
 

 

 

S T E N O G R A M A  

şedinţei Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor 

cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de 

promovare a turismului şi a imaginii României din ziua 
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Şedinţa a început la ora 11,25. 

Lucrările au fost conduse de domnul Ludovic Orban, 

preşedintele comisiei, asistat de domnul Claudiu Ţaga,                

secretar. 

 

Domnul Ludovic Orban:  

Stimaţi colegi, vă propun să începem reuniunea de 

astăzi a Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite 

de Ministerul Turismului pentru acţiune de promovare a 

turismului şi a imaginii României. 

Ordinea de zi propusă, aşa cum am stabilit în reuniunea 

de ieri este cea care vă este prezentată. 

La pct. 1 – Dezbateri în plenul comisiei. 

La pct. 2 – Audierea doamnei Mihaela Dincă, director 

la Direcţia juridică, resurse umane şi achiziţii publice. 

La pct. 3 – Audierea doamnei Alina Ioana Dincă, 

director general la Direcţia generală economică şi administrativ. 

La pct. 4 – Audierea domnului Gheorghe Nastasia, 

secretar general în Ministerul Turismului. 

La pct. 5 – Audierea domnului Sorin Muntean, secretar 

de stat în Ministerul Turismului. 

La pct. 6 – Concluzii. 
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Dacă aveţi observaţii şi propuneri referitoare la ordinea 

de zi? 

Domnul secretar al comisiei, Claudiu Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Domnule preşedinte, nu am observaţii. Vreau doar să 

vă informez că toţi membrii comisiei sunt prezenţi la lucrări, 

deci putem să ne desfăşurăm în bune condiţii şedinţa. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dacă nu aveţi  observaţii, supun la vot ordinea de zi a 

şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine 

cineva?  Mulţumesc. (Unanimitate) 

Înainte de a începe pct. 1, aş dori să informez plenul 

comisiei că, în conformitate cu hotărârile luate în cursul zilei de 

ieri de comisie am elaborat toate documentele oficiale de 

corespondenţă către primul-ministru, către Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, am elaborat, de asemenea, documentaţia 

referitoare la revenirea cu solicitarea către Ministerul 

Turismului, prin precizarea tuturor documentelor pe care le 

solicităm. 

De asemenea, am transmis invitaţiile la audieri pentru 

doamna Cristina Trăilă, preşedintele ANRMAP, pentru ziua de 

marţi şi pentru ministrul turismului pentru ziua de joi, ora 11,00. 
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De asemenea, am elaborat şi transmis corespondenţa 

oficială stabilită către UCEVAP, prin ministrul finanţelor, către 

Direcţia de metodologie din Ministerul Finanţelor, pentru a afla 

date despre trimestrializarea bugetară şi execuţia bugetară a 

Ministerului Turismului, pe primele două trimestre ale anului 

2009. Dacă aveţi luări de poziţii legate de acest subiect? 

Spuneţi, domnule secretar de stat... Către Secretariatul 

General al Guvernului (am omis să vă prezint o informare), 

scrisoarea transmisă către Secretariatul General al Guvernului, 

unde aşa cum am hotărât, am solicitat Secretariatului General al 

Guvernului să ne răspundă la întrebarea, dacă există vreo 

hotărâre de Guvern emisă pentru un alt minister, agenţie sau 

instituţie publică, prin care să se permită suportarea cheltuielilor 

de transport, cazare şi diurnă pentru jurnaliştii acreditaţi la 

respectivele instituţii. 

În privinţa concluziilor de ieri, în mod evident ele 

reprezintă concluzii care, după completarea documentaţiei care 

ne va fi transmisă, vom adânci şi vom completa concluziile zilei 

de ieri, făcute în urma analizei bugetului execuţiei bugetare şi în 

privinţa planului de achiziţii publice. 

Dacă mai aveţi intervenţii la primul punct? 

Domnul deputat Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă-mi permiteţi? Aşa cum am discutat şi ieri, apropo 

de acest lucru, mă bucur că astăzi sunt alături de noi şi cei doi 
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experţi pe care i-am invitat împreună să ni se alăture ieri. 

Vroiam doar să ştiu dacă au intrat în posesia actelor ce le-au 

parvenit şi dacă în timpul audierilor putem deja să solicităm un 

punct de vedere din partea domniilor lor? 

Domnul Ludovic Orban:  

Cu siguranţă. Oricând aveţi nelămuriri sau vreţi să 

solicitaţi expertiza domniilor lor, sunt la dispoziţia fiecărui 

membru al comisiei, pentru a furniza informaţiile solicitate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mai ales că astăzi, practic, odată cu audierea 

persoanelor responsabile de achiziţii şi de decizie, practic intrăm 

şi în partea tehnică a discuţiei şi de aceasta era nevoie să facem 

această precizare. 

În rest, la dezbateri eu nu mai am foarte multe de 

adăugat. Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, domnule deputat. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Îmi permiteţi şi mie, domnule preşedinte? 

Domnul Ludovic Orban:  

Cu cea mai mare plăcere. Domnul deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  
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În prelungirea celor spuse de colegul nostru, Nicolae 

Bănicioiu, i-aş ruga pe cei care au studiat materialele transmise 

de către Ministerul Turismului, mă refer la documentele de 

achiziţie, să ne spună până la sfârşitul şedinţei dacă sunt 

conforme cu cele prevăzute de Ordonanţa nr. 34, pentru că 

declaraţia de aseară a doamnei ministru arată încă o dată că 

dumneaei nu ştie să prezinte documentele în cunoştinţă de cauză 

şi în acord cu legea. Şi aş vrea şi din acest punct de vedere să 

clarificăm odată pentru totdeauna ce documente lipsesc, pentru a 

face public acest lucru. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dacă-mi permiteţi, doar o scurtă intervenţie. Vroiam 

să-l întreb şi pe domnul secretar Claudiu Ţaga dacă a mai primit 

pe parcurs vreun document de la Ministerul Turismului. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Nu, nu am primit. Cererile pe care le-am făcut am pus 

termen pentru data de luni la ora 10,00. 

Domnul Ludovic Orban:  

În privinţa audierilor, aş vrea să vă spun câteva lucruri. 

Nouă ni s-a pus la dispoziţie o foarte mică parte din 

documentaţia solicitată. Sigur că vom pune întrebări şi pe 

documentele care ne-au fost furnizate, dar puteţi pune orice fel 

de întrebare şi pe orice fel de alte documente care nu ne-au fost 

furnizate. Pentru că este evident următorul lucru: absenţa unor 
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documente de pe site-ul ministerului, absenţa unor documente 

de pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţie Publică), 

documente din dosarul de achiziţii pe care le-am solicitat în mod 

expres trebuie lămurite şi clarificate. Din acest motiv vă invit să 

puneţi orice fel de întrebări către persoanele pe care le vom 

audia de la Ministerul Turismului, pentru a afla toate 

clarificările necesare, astfel încât să putem să ne pronunţăm în 

mod obiectiv asupra investigaţiei pe care o facem în momentul 

de faţă. 

