reprezentanţi este PD-L-ul. 

Deci faptul că domnia sa consideră o incompatibilitate, mi se 

pare un pic ciudat. Ori nu a ştiut că nu au vrut să-şi desemneze – noi îi 

aşteptăm, este adevărat, îi aşteptăm de la începutul lucrărilor. Probabil 

că nu a existat o comunicare cu Grupul parlamentar al PD-L şi atunci, 

domnia sa nu a ştiut că cei de la PD-L nu au dorit să-şi desemneze 

reprezentanţi. Şi noi ne alăturăm, dacă putem spune aşa, demersului 

domniei sale de la pct. 3 şi îi rugăm pe cei de la PD-L să fie prezenţi 

în comisie. 

Având în vedere acest punct, eu o să dispun... 

Doamna Aurelia Vasile (fără microfon): 

Unde? 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ne sesizează pe noi, ca şi comisie, urmând, dacă nu încetăm 

lucrările, după aceea să se pronunţe. 

Până una alta, vreau să vă spun că eu sunt de acord doar cu 

ultimul paragraf, de a respecta prevederile legale şi de a ne pune la 

dispoziţie lucrările respective şi hârtiile pe care le-am solicitat. 

De asemenea, este o înşiruire de deputaţi, aşa cum veţi şi citi, 

pentru că o să vă pun la dispoziţie copiile, între care se regăsesc, în 

sfârşit, şi ceilalţi, care nu sunt în înregistrările ilegale, pe care le-aţi 

văzut în presă, evident că şi împotriva noastră bănuiesc că va începe 

un demers. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, 

Vă rog să folosiţi termenul pe care doamna ministru Udrea îl 

foloseşte: „interceptări audio”. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Doamna deputat, să ştiţi că eu n-am de unde să ştiu că sunt 

interceptări, asta doar doamna Udrea poate să ştie. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Pe hârtie aşa a semnat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnia sa poate să folosească. E un termen care impune o 

anumită aparatură şi un anumit demers în sensul acela, despre care eu 

nu ştiu. Deci, pentru mine sunt înregistrări ilegale. 
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Rog secretariatul să facă nişte copii. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Pot să am un comentariu? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă rog, imediat. 

Şi vă rog să le puneţi la dispoziţia fiecăruia dintre colegi. 

De asemenea, vreau să vă informez că şi domnul secretar 

Ţaga, împreună cu mine, am decis să retrimitem, aşa cum am hotărât 

ieri, în cadrul şedinţei comisiei, să retrimitem invitaţia doamnei Udrea 

de a participa, pe data de 1 septembrie, la audieri, de data aceasta, 

citând şi prevederile legale din Regulamentul Camerei, Constituţia 

României şi Legea răspunderii ministeriale. 

Doamna Aura Vasile, vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, 

Am o propunere către membrii comisiei. Aş dori ca acest 

material să îl citim şi să nu comentăm, pentru că în momentul în care 

am comenta acest material, ar fi ca şi cum am comenta Constituţia, 

legile, Regulamentul de funcţionare. 

Cred eu că nu putem să dăm curs unui material care ne 

îndeamnă la a face astfel de comentarii, în condiţiile în care eu vreau 

să respect legile României pentru a avea, ca demnitar, o poziţie pe 

care să mă aşez. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mulţumesc. 

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, vă propun o scrută 

pauză, până la ora 12,00, când este aşteptat primul invitat. 

Vă mulţumesc. 

 

Pauză între orele 11,45 – 12,10. 

 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Reluăm discuţiile în cadrul comisiei de anchetă. 

Îl rog pe domnul secretar Ţaga să ne informeze dacă vreuna 

dintre persoanele citate astăzi la audieri s-a prezentat; menţionez că 

este vorba de angajaţi ai Ministerului Turismului. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Domnule preşedinte, 

Doamnelor şi domnilor din comisia de anchetă, 

Vă informez că, până la ora 12,12 nu s-a prezentat niciun 

membru care a fost citat din cadrul Ministerului Turismului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, menţionez că citaţiile au fost transmise astăzi pentru 

domnul Gheorghe Nastasia, secretar general Ministerul Turismului, 

domnul Octavian Arsene, director – Direcţia Dezvoltare Turistică – 

Ministerul Turismului, doamna Ana-Maria Toma, director – Direcţia 

de Comunicare – Ministerul Turismului şi operatorul desemnat cu 

întreţinerea site-ului Ministerului Turismului. 