Doamna Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule preşedinte, 

Sunt în această comisie pentru că am fost votată de 

plenul Camerei Deputaţilor. Nu sunt procuror şi nu voi da 

verdicte şi nici nu pot să dau verdicte, dar în acelaşi timp, în 

calitate de parlamentar, am răspundere, dacă vreţi, faţă de statul 

român, faţă de banii publici, faţă de alegătorii din colegiul meu 

şi nu la urmă faţă de persoana mea, de a face verificările şi a da 

răspunsuri atunci când ele trebuie cunoscute de către cetăţenii 

României. 

În condiţiile în care, în acest moment, se încearcă 

aducerea în derizoriu a comisiei, prin tot felul de comunicate 

care nu sunt adevărate, vreau, domnule preşedinte, să precizez 

că în acest moment nu pot să-mi fac un punct de vedere, nu pot 
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să-mi construiesc întrebări faţă de cei care sunt chemaţi la 

audieri, nu pot să mă gândesc la a face propuneri la reprezentaţii 

din Executiv, din societatea civilă, din media sau, ştiu eu, un 

operator economic pe care să-l invităm, pentru că ceea ce avem 

pus la dispoziţie este o varză, domnule preşedinte! În momentul 

în care te respecţi, ca reprezentant al Executivului, în Guvernul 

Boc, în momentul în care ai o hotărâre de Guvern de înfiinţare în 

care în unul din articole se spune că trebuie să respecţi toată 

legislaţia în vigoare, cred că nu este foarte greu, celor din 

Ministerul Turismului, să încerce să ne pună la dispoziţie ceea 

ce noi solicităm, nu ceea ce unii visează, tocmai, domnule 

preşedinte, pentru a putea să aducem, dacă vreţi, verdictul de 

respectare a legislaţiei pentru Ministerul Turismului. 

În condiţiile în care nu primim aceste materiale, când 

fiecare dintre noi facem eforturi pentru a le obţine, când stăm 

toată ziua pe diverse site-uri sau, ştiu eu, căutăm pe diverse 

adrese lucruri care teoretic, scuzaţi-mă, trebuiesc puse la 

dispoziţie în baza transparenţei, nu numai oricărui cetăţean care 

cere în ţara aceasta, dar mai ales la dispoziţia Parlamentului şi la 

dispoziţia unei comisii care este aprobată de plenul Camerei 

Deputaţilor. Deci, încerc să fac acest comentariu pentru a se 

înţelege că ceea ce ministerul comunică nu este adevărul. 

Putem, dacă doriţi sau dacă putem să hotărâm, să 

punem la dispoziţia presei ceea ce am primit şi să vadă orice 

reprezentant al presei, că în afară de faptul că a trebuit să stăm 
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două zile, să selectăm pe fiecare dosar în parte malul de hârtii 

care au fost trimise, parcă luate cu furca, să putem să stabilim, 

ştiu eu, două hârtii, trei hârtii, patru hârtii din toată procedura 

care este stabilită prin Ordonanţa nr. 34. 

Cred eu că trebuie să înţeleagă toţi cei care ne urmăresc 

activitatea că ne-o facem cu bună credinţă, că de la început, din 

primul comentariu pe care l-am avut plec de la ideea că nu este 

nimeni de vină, că Ministerul Turismului şi doamna ministru a 

respectat întrutotul lege, că ceea ce s-a făcut este legal, dar ca să 

pot să demonstrez acest lucru pentru doamna ministru şi pentru 

minister, am nevoie să mă ajute, nu tot timpul să încerce să mă 

împiedice să o apăr. Fac acest comentariu pentru ca toată lumea 

să ştie că comunicatele transmise de minister nu sunt adevărate. 

Al doilea lucru. Suntem trimişi constant la site-ul 

ministerului. Am avut răbdarea trei seri consecutiv, până târziu 

în noapte să stau şi să dau clic pe fiecare lucru, plecând, dacă 

vreţi, pe o chestie organizată inginereşte: legislaţia de 

funcţionare, ce trebuia şi aşa mai departe, până la Consiliul 

Consultativ, care apare în hotărârea de înfiinţare. 

Este frumos, este spectaculos în momentul în care dai 

click, pentru cineva care, să spunem, nu are responsabilitatea 

urmăririi cu legea în mână a acestor date. E o varză şi acolo! 

Este numai pentru praf în ochi! Vă rog să-mi scuzaţi expresia 

neacademică! Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Mulţumesc, doamna deputat.  Alte intervenţii, vă rog, 

la primul punct pe ordinea de zi? 

Spuneţi, domnule deputat. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Tot în completarea a ceea ce spunea doamna Aura 

Vasile, eu mărturisesc că n-am citit comunicatele de presă de la 

Ministerul Turismului, nici nu le voi citi până la finalul acestei 

comisii de anchetă, decât dacă vor avea legătură cu ceea ce 

discutăm noi aici. 

Domnul Ludovic Orban:  

O să vă dau un citat: „Lamentările membrilor comisiei 

referitoare la faptul că nu li s-au pus la dispoziţie documentele 

reflectă că, de fapt, toată activitatea comisiei este o tentativă de 

discreditare a unui ministru PD-L”. Ce legătură are? 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, o să discutăm astăzi la concluzii şi 

cred că am să cer ca aceste materiale care ne-au fost trimise să le 

punem la dispoziţia presei şi la orice cetăţean care doreşte să 

facă o confruntare. 

Domnul Ludovic Orban:  

La ultimul punct la concluzii... 

Doamna Aurelia Vasile:  

O să mă gândesc dacă fac propunerea aceasta. 
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Domnul Ludovic Orban:  

... dacă faceţi această propunere o vom dezbate şi o 

vom supune la vot. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu vroiam să spun că nu mă interesează foarte mult 

cuvintele şi formulările răutăcioase, mă interesează ca până la 

urmă Ministerul Turismului să ne pună la dispoziţie 

documentaţia necesară. Repet ceea ce a spus doamna Aura 

Vasile; a spus foarte bine. Este în interesul ministerului şi nu al 

nostru, că noi nu suntem obligaţi aici să venim şi să apărăm pe 

cineva, ci ei cred că trebuie să vină şi să se justifice. Toate 

aceste suspiciuni iscate în presă sunt legate de activităţi ale 

Ministerului Turismului, iar noi, ca şi parlamentari, ca şi 

reprezentanţi ai celor care ne-au votat, cum este şi doamna 

ministru Udrea – şi domnia sa este parlamentar – deci, cu toţii 

avem obligaţia de a răspunde în faţa celor care ne-au votat. 

Aşa că, aş trece peste aceste declaraţii mai mult sau mai 

puţin politicianiste, care tot sunt vehiculate prin presă. Nu le iau 

în considerare, dar vreau să precizez că nu ne aduc elemente noi 

în derularea activităţii noastre. 

Deci, dacă ar fi însoţite de nişte atachmenturi, cu 

materialele pe care le-am solicitat noi, atunci ar fi binevenite. 

Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Pot să vă informez că după începerea activităţii comisie 

au fost postate pe site, dacă aţi început să urmăriţi de trei zile, 

probabil aţi sesizat lucrul acesta, au fost postate pe site contracte 

care nu figurau şi care au fost încheiate în mai, în 4 iunie – 

Contractul cu Eventures, Contractul cu firma de avocatură a fost 

publicat pe site. Dar, culmea este că nici măcar în privinţa 

acestor contracte care au apărut ca prin minune după începerea 

activităţii comisiei. Nu este prezentat dosarul de achiziţie 

complet. 

Având în vedere că la ora 12,00 începe audierea, dacă 

nu mai aveţi luări de poziţii, puncte de vedere, propun o pauză şi 

ne vedem la 11,55 în sală, ca să începem audierile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Mai am eu. Îmi pare rău că momentan nu este domnul 

deputat Chiriţă şi atunci o să spun eu ce vroia el să spună, se va 

întoarce imediat. Va trebui săptămâna viitoare să chemăm la 

audieri şi pe cel care răspunde de zona IT a ministerului, dar în 

acelaşi timp aş dori, domnule preşedinte, să vă gândiţi sau să ne 

gândim ca şi comisia să aibă un specialist în IT, pentru că nu 

este gradul meu de pricepere. Ţi-am preluat şi am spus că este 

ceea ce tu vroiai să spui şi că este obligatoriu acest lucru. Te rog, 

preia şi spune-ţi ideea cu IT-ul. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

 



 13

Vroiam să fac această intervenţie la momentul în care 

erau în derulare audierile, pentru că este important din punctul 

nostru de vedere să cunoaştem toate momentele în care s-au 

publicat pe site-ul Ministerului Turismului sau pe alte site-uri, 

documentele de achiziţie publică, astfel încât să vedem care a 

fost succesiunea, în acord cu ceea ce s-a prezentat de către 

primii noştri invitaţi la audiere. 

Domnul Ludovic Orban:  

Marţi la primul punct o să fie audierea experţilor pe IT 

şi pe promovare turistică şi publicitate. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Şi vroiam ca marţi, dacă se poate, să fie o primă audiere 

a reprezentanţilor Ministerului Turismului, să vedem ce spun şi 

după aceea cei care vor fi în sală să aprofundeze cele spuse şi să 

verifice... 

Domnul Ludovic Orban:  

Oricum, pot să vă spun de acum că din punct de vedere 

tehnic deja am vorbit cu unul dintre experţii care probabil vor 

veni marţi la audieri, din punct de vedere tehnic se poate stabili 

cu precizie pe un site, în ce dată şi la ce oră a fost postat un 

document pe site. 

Şi pot să vă spun despre ultimele postări care au fost 

făcute un lucru care pe mine, sincer, mă revoltă. Este evident că 

postările au fost făcute după demararea activităţii comisiei, în 
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schimb chiar şi aceste postări sunt cu date false de publicare. 

Adică, nu au data la care au fost postate. Ele sunt postate pe data 

de 11 august sau pe 10 august şi ele au dată de postare mai, 

iunie. Este deja o intenţie vădită şi la urma urmei o lipsă de 

respect, inclusiv faţă de publicul larg, că ar putea să accepte o 

astfel de dezinformare, să considere că odată fixată acolo este 

echivalentă cu data reală de postare pe site. 

Spuneţi, domnule Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Din acest motiv apreciez că ar fi bine să vină 

reprezentantul ministerului la aceste audieri marţi, pentru a 

înţelege exact ce vrem de la dumnealui şi la o viitoare audiere să 

vină cu documentele, astfel încât să certifice datele în care s-au 

făcut aceste publicări. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am reţinut propunerea. La punctul de concluzii eu o 

voi supune la vot. 

Dacă mai aveţi alte...? Dacă nu, luăm o pauză. La 11,55 

ne întrunim, da? Mulţumesc. 

- După pauză – 

Domnul Ludovic Orban:  

Stimaţi colegi, reluăm reuniunea comisiei. În 

conformitate cu ordinea de zi, la pct. 2, la ora 12,00, aşa cum am 

transmis invitaţia urmează să audiem directorul Direcţiei 
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juridice, resurse umane şi achiziţii publice, doamna Mihaela 

Dincă. Este prezentă în sală? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Domnule preşedinte, 

Am depus o adresă din partea ministerului, prin care vă 

aducem la cunoştinţă că doamna Mihaela Dincă este plecată în 

concediu şi v-am ruga, cu amabilitatea dumneavoastră, să o 

reprogramaţi pentru audieri pe săptămâna viitoare, dacă vă 

permite programul? 

Domnul Ludovic Orban:  

Spuneţi, domnule secretar. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Domnulr preşedinte, aşa cum a spus domnul secretar de 

stat Munteanu, prezent, am primit în această pauză două 

documente prin care suntem anunţaţi, noi şi dumneavoastră... vă 

rog să-mi permiteţi să dau citire: „Urmare adresei 

dumneavoastră nr. 46 din 12.08 vă aducem la cunoştinţă faptul 

că doamna Mihaela Dincă, director Direcţia juridică, resurse 

umane şi achiziţii publice se află în concediu de odihnă.  

Întrucât solicitarea comisiei parlamentare privind 

participarea dumneaei la audieri a fost primită în data de 12 

august 2009, doamna director se afla în imposibilitatea de a 

participa la audieri.  
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Aşadar, domnul Bogdan Răileanu, şef Serviciu achiziţii 

publice în cadrul direcţiei mai sus menţionate a fost delegat să o 

înlocuiască în faţa comisiei parlamentare. 

În consecinţă, vă rugăm să fiţi de acord cu 

reprogramarea audierii doamnei director, în cazul în care acest 

lucru se impune”. 

Semnează domnul Gheorghe Nastasia, secretar general 

în Ministerul Turismului. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dau cuvântul doamnei deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, solicitarea a fost nominală. Nu am 

spus acolo că poate altcineva să înlocuiască. Faptul că este în 

concediu de odihnă îmi este foarte curios, pentru că îmi aduc 

aminte că domnul prim-ministru Boc a spus că nu pleacă nimeni 

în concediu, pentru că suntem într-o perioadă de restrişte. De 

aceea, îmi exprim nedumerirea că într-o bucăţică de timp atât de 

importantă doamna este în concediu. 

Dar, profit de ocazie, pentru că suntem în timpul în care 

doamna Mihaela Dincă nefiind, nu putem să o audiem, să fac 

câteva comentarii. 

Pe hotărârea de înfiinţare a Ministerului Turismului, în 

anexă este dată structura organizatorică. Structură organizatorică 

care, în sfârşit o să comentez la fiecare invitat ce o să am de 
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comentat. Dar legat de poziţiile funcţiei de director Direcţia 

juridică resurse umane şi achiziţii publice. 