 

 

18

Vreau să precizez şi să spunem din capul locului că toate 

aceste persoane respectă şi trebuie să respecte legile româneşti şi vom 

face demersurile prevăzute de legislaţia în vigoare în cazul 

neprezentării. 

Eu vă propun să revenim cu citaţii încă o dată. Nu-i nicio 

problemă, ne facem datoria instituţional, aşa cum prevăd 

regulamentele. 

Vă rog, doamna Tuşa. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

În ceea ce mă priveşte, eu cred că nu este cazul să mai 

insistăm cu citaţii. Deja au fost citaţi de două ori, aceasta este a treia 

oară. Nu are sens. Este vorba de o comisie de anchetă a Parlamentului, 

cu nişte reguli clare pentru toată lumea. Dacă dânşii nu vor să se 

supună legislaţiei în vigoare în prezent în ţara asta, este problema 

dânşilor şi vor răspunde, cum este firesc, pentru acest lucru. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De asemenea, vreau să menţionez faptul că domnul Gheorghe 

Nastasia ne motivase la prima citare că este în concediu, intrase 

tocmai în ziua respectivă în concediu două zile şi ne-a comunicat că 

urmează să vină la audieri în momentul în care îşi termină concediul. 

Domnul Chiriţă. 

Domnul Chiriţă: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Cred că e util pentru noi, membrii comisiei, să facem o 
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recapitulare a ceea ce s-a întâmplat în legătură cu citarea 

reprezentanţilor Ministerului Turismului, pentru a vedea exact în ce 

situaţia juridică ne aflăm. 

Dacă la prima citare, unii reprezentanţi ai Ministerului 

Turismului au motivat absenţa pe anumite probleme de natură 

personală şi noi, membrii comisiei, am luat act de această motivaţie şi 

am considerat că este corectă motivaţia respectivă, la a doua citaţie, 

am constatat că domniile lor nu s-au prezentat ca urmare a faptului că 

au fost instigaţi de către doamna ministru să nu se prezinte la comisie, 

ceea ce, de data aceasta, cred că intrăm pe o zonă de circumstanţe 

agravante, întrucât faptul că au răspuns favorabil la acest gen de 

instigare le aduce după sine şi răspunderi. N-aş vrea acum să încadrez 

răspunderile la anumite prevederi ale legii, dar cred că lucrurile sunt, 

dintr-un anumit punct de vedere, cât se poate de clare. 

La cea de a treia citare, ne aflăm în situaţia următoare, şi 

anume că ministrul turismului a declarat, cel puţin aseară, că lasă la 

latitudinea reprezentanţilor ministerului dacă se prezintă sau nu la 

această comisie de anchetă, ceea ce înseamnă că îşi asumă direct şi 

responsabil reprezentanţii Ministerului Turismului neprezentarea la 

comisie, încălcând prevederile legale. 

Şi poate, din acest punct de vedere, va trebui, în raportul 

final, atunci când vom elabora raportul, să precizăm aceste aspecte de 

natură juridică şi circumstanţele care au stat la baza atitudinii 

reprezentanţilor Ministerului Turismului, pentru a fi luate măsurile 

legale, pentru că altfel creăm precedente nepermise într-un stat care se 

vrea să fie un stat de drept. 
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Mulţumesc. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cu siguranţă vom ţine cont de observaţia dumneavoastră 

foarte pertinentă.  

Dacă mai sunt alte comentarii? Doamna Aura Vasile, vă rog. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, 

Pe altă ordine de idei, vreau să mă informaţi ce s-a întâmplat 

în mica pauză, cu trimisul de la Cabinetul Preşedintelui Camerei 

Deputaţilor, vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da. Chiar intenţionam să vă precizez acest lucru. 

Aşa cum vă anunţam şi înainte de pauză, am primit o sesizare 

semnată de doamna Elena Udrea, în care-şi spunea un punct de 

vedere. Trecând peste faptul că se adresează doar domnilor din 

comisie, şi nu tuturor... 

O voce din sală: 

Nu şi doamnelor. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Exact. 

Trecând peste greşelile legate de numele unor persoane – şi 

nu vreau să intru aici în aceste ironii, că bănuiesc că cineva, când 

trimite o astfel de scrisoare la Parlament, bănuiesc că o şi citeşte 

înainte. Nici nu vreau să mă pronunţ faţă de pluralul majestăţii, folosit 
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în textul sesizării... 