În schema respectivă, care este hotărâre publicată în 

Monitorul Oficial nr. 8 din 6.I.2009 apar două direcţii distincte: 

Direcţia economică şi achiziţii publice este o direcţie, Direcţia 

juridică şi resurse umane este o altă direcţie. 

Nu îmi aduc aminte să fi apărut o corectură a acestei 

structuri în Monitorul Oficial, care să spună că cele două direcţii 

sunt cumulate şi că teoretic doamna îndeplineşte cumulat 

amândouă atribuţiile. În condiţiile în care, din ceea ce înţeleg eu, 

Direcţia economică şi achiziţii publice trebuie să aibă viza 

Direcţiei juridice. Or, dacă doamna îndeplineşte şi activitatea 

economică şi achiziţii publice şi pe cea de achiziţii publice, cine 

contrasemnează respectarea legislaţiei, în momentul în care se 

întocmesc actele şi se aleg procedurile? 

De asemenea, tot pe această linie, în hotărârea de 

Guvern spune că trebuie să fie stabilit Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al ministerului. Am căutat acest 

regulament, atât pe site, cât şi în alte publicaţii oficiale. Nu l-am 

găsit! Deci, mi-a fost foarte greu să pot să înţeleg de ce cel care 

stabileşte procedura atunci când trebuie să facă o achiziţie este şi 

partea juridică care îşi avizează ceea ce el realizează. 

Este o întrebare pe care o să o adresăm doamnei 

Mihaela Dincă. Până atunci poate ni se aduce la cunoştinţă că 

această structură organizatorică a suportat modificări, poate o să 
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înţelegem că a fost modificată Ordonanţa nr. 34 pe capitolele 

care, teoretic, stabilesc cine, cum şi ce responsabilităţi au, poate 

până atunci o să vedem şi care sunt ordinele doamnei ministru 

prin care au stabilit şi atribuţiile secretarilor de stat şi a 

secretarului general adjunct, pentru că pe site ministerului, acolo 

unde doamna ministru m-a trimis n-am putut să le stabilesc. 

Pentru că urmărind această structură organizatorică, domnule 

preşedinte şi stimaţi colegi, pot să trag concluzia că secretarii de 

stat şi secretarul general adjunct au dreptul să vorbească numai 

cu cabinetul de secretar de stat. Pentru că restul, toate 

departamentele, Corpul de control, Corpul diplomatic, Direcţia 

audit intern, Direcţia de comunicare şi toate celelalte sunt sub 

directa coordonare a doamnei ministru. Şi atunci, nu înţeleg de 

ce să audiem persoane care teoretic nu au atribuţii. Chiar acum 

stau să mă întreb de ce trebuie să audiem un secretar de stat care 

după această structură organizatorică nu are nici o direcţie sub 

coordonare. 

De asemenea, nu am găsit nicăieri regulamentul de 

funcţionare ca să pot să mă lămuresc de acolo şi nu am găsit pe 

site-ul ministerului nici ordinul prin care au fost secretarii de stat 

şi secretarului general al ministerului li s-au stabilit atribuţiile şi 

competenţele. 

Deci, propun să amânăm audierea doamnei Mihaela 

Dincă, iar întrebările pe care le-am pus o să le trec eu la 

concluzii, pentru a putea să solicităm ministerului aceste date. În 
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condiţiile în care vrem să lămurim aceste probleme, în condiţiile 

în care spun încă o dată că nu venim decât în întâmpinarea şi 

ajutorul ministerului pentru a putea să elucidăm aceste lucruri, 

vreau să stau de vorbă cu cei care au responsabilităţi, în 

condiţiile în care în acest moment statul de funcţiuni nu ne-a fost 

trimis, sarcinile pe fiecare post nu a fost transmis, ceea ce citim 

din documentele publicate în Monitorul Oficial nu sunt la 

monitoare... Cred că am greşit făcând solicitări de a putea să 

stăm de vorbă, în condiţiile în care cel puţin din documente 

rezultă că nimeni nu are nici o atribuţie în acest minister. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, doamna deputat. 

Mai aveţi vreo adresă, domnule secretar?  

Domnul Claudiu Ţaga: 

Da, domnule preşedinte. 

Îmi permiteţi să vă citesc a doua adresă.  

Stimate domnule preşedinte, ca urmare a adresei 

dumneavoastră nr. 46 din 12.VIII.2009, înregistrată la 

Ministerul Turismului, Cabinet Secretar General cu nr. 13 din 

12.08.2009, vă aduc la cunoştinţă faptul că în perioada 13 – 14 

august 2009 sunt în concediu de odihnă pentru rezolvarea unor 

probleme familiale urgente.  
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În consecinţă, vă rog să reprogramaţi audierea mea, 

când consideraţi dumneavoastră de cuviinţă, în cursul 

săptămânii viitoare.  

Vă mulţumesc pentru înţelegere.  

Semnează domnul Gheorghe Nastasia, secretar general 

în Ministerul Turismului.” 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, domnule secretar. 

Îi dau cuvântul domnului deputat, vicepreşedinte al 

comisiei Nicolae Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Am luat şi eu act de această nouă solicitare. Mă 

surprinde un pic, mai ales că ştiu că domnul Gheorghe Nastasia 

ieri era la birou, la minister. Şi, de aceea, înţeleg că nu va fi nici 

domnia sa prezent, nici doamna Dincă. Bănuiesc că domnul 

secretar de stat aici de faţă va răspunde şi la întrebări. Eu aş vrea 

să precizaţi din start şi faptul şi datoria de a spune adevărul şi 

numai adevărul. Şi prima întrebare a mea ar fi... o lansez de 

acum, ca să fie timp de gândire. Să ne spună domnul secretar de 

stat când şi-a luat domnul Gheorghe Nastasia concediu dacă 

ştiţi? Că am înţeles că prima adresă, dacă este semnătura reală, 

prima adresă a doamnei Mihaela Dincă a semnat-o domnia sa, 

de concediu. 

Domnul Sorin Munteanu: 
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Pot să răspund? Domnul Nastasia este în concediu de 

astăzi. (Râsete în sală) 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vă mulţumesc. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Cererea de concediu a domnului Nastasia este de 

alaltăieri, înainte să primească ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Am înţeles, domnule secretar de stat. O să mai 

discutăm pe aceste aspecte. Mai aveţi vreo completare de făcut, 

domnule deputat? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Eu aş avea o completare. Adică, noi am trimis aceste 

invitaţii cu câteva zile în urmă. Cred că ne puteaţi informa de 

ieri că nu pot veni domnii astăzi aici. Nu mai era nevoie să ni le 

aduceţi dumneavoastră personal. Dar probabil că poşta militară 

sau altfel de curier nu a funcţionat sau nu mai erau bani în buget 

atunci. 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnul deputat Georgian Pop. 

Domnul Georgian Pop: 
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Eu am o propunere. Dacă tot domnii invitaţi au plecat 

de ieri în concediu, cred că pentru început ar fi bine să se 

prezinte invitaţii, să ştim cui îi adresăm întrebările. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dacă îmi permiteţi, lăsaţi-mă pe mine să fac precizările. 

Dacă mai sunt intervenţii din partea colegilor deputaţi? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Domnule preşedinte, dacă este posibil, înainte de a 

trece la audierea celor doi invitaţi care sunt solicitaţi de către noi 

şi nu sunt în concediu, să stabilim de astăzi şi să transmitem 

astăzi invitaţia pentru ceilalţi doi, astfel încât să nu mai fie 

posibilă o nouă amânare săptămâna viitoare şi propun ca zi de 

audiere chiar ziua de marţi... 

Doamna Aurelia Vasile:  

Dacă termină concediul, nu? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Am înţeles că o persoană este disponibilă oricând 

săptămâna viitoare. Aşa am înţeles din ce a citit domnul secretar 

al comisiei, oricând săptămâna viitoare. 

Probabil că marţi, săptămâna viitoare, se încadrează în 

data de oricând. 
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Şi cel de-al doilea n-am înţeles dacă este disponibil 

săptămâna viitoare. Dacă puteţi să precizaţi când este disponibil, 

domnule secretar? 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Scrie că poate să fie reprogramat, fără să precizeze data 

până când este în concediu. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Atunci putem să reprogramăm tot marţi. În 

eventualitatea că nu e.... 

Domnul Ludovic Orban:  

Am reţinut propunerea dumneavoastră. La punctul 

concluzii, aşa cum este stabilit în regulamentul comisiei, vom 

decide data la care vom invita la audiere, vom cita la audiere 

persoanele care nu ne-au răspuns astăzi. 

Înainte de a vă supune la vot câteva propuneri, datorate 

situaţiei create prin neprezentarea secretarului general al 

ministerului şi directorul Direcţiei juridice, resurse umane şi 

achiziţii publice, aş vrea să vă citez din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, art. 76 alin. 2 stabileşte următorul lucru: 

„Persoanele citate sunt obligate să se prezinte în faţa Comisiei 

de anchetă”. Deci, nu este o chestiune facultativă pe care o 

decide unul sau altul. Persoanele citate sunt obligate să se 

prezinte în faţa Comisiei de anchetă. 
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Din acest motiv, pentru a nu considera că este o 

sustragere de la efectuarea unei anchete parlamentare, vă rog 

frumos să-mi puneţi la dispoziţie până marţi, domnule secretar 

de stat, planificarea concediilor, cererea de concediu cu data şi 

aprobarea cererii de concediu. 

Deci, repet, ca să nu aveţi nelămuriri, pentru că văd din 

corespondenţa noastră anterioară, că aveţi nelămuriri în privinţa 

tipului de documente. Planificarea concediilor, care este o 

obligaţie legală a fiecărui conducător de a efectua această 

planificare a concediilor, data cererii de concediu, aprobarea 

concediului şi să ştiu foarte clar cine a aprobat concediul 

respectiv. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Este în regulă. Vi le punem la dispoziţie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Al doilea lucru pe care vreau să vi-l învederez, la aceste 

audieri nu se prezintă cine vrea, cine se prezintă cine este citat. 

Ca atare, îi rog pe aceia care nu sunt citaţi să părăsească sala sau 

dacă nu vor să părăsească sala, având în vedere caracterul 

public, să nu participe la o audiere colectivă, să facă bine să stea 

în altă zonă decât în zona de răspuns. 

Al treilea lucru pe care-l supun la vot, la propunea 

doamnei Aura Vasile este acela de a nu audia şeful serviciului, 
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pentru că nu a fost citat şi, ca atare, nu avem ce să audiem. Când 

va fi citat pentru audiere, atunci îl vom accepta şi îl vom audia. 

Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abţine 

cineva? Mulţumesc.  

În programul pe care îl avem, primul care este la 

audieri este programat directorul general al Direcţiei generale, 

economic şi administrativ. 

Întrebarea pe care v-o pun este următoarea: păstrăm 

ordinea de zi stabilită sau audiem întâi secretarul de stat? 

Păstrăm ordinea de zi stabilită.  

Ca atare, îl rog şi pe domnul secretar de stat şi pe 

doamna director Carmen Moraru să facă bine să permită 

persoanei care este citată spre audiere să fie la dispoziţia 

audierii. 

Vă numiţi Alina Ioana Dincă, sunteţi director general al 

Direcţiei generale economic şi administrativ din Ministerul 

Turismului? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Este adevărat, da? 

Vă citez din Regulamentul Camerei Deputaţilor art. 76 

alin. 6... 

Domnul Claudiu Ţaga: 
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Vă rog să-mi permiteţi, domnule preşedinte, ca să o rog 

pe doamna director să vorbească doar la microfonul care 

funcţionează, pentru că discuţiile se înregistrează. 

Domnul Ludovic Orban:  

O precizare bine venită. 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Am înţeles. 

Domnul Ludovic Orban:  

În art. 76 alin. 6 se stipulează: „Preşedintele comisiei 

care efectuează ancheta atrage atenţia persoanei audiate că are 

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

ştie şi că nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea 

penală”. În virtutea acestui articol, vă atrag atenţia că aveţi 

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

ştiţi, pentru că altfel audierea este publică, orice fel de neadevăr 

sau tăinuirea oricărei fel de informaţii poate avea consecinţe 

neplăcute pentru dumneavoastră, în conformitate cu 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, poate atrage răspunderea 

penală. 

Pentru început v-aş invita să vă prezentaţi, să vă definiţi 

atribuţiile care v-au fost stabilite prin organigramă, statul de 

funcţii şi prin fişa postului. 

Poftiţi, vă rog. 
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Doamna Alina Ioana Dincă:  

Bună ziua. Numele meu este Alina Ioana Dincă, sunt 

director general la Direcţia generală, economică şi administrativ 

din cadrul Ministerul Turismului. 

Din punct de vedere al atribuţiilor, conform fişei 

postului, principalele atribuţii pe care eu le am sunt legate de 

partea financiară, de partea bugetară şi de partea administrativă. 

Respectiv, din punct de vedere financiar este vorba de 

plăţile efectuate, de activitatea contabilă, de toată activitatea 

financiară. Din punct de vedere bugetar este vorba de stabilirea 

proiectului de buget, înaintarea acestuia Ministerului Finanţelor, 

participările la diverse discuţii şi dezbateri pe această temă, 

avizarea tuturor documentelor emise de direcţii, cu implicaţii 

financiare din punct de vedere al existenţei fundurilor în bugetul 

Ministerului Turismului, iar din punct de vedere administrativ, 

este vorba de gestionarea patrimoniului Ministerului Turismului, 

de întreaga activitate de inventariere, de parcul auto, de bunuri şi 

servicii, dotări. Acestea sunt, în linii mari, atribuţiile pe care le 

am, conform fişei postului. 

Domnul Ludovic Orban:  

Când aţi semnat fişa postului?  

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Fişa postului am semnat-o imediat după ce am fost 

transferată de la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
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Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, noul minister, Ministerul 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri. Cu siguranţă, 20 februarie 2009. 