Doamna Adriana Diana Tuşa (fără microfon): 

Sunt mai mulţi? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu sunt mai mulţi, semnatar este doar o singură persoană, 

doamna Udrea: „să ne comunicaţi”, „să cunoaştem” probabil că s-a 

folosit pluralul majestăţii sau îi reprezintă pe mai mulţi, este adevărat. 

Vreau doar să vă semnalez faptul că, în pauză, o doamnă, şi o 

să-l rog şi pe consilierul comisiei să ne spună exact numele persoanei, 

o doamnă de la Cabinetul Preşedintelui Camerei Deputaţilor - doamna 

Roberta Anastase, a venit şi a încercat să sustragă documentul 

respectiv. Şi nu spun termeni gratuiţi. 

Dânsa a motivat că vrea să retragă un plic, pentru că s-a greşit 

numele domnului Orban. Noi i-am spus că nu există niciun plic şi că 

ne-a fost trimisă doar o sesizare în forma respectivă, iar domnia sa a 

motivat că vrea să corecteze ceva, ulterior ne-a spus că numele 

domnului Orban. 

Noi am întrebat-o cum a aflat, iar domnia sa ne-a spus că a 

sunat-o cineva de la registratură. Ulterior, noi i-am spus că n-avea 

voie s-o sune cineva de la registratură şi de ce pe domnia sa, secretara 

doamnei Anastase. Ne-a spus că aşa s-a întâmplat şi că ea vrea să facă 

modificările necesare şi să retragă documentul. 

Eu, în condiţiile acestea, având şi experienţa unui alt 

document care a fost sustras, nu ştim de cine şi nu ştim în ce condiţii, 

de data asta ne-am întâlnit cu cel în speţă. Propun s-o chemăm pe 
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doamna respectivă la audieri. Vă rog, numele doamnei cu care ne-

am... poate mi-l spuneţi şi acum, ca să îl şi anunţăm. 

Deci propun citarea doamnei respective, pentru că nu-mi 

imaginez sau nu ar fi normal ca orice scrisoare sau orice 

corespondenţă a comisiei să treacă pe la Cabinetul Preşedintelui 

Camerei; nu pot să-mi imaginez că este normal ca un document să 

poată fi retras oricând doar pentru că aşa vrea cineva sau că aşa a 

primit un telefon de la altcineva. 

Şi, de asemenea, aş dori să vă fac propunerea ca şi doamna de 

la registratură să fie citată şi să ne spună de ce a trebuit să informeze 

Cabinetul Preşedintelui în legătură cu sesizarea respectivă. 

Menţionez că aceste lucruri pe care vi le-am spus nu se 

încadrează nici în Regulamentul de funcţionare al Camerei Deputaţilor 

şi nici în altfel de regulament de ordine interioară. 

Vă rog, comentarii. Domnul Negoiţă. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Eu aş fi avut o altă propunere, mă rog, dar vom decide aici. 

Eu aş fi propus să facem o scrisoare, o cerere către conducerea 

Camerei Deputaţilor, să ne explice ce s-a întâmplat cu acest document, 

pentru că, în viziunea mea, chemarea doamnei excede obiectivului 

comisiei noastre şi nu ştiu dacă... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Daţi-mi voie să vă răspund. Iniţial, şi eu am avut acelaşi 

gând, însă, până la ancheta pe care o va ordona conducerea Camerei 

pentru a stabili ce proceduri au fost încălcate şi a găsi drumul pe care 
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l-a parcurs această sesizare, evident un raport bine pregătit şi obiectiv, 

dar, până atunci, cred că vom afla mai multe lucruri şi persoana în 

cauză, doamna respectivă, ne poate spune foarte clar ce vroia să facă 

cu documentul, de ce-i trebuia acest document, de unde a aflat de 

acest document şi legătura între Cabinetului Preşedintelui – recte 

doamna secretară – şi registratură. 

Eu cred că aşa ar trebui să procedăm. 

Da, un alt comentariu, doamna Tuşa. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Cred că nu este necesar să ne îndepărtăm de la obiectivele 

acestei anchete. Cred că este suficient, şi v-aş propune să aducem la 

cunoştinţa secretarului general acest incident petrecut în cadrul 

şedinţei de astăzi a comisiei de anchetă. Cred că este atribuţia dânsului 

să verifice această problemă. 