Domnul Ludovic Orban:  

Ştiţi dacă a fost şi când a fost aprobat statul de funcţii? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Statul de funcţii a fost aprobat. Când a fost nu ştiu, nu 

am informaţia respectivă, dar mă informez şi vă spun. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră aţi semnat fişa postului în februarie? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Deci, nu ştiţi când a fost aprobat statul de funcţii? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Nu ştiu data exactă şi nu pot să răspund cu siguranţă, la 

o dată la care nu ştiu, dar sunt convinsă că... 

Domnul Ludovic Orban:  

De ce aţi solicitat de către ministru sau de către 

secretarul general să puneţi la dispoziţia domniilor lor, în 

vederea transmiterii de către Comisia de anchetă fişele de post 

ale tuturor subordonaţilor pe care îi aveţi? 
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Doamna Alina Ioana Dincă:  

Da, mi-au fost solicitate. 

Domnul Ludovic Orban:  

Le-aţi pus la dispoziţie? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Le-am pus. 

Domnul Ludovic Orban:  

Când le-aţi pus la dispoziţie? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Cred că vineri. Nu sunt sigură cu exactitate data. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vinerea trecută? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Imediat după ce a venit solicitarea de la comisie. Nu 

ştiu data exactă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Toţi angajaţii dumneavoastră aveau fişe de post 

întocmite în conformitate cu prevederile legale, inclusiv 

semnătura de luare la cunoştinţă, la momentul la care Comisia 

de anchetă a solicitat acest lucru? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  
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Aveau fişele de post cu semnare la cunoştinţă din punct 

de vedere ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamna director, vă atrag din nou atenţia asupra 

faptului că tot ceea ce spuneţi aici trebuie să fie adevărul şi că nu 

aveţi voie să ascundeţi nici un fel de lucru. 

Întrebarea care v-am pus-o este foarte clară şi limpede: 

la momentul la care comisia a solicitat, aţi spus că vi s-a solicitat 

de către cine?  

Doamna Alina Ioana Dincă:  

De către secretarul general. 

Domnul Ludovic Orban:  

De către secretarul general vi s-a solicitat toate fişele de 

post. 

Întrebarea mea, pe care o repet, este următoarea: la 

momentul la care secretarul general v-a solicitat fişele de post 

pentru toţi angajaţii din subordinea dumneavoastră, dacă aceste 

fişe de post erau întocmite în conformitate cu prevederile legale? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Erau întocmite în conformitate cu prevederile legale. 

Domnul Ludovic Orban:  

Inclusiv prin procedura de luare la cunoştinţă de către 

angajat? 
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Doamna Alina Ioana Dincă:  

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc pentru răspuns. 

Stimaţi colegi, vă invit să începeţi întrebările. 

Domnul deputat Nicolae Bănicioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc. 

În primul rând, mulţumiri doamnei Dincă că a venit 

astăzi aici. 

O să am o primă întrebare acum, după care mai îmi 

rezerv dreptul de a mai avea câteva întrebări. Vreau să vă întreb, 

având în vedere că dumneavoastră aţi fost cea care aţi iniţiat 

proiectul de buget al Ministerului Turismului, dacă nu mă înşel, 

nu? Da.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Fac o precizare. Eu am fost transferată în 20.02, în 

condiţiile în care bugetul ministerului a fost aprobat în 27. Eu 

am fost angajata Ministerului pentru întreprinderi ….. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Deci, în 27.02, a fost aprobat, nu? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Da, dar proiectul de buget s-a discutat începând din 

luna ianuarie.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Aţi participat la discuţii, iar întrebarea mea 

era dacă dumneavoastră consideraţi că Ministerul Turismului a 

primit un buget mulţumitor pentru anul 2009? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Dacă a primit un buget mulţumitor? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Sigur că pot să spun că a primit un buget mulţumitor. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi puteţi spune de câte ori, sau dacă este mai mare sau 

mai mic faţă de bugetul Autorităţii pentru Turism, pentru 2008? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

În anul 2008, Departamentul de Turism, pentru că aşa 

era formularea, se regăsea în Ministerul pentru întreprinderi mici 

şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale şi nu avea un buget 

distinct în anul 2008. Era cuprins în  cadrul ministerului, în 

cadrul diverselor titluri şi capitole care se regăsesc acolo. Un 

singur capitol era distinct, şi anume Capitolul 87, care era 

destinat numai activităţii de promovare.  
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu puteţi face o apreciere, dacă este mai mare? Mai 

mic? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Este mai mare. Este mai mare.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mult mai mare. Am înţeles. Bun.  

În legătură cu o altă parte a atribuţiilor pe care le aveţi 

pe linie de serviciu, aţi spus gestionarea patrimoniului, nu? Dacă 

nu mă înşel, e corect.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, da; e corect. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Parc auto, dotări şi toate cele ce ţin de patrimoniu.  

Ştiu că ministerul dumneavoastră a participat la mai 

multe târguri de turism în afara României. Unul dintre ele – 

Berlin, altul la Milano. Vreau să vă întreb dacă la Berlin avem 

un oficiu de turism sau avem reprezentanţii acolo, care au fost 

implicaţi în organizare? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, avem doi reprezentanţi la Biroul de turism din 

Berlin şi au fost implicaţi în organizare. Nu ştiu dacă  amândoi, 

sau unul singur.  
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Resurse materiale la Biroul din Berlin, aţi 

putea să le enumeraţi, sau să le catalogaţi? Ar fi suficiente 

pentru a organiza acel birou, singur, participarea României la 

astfel de târguri? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu pot să fac aprecieri din acest punct de vedere. Dacă 

este suficient, sau nu.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Aţi putea să ne indicaţi o persoană care ar 

putea să ne facă aceste precizări? 

Cred că, din punct de vedere al birourilor de turism, cea 

mai în măsură persoană este şeful direcţiei care gestionează 

aceste  birouri; coordonează, scuzaţi-mă.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Care coordonează, da.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Legat de partea financiară, noi nu am primit până acum 

o detaliere a cheltuielilor. Eu aş fi vrut … nu ştiu  dacă puteţi să-

mi răspundeţi astăzi, dar, chiar că nu, aş aştepta … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Sigur.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

… în cursul zilelor următoare, legat de costurile 

participării României la Berlin, la târgul de la Berlin şi cel de la 

Milano. Puteţi să ne precizaţi azi ceva? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

De la Berlin, cred că pot să vă precizez.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Este vorba de 446 de mii de euro. De la Milano nu am 

datele, dar mă informez şi vi le transmit în timpul cel mai … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Rugămintea ar fi ca aceste cheltuieli să fie 

detaliate şi … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Cu siguranţă.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun.  

Tot la gestionarea patrimoniului intră şi parcul auto, 

dacă nu mă înţel.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Aşa e.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da. Probabil că aţi văzut, zilele trecute la audieri au 

fost prezenţi în prima zi de audieri, invitaţi din Presă, cei care au 

scris şi articolele care au stat la baza constituirii acestei comisii. 

Unul dintre invitaţi vorbea despre achiziţionarea unei maşini de 

200 de mii de euro, sau aproximativ 200 de mii de euro.  

Nu puteţi spune dacă este adevărat, sau nu? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da. Autoturismele care au fost achiziţionate pentru 

Ministerul Turismului, este vorba de un număr de 18 

autoturisme, 9 sunt Dacia Logan, 6 sunt Skoda Octavia şi 3 sunt 

Volkswagen Passat.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Când au fost    achiziţionate? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Cu exactitate, nu ştiu să vă spun, dar undeva în iunie, 

dacă nu mă înşel. Repet, nu este cu exactitate. Nu am ştiut care 

sunt întrebările pe care mi le veţi pune, astfel încât să … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ştiaţi … Dumneavoastră aţi autorizat …? Aţi dat un 

aviz, nu? În calitate de … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Da, aşa este. Mi-am dat un aviz.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aţi dat un  aviz favorabil, bănuiesc, din moment ce s-a 

… 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Bun. Ştiaţi de vreo discuţie la nivelul Guvernului, sau 

vreun îndemn pe care premierul Emil Boc l-a făcut, de a limita 

cheltuielile pe cât posibil, pe timpul anului 2009? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da. Numai că nu am răspuns la prima întrebare pe care 

mi-aţi pus-o, şi anume, niciun autoturism nu a costat 200 de 

milioane. Niciunul dintre ele nu a costat 200 de milioane.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Toate, cred.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Poftim? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Împreună, cât au costat? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Vă spun imediat, că am datele, mi le-am notat. 859 de 

mii.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

De roni.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

De roni.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta înseamnă în euro, undeva la … 180-190 de mii de 

euro.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Chiar mai puţin.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Mai puţin, sau mai mult? Bun. Până facem un calcul … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

186 de mii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

186 de mii de euro.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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Acum, răspundeţi-mi la a doua parte a întrebării, că la 

prima mi-aţi răspuns.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da. Dacă vă referiţi la limitarea achiziţionării de 

autoturisme – pentru că înţeleg că asta este întrebarea – vreau să 

vă spun că demararea procedurilor s-a făcut înainte de apariţia 

Ordonanţei Guvernului nr.34, care limita achiziţionările de 

mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru dotarea birourilor. 

Fac precizarea … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Îmi daţi voie  să vă contrazic?  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, vă rog.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi eu fac parte din Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor, tot de bani ţinem şi noi, tot de bani de la buget 

suntem, iar discuţiile acestea, îmi aduc aminte că au fost mai 

devreme, undeva în decembrie, înainte chiar de începerea 

bugetului.  (Consultări cu doamna Aurelia Vasile.) 
Exact. Exact. Când noi am luat de bună şi chiar consider 

că este foarte bună recomandarea premierului şi mă întrebam de ce 
dumneavoastră, la Ministerul Turismului, totuşi aţi făcut aceste 
achiziţii, eu vă spun că la noi, la Camera Deputaţilor, cel puţin 
vorbesc de locul pe care-l ştiu foarte bine, s-a renunţat la 
achiziţionări de maşini, şi nu numai. 

 



 40

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da. Vreau să vă spun că în bugetul Ministerului 

Turismului există la  titlul “cheltuieli de capital”, la alineatul 20 

şi …, la autoturisme, sume, deci la titlul destinat autoturismelor, 

suma de un milion de lei. Precizez că în baza protocolului de 

predare-primire între Ministerul pentru întreprinderi mici şi 

mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, ministerului i-a fost 

dat un număr de 13 autoturisme, din care cea mai mare parte 

aparţineau reprezentanţelor de autorizare în turism. Practic, nici 

pentru demnitari şi nici pentru  parcul comun, şi nici pentru 

celelalte activităţi, nu existau autoturisme pentru desfăşurarea 

activităţii.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles. Deci, dumneavoastră spuneţi că era o 

chestiune urgentă şi trebuia rezolvată. Vă mulţumesc.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Am spus că era o chestiune utilă. Nu am spus urgentă.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Urgentă, totuşi, din moment ce aţi făcut-o în 2009. 

Domnul Ludovic Orban: 

Domnule Bănicioiu, mai aveţi o întrebare pe tema asta?  

Bine. Îi dau cuvântul doamnei deputat Aurelia Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 
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Am să merg pe a completa prima oară ce a spus colegul 

nostru, Nicolae Bănicioiu, după care am să pun întrebările pe 

care doream să vi le adresez.  

Deci, în hotărârea de Guvern de înfiinţare, la art.12, 

alineatul 2, spune: ministerul are în dotare pentru activităţi 

specifice de inspecţie şi control care se desfăşoară pe întreg 

teritoriul ţării pentru trasport, 15 autoturisme. Mai mult, se dă şi 

cantitatea de carburant – 450 de litri.  

Dacă, prin hotărâre de înfiinţare, spun 15, aţi preluat 

13, unde este referatul de oportunitate şi de aprobare, ca să 

puteţi să faceţi această achiziţie? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Vă răspund.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă rog.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Conform Hotărârii nr.1719, se precizează că pentru 

activităţile de inspecţii şi control, există un număr de 15 

autoturisme … 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna mea, spune aşa: Ministerul Turismului are în 

dotare pentru activităţi specifice de inspecţie şi control … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Aşa am spus şi eu.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Da, scuzaţi-mă.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Aşa am spus şi eu. În afară de 1719, există Hotărârea 

nr.1109, modificată în anul 2009, conform căreia, 

reprezentanţele de autorizare din ţară beneficiază de două 

autoturisme pentru fiecare reprezentanţă, pe lângă cele 15, de 

care dumneavoastră vorbiţi. În afară de aceasta, există 

Ordonanţa nr.80 pe anul 2001, care precizează existenţa parcului 

comun, şi anume, la numărul de autoturisme destinat 

ministerelor, pentru numărul de personal pe care noi îl avem, 

hotărârii de Guvern, şi anume 229, incluzând aici şi cabinetul 

demnitarului şi miniştrii, sunt 7 autoturisme, respectiv unul 

pentru ministru, câte unul pentru secretarul de stat, unul pe 

secretarul general, unul pentru secretarul general adjunct şi două 

pe parcul comun.  

Mai există şi o altă hotărâre, nu ştiu numărul să vi-l 

spun acum, este din anul 2001, care, pentru fiecare reprezentanţă 

de promovare din străinătate, este câte un autoturism.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna deputat, dacă aveţi …? 

Doamna Aurelia Vasile: 

 



 43

Doamna director general, eu rămân la părerea pe care o 

are şi colegul meu, Bănicioiu, că a fost o cheltuială făcută numai 

pentru preamărire şi nu de necesitate. Am în faţă 80-ul, în 

condiţiile în care se puteau găsi redistribuiri de la alte ministere, 

sau reaşezarea parcului. Aşa cum alte instituţii ale statului, ca şi 

alte ministere ale Executivului, ministrului Boc, nu au făcut 

astfel de achiziţii, mi se pare o chestie de lux într-un an în care 

dăm afară oameni.  