Pe de altă parte, putem preciza în raportul final şi acest 

incident, putem face vorbire de acest incident. 

Dacă începem cu audieri ale persoanelor de la registratură... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Putem renunţa la registratură. Mie mi se pare însă un fapt 

foarte grav. Cineva vine să sustragă un document şi nu este prima 

oară. 

Doamna Adriana Diana Tuşa: 

Tocmai de aceea trebuie adus la cunoştinţa secretarului 

general al Camerei, care este singurul în măsură să dispună o anchetă 
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în privinţa angajaţilor Camerei Deputaţilor şi să vină cu un răspuns. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi dacă intră doamna în concediu? Ce facem? Că şi data 

trecută... 

Doamna Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Cred că, din păcate, audierea funcţionarilor nu este neapărat 

scopul acestei comisii, nu cu asta ne ocupăm. 

Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem un lucru. 

În momentul în care se constituie, şi s-au constituit destule 

precedente care arată că suntem într-un conflict cu statul de drept, 

deja, faptul că vine secretara doamnei Anastase să ia o hârtie pare 

aproape un fleac pe lângă faptul că în această instituţie au loc 

înregistrări neautorizate de care nimeni, nimeni nu este interesat să 

afle ce s-a întâmplat. Că un ministru poate să sustragă documente de 

la registratură, că un alt ministru poate să-şi aţâţe funcţionarii să nu 

vină la audieri, iertaţi-mă, credeţi că mai contează că vine o secretară 

să spună că are de înlocuit litera „g” şi litera „b”? 

Şi este păcat, până la urmă, să ne războim cu ei. Sunt 

convinsă că ea a primit un ordin şi a venit să-şi ia hârtia. 

Cu ea? Poate cu doamna Anastase ar trebui să avem o 

discuţie şi nu ştiu dacă în comisia care are un alt scop, ci poate la 

Comisia de disciplină sau să sesizăm... 

Deci cred că n-are rost să ne îndepărtăm de ceea ce ne-am 

propus iniţial, să vedem cum s-a cheltuit banul public. 



 

 

25

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu înţeleg observaţiile dumneavoastră şi sunt de acord să le 

acceptăm, însă cred că cel mai bine ar fi să facem o sinteză a tuturor 

propunerilor. Au fost trei propuneri, practic.  

Este adevărat că nu doamna secretară respectivă poartă 

răspunderea în totalitate. Ştim cu toţii că nu a venit de capul ei şi ştim 

cu toţii că nu a aflat de greşelile de formulare de aici total întâmplător. 

Nici noi, la prima lectură, n-am văzut greşeala numelui, pe care o ştia 

doamna secretară. Evident că avea o conexiune directă cu cei care au 

scris acest document şi spun „cei” tocmai pentru că folosesc şi ei 

pluralul – sau poate cei care ne ascultă, putem să folosim şi astfel de 

sintagme. 

Mie mi se pare, însă, foarte grav că, deja, nicio regulă nu mai 

este respectată. Adică deja ni se pare normal să vină cineva să sustragă 

documente. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Nu ni se pare normal. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, riscăm să ajungem în situaţia respectivă. 

Ministrul nu mai vine la audieri, recomandă angajaţilor să nu 

mai vină la audieri, doamna Anastase ascultă înregistrări ilegale, pe 

care brusc le crede şi vrea să oprească activitatea comisiei, anchete pe 

lângă anchete în cadrul Parlamentului, care, scuzaţi-mă, s-au finalizat, 

dar nu ne-au spus, până la urmă, cine înregistrează discuţiile private 

din această clădire. Poate nu sunt singurele înregistrări, poate se 
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înregistrează şi ce se întâmplă în Parcul Izvor sau discuţiile private din 

Parcul Izvor, de lângă noi. 

Deci mie mi se par nişte lucruri destul de grave. Vorbim de 

stat de drept, care, până la urmă, are mari probleme cu aceste lucruri 

care se întâmplă în ultima vreme. 

Eu, de aceea, o să vă propun să cuplăm aceste propuneri, 

probabil să facem o adresă către secretarul general, să menţionăm 

persoana, pentru că această doamnă, dacă totuşi a venit până aici şi a 

încercat acest lucru, totuşi trebuie să aibă o răspundere. 

Măcar vă propun să nu mai lăsăm la latitudinea 

Secretariatului general să identifice persoana, de data asta le putem da 

noi numele persoanei, pentru că am văzut-o, cred că ziariştii au şi 

fotografiat-o, le-am putea uşura foarte mult ancheta. 

În regulă cu propunerea de a nu deturna discuţiile din comisie 

şi de a ne concentra exact pe ce avem noi ca obiect de activitate, dar să 

nu lăsăm nesemnalate aceste lucruri Camerei Deputaţilor. 

Vă rog, domnule Negoiţă, era înainte domnul Chiriţă, mă 

scuzaţi. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Susţin ideea să sesizăm secretarul general şi să ne prezinte şi 

concluziile anchetei şi acele concluzii, dacă este posibil, să le facem 

cunoscute plenului Camerei Deputaţilor, pentru a şti cam în ce context 

ne-am desfăşurat activitatea, cu documentele care vin şi sunt sustrase. 

Vroiam, în plus, să îmi permit s-o corectez şi pe doamna 

deputat Săftoiu, noi nu suntem într-un conflict cu statul de drept, că aţi 
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afirmat lucrul acesta, aşa aţi spus. Cred că este foarte clar că cei care 

se comportă cum se comportă sunt în conflict cu statul de drept şi 

încearcă să-i submineze autoritatea. Asta este foarte clar din punctul 

nostru de vedere. 

Şi cred că este bine să rămânem în aceşti parametri, fără a 

lăsa impresia că am fi noi nu ştiu cu cine în conflict. Noi nu suntem în 

conflict cu nimeni, noi dorim doar să aflăm dacă lucrurile s-au 

desfăşurat în deplină legalitate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc şi eu. 

Atunci am să formulez propunerea de a face o adresă 

secretarului general, a menţiona în adresă şi descrierea efectivă a 

evenimentului, precum şi a include numele persoanei respective. 

Mai aveţi un comentariu, domnule Negoiţă, vă rog. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Vroiam să fac un comentariu referitor la ce s-a întâmplat 

acum, aici, astăzi. Şi anume, că ne-a venit un document, care, ajuns la 

noi, noi ne-am sesizat că are ceva probleme, că are ceva greşeli. 

În momentul în care noi ne-am sesizat, instantaneu a venit 

cineva din partea conducerii Camerei ca să ia înapoi documentul, să-l 

corecteze. Mie mi se pare că, în continuare, suntem supravegheaţi, 

suntem interceptaţi, tocmai bazându-mă pe acest aspect, că ei ar fi 

avut ocazia să sesizeze înaintea noastră că de la dumnealor avem acest 

document. 

Cum se face că, în momentul în care noi ne-am sesizat că 
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acest document are probleme, instantaneu a venit cineva... Poftiţi? 

Doamna Adriana Diana Tuşa (fără microfon): 

Suntem on-line, am înţeles. 

Domnul Robert Sorin Negoiţă: 

Instantaneu a venit cineva să... Mă rog, dacă suntem 

înregistraţi legal, supravegheaţi cu atenţie, atunci, de către conducerea 

Camerei Deputaţilor – să înţeleg că suntem supravegheaţi cu mare 

atenţie şi este bine că a aflat de la noi că acest document conţine erori. 

Mulţumesc, asta am vrut să spun. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnul Georgian Pop, vă rog. 

Domnul Georgian Pop: 

Mulţumesc. Eu, totuşi, v-aş propune să dăm o notă de 

profesionalism activităţii noastre. 

Din păcate, şi eu personal regret faptul că, prin acţiunile 

diverşilor oameni, se duce în derizoriu activitatea acestei comisii. Din 

acest motiv, cred că este o responsabilitate suplimentară a noastră să 

acţionăm regulamentar, procedural, să supunem la vot şi eu susţin 

ideea să facem o adresă oficială către secretarul general al Camerei şi, 

sigur, în dezbaterile noastre, putem să avem şi comentarii politice, dar, 

repet, profesionalismul este lucrul pe care noi avem responsabilitatea 

să-l ducem mai departe. 

Mulţumesc. 



 

 

29

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Vă mulţumesc pentru punctul de vedere. 

Deci reformulez propunerea de a face o adresă către 

conducerea Camerei Deputaţilor, în care să semnalăm evenimentul, 

către Secretariatul general, evident. De asemenea, vreau să conţină şi 

numele persoanei efectiv implicate şi să solicităm Secretariatului 

general derularea unei anchete sau verificarea acestui eveniment cât 

mai curând. 

Deci supun la vot această propunere. 

Cine este pentru? 

Cine se abţine? 

Voturi împotrivă? Nu. 

Deci este aprobată. 

Revenind la programul comisiei, este ora 12,30, domnul 

Nastasia, domnul director Arsene, doamna director Toma nu s-au 

prezentat încă, aşa cum au spus şi colegii mei care au vorbit anterior, 

dânşii ştiu foarte bine ce fac, este decizia lor, suportă rigorile legii aşa 

cum sunt ele şi cum le suportă fiecare român în parte. 

Vă rog, doar dacă aveţi comentarii de final, o să trecem la 

ultimul punct, practic la concluzii. 

Vă rog, doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

Domnule preşedinte, 

Făcusem o propunere şi-l rugasem pe domnul secretar să ne 

readucă aminte cam ce am fi avut pe programul zilei de mâine, pentru 

a putea, după ce vă ascult, să văd cu ce vin nou. 



 

 

30

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da. Am să vă informez. 

În prima cerere de documente, pe care am trimis-o 

Ministerului Turismului, să ne pună la dispoziţie... şi am nominalizat 

dosarele care ne trebuie pentru procedurile pe care le-a efectuat, de 

achiziţii, ni s-a răspuns că, în cazul activităţii numite „Paşte în 

Bucovina”, Ministerul Turismului nu a fost implicat. 

Noi am găsit, tot în documentele acelea pe care ni le-a trimis, 

probabil că a fost o scăpare, trei contracte de publicitate cu trei 

societăţi comerciale legate de acel eveniment. 

Pentru mâine, am făcut citaţie, care este pentru mâine, 27 

august, pentru cele trei societăţi, şi anume: SC Clir Media Group SRL, 

SC DBV Media House şi SC Media Investment. Şi, bineînţeles, 

revenire, în urma studierilor materialului care ne-a fost prezentat ieri şi 

care v-a fost înaintat, legat de contractul şi participarea lui BRD – 

Société Générale. De data aceasta, pentru că noi, la prima citare a 

Companiei BRD ne-am adresat companiei şi conducerii în general, 

dar, având acum documentul pe care ni l-au trimis, am solicitat 

nominal să vină preşedintele şi cei doi adjuncţi ai societăţii; pentru 

mâine erau. Aceasta era programul de mâine: cele trei societăţi, plus 

BRD Société Générale. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Eu propun atunci ca mâine, la 11,00, să începem direct 

şedinţa comisiei, aşa cum era în program. 

O singură solicitare aş mai avea, dacă sunteţi de acord, în 

legătură cu acea hotărâre de Guvern privind participarea la finanţări 
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ale programelor comunităţilor locale de către Ministerul Turismului, 

vă semnalam eu, într-o discuţie. Şi a fost şi o întrebare pe care am 

adresat-o secretarului de stat Munteanu, legată de telegondola de la 

Petroşani, cu pârtia de schi şi cu locaţiile respective, care înţeleg că 

făceau parte din proiect. Am solicitat lămuriri, înţeleg că nu le-am 

primit. 

Aş dori, dacă se poate să facem... înţeleg că Ministerul 

Turismului participa doar cu o parte din bani, restul urmând a fi 

asiguraţi de comunitatea locală, deci de consiliul local. 

Vă supun discuţiei dacă dumneavoastră consideraţi că ar fi 

util să cerem un punct de vedere şi Consiliului local Petroşani. 

Cât din proiect acoperă ei şi cât acoperea, practic, Ministerul 

Turismului? Asta era o informaţie care cred că ne-ar fi utilă. 

Domnul Lakatos Petru (fără microfon): 

Trebuie o documentaţie oficială. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta spun, că nu avem niciun document oficial în momentul 

de faţă. 

Cred că am putea face o adresă Primăriei din Petroşani şi să 

aşteptăm un răspuns oficial din partea lor. 

Deci, dacă sunteţi de acord cu această propunere de a trimite 

adresa Primăriei din Petroşani, pentru a ne spune stadiul acestui 

proiect al telegondolei de la Petroşani şi repartiţia finanţărilor, cât 

contribuie Consiliul local şi cât contribuie Ministerul Turismului. 

Deci cine este pentru? 
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Împotrivă? 

Abţineri? 

În regulă. Atunci, putem trimite adresa în cursul zilei de 

astăzi. 

Dacă nu mai sunt alte comentarii, atunci rămâne să ne vedem 

mâine, la ora 11,00. 

 

 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12,40. 

 