Mai departe, o să-mi rezerv dreptul de a face alte 

declaraţii pe tema respectivă.  

Acum, întrebările mele, pentru că aceste lucruri nu mi-

au fost inspirate decât de intervenţia colegului Bănicioiu.  

Dumneavoastră aţi spus că aveţi în atribuţii tot ce ţine 

de buget, tot ce ţine de întocmirea planului de achiziţii publice. 

Dealtfel, există semnătura dumneavoastră pe … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Doamna deputat, aş vrea să intervin. Eu nu am atribuţii 

pe achiziţii publice. Eu avizez planul anual de achiziţii, conform 

Ordonanţei nr.34 pentru existenţa fondurilor bugetare. Nu ese 

atribuţia mea achiziţiile publice. Doar partea administrativă.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Bun. Dar, atunci, să vă întrebăm ca un om de 

specialitate, pentru că noi, fiecare dintre noi, avem o altă 

 



 44

calificare şi încercăm, cu  experienţa şi profesia dumneavoastră, 

să ne luminaţi.  

Deci, aţi semnat acest plan anual de achiziţii publice şi 

pentru Direcţia economică şi administrativ şi pentru celelalte, 

doamna Mihaela Dincă şi Bogdan Răileanu.  

Deci, acum apelez la experienţa dumneavoastră de 

economist şi director general care, teoretic, administrează banul 

public.  

Pe bugetul care a fost aprobat pentru Ministerul 

Turismului, la codul 20.30.01, care înseamnă reclamă şi 

publicitate, buget iniţial zero, influenţe rectificare plus pe minus, 

zero. Deci, teoretic, ministerul nu are fonduri pentru reclamă şi 

publicitate prin bugetul consolidat, prin ceea ce a fost repartizat 

prin votul Parlamentului.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Aşa este.  

Doamna Aurelia Vasile: 

În schimb, la alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, pe 

codul 20.30.30, unde sunt multe din ceea ce dumneavoastră aţi 

avizat ca necesar fiind pe zona de administrativ, este o sumă de 

556 de miliarde de lei, lei vechi … Deci, am să spun 560 de 

miliarde şi am să merg pe această cifră, ca să fie mai convenabil, 

să nu mă adun în cifrele micuţe … În care, uitându-mă pe planul 

de achiziţii publice, unde am spus că şi dumneavoastră aţi 
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semnat şi pe bunuri şi servicii sunt zone care sunt şi la 

dumneavoastră şi găsesc: lubrifianţi, cartele de acces, servicii 

tipografice …, dar găsesc şi servicii de sondare de opinie – 80 

de mii de euro, găsesc  etichete autocolante – 26.775 de euro, de 

asemenea, găsesc servicii de gestionare a datelor, servicii de 

arhivare. Dar, începând de la poziţia 102, încep să citesc: 

servicii de publicitate şi marketing pentru activităţi de 

promovare, publicitate prin intermediul companiilor   aeriene. 

Găsesc: servicii de promovare prin intermediul inserţiilor 

publice în cataloagele turistice realizate de către mari tour 

operatori. La poziţia 104 găsesc servicii de promovare prin 

intermediul posturilor de televiziune şi radio, care realizează 

emisiuni de turism – 1.713.600 euro; la poziţia 105, găsesc 

servicii de publicitate, campanie de publicitate pe piaţa 

internaţională – 1.345.000 de euro; la 106 – servicii de 

publicitate pe piaţa internă – 1.220.000 de euro. Continui cu 

poziţia 107 – servicii de publicitate – 350.000 de euro, 108 – 

servicii de marketing prin internet, 145.000 de euro şi, 

bineînţeles, sunt şi alte cifre. Continui, dacă vreţi, cu alte lucruri 

care, teoretic, până la urmă, se traduc tot în zona publicităţii şi a 

unor astfel de lucruri.  

Dumneavoastră, ca economist, credeţi că este corect ca, 

la achiziţii de cheltuieli administrative, unde avem lubrifianţi, 

cartele de acces, şi care sunt: 3 mii de euro, 5 mii de euro, deci 

nu sunt sume care să creeze …, ştiu eu, semne mari de întrebare. 
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Este corect să avem câteva milioane de euro puse ca şi 

publicitate, în condiţiile în care aveam cod care să poată să 

ilustreze acest lucru? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Am să vă răspund. La articolul 20.30.30, pe care l-aţi 

menţionat, se regăsesc, în cadrul acestui articol sunt două 

capitole bugetare, şi anume: Capitolul 80.01 – acţiuni generale, 

economice, comerciale şi de muncă şi Capitolul 87.01 – alte 

acţiuni economice.  

Dacă pentru Capitolul 80.01 … 

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamnă, vă rog să mă  scuzaţi că vă întrerup, dar pe 

materialul care dumneavoastră l-aţi întocmit … da? Deci, plan 

de achiziţii şi … citesc încă o dată: deci, începând, dacă vreţi, de 

la pagina … nici pagină nu am, începe: bunuri, servicii, alte 

cheltuieli cu servicii, 20.30.30, de la poziţia 78 până la poziţia 

126, nu apare decât 20.30.30. Deci, nu-mi apare nicăieri defalcat 

ce spuneţi dumneavoastră. Vă rog! 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Doamna deputat, acest plan este întocmit pe coduri 

bugetare, nu şi pe capitole. Eu vă explicam că, în cadrul acestui 

cod bugetar, de fapt acest cod bugetar se regăseşte în două 

capitole bugetare. Cele două capitole bugetare sunt distincte, şi 

anume: capitolul 80, în care intră etichetele … - este vorba de 
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activitatea de întreţinere a ministerului – şi  celălalt capitol 87, 

care se regăsesc în cadrul aceluiaşi cod bugetar, 20.30.30, este 

vorba de activitatea de promovare şi dezvoltare a Ministerului 

Turismului, în cadrul căruia, în planul anual de achiziţii nu se 

găsesc decât activităţile aprobate printr-un cadru legal. Legea 

finanţelor publice nu permite decât efectuarea de cheltuieli 

aprobate prin legi specifice, sau legi generale.  

Legea specifică Ministerului Turismului este Hotărârea 

nr.314 care inserează şi permite aceste activităţi şi se regăsesc în 

cadrul capitolelor, la titlul 20.30.30.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna director general, aţi spus aici că, pentru 

promovarea ministerului. Aşa aţi spus, da? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu, nu, nu, pentru activitatea de promovare şi 

dezvoltare desfăşurată de Ministerul Turismului.  

Doamna Aurelia Vasile: 

… desfăşurată de Ministerul Turismului.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Doamna director general, pentru că nu am alte acte care 

să le am la dispoziţie şi să susţină ceea ce dumneavoastră 
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spuneţi, în condiţiile în care aştept cu interes ca ministerul să-mi 

pună la dispoziţie, părerea mea imediată pe ceea ce am putut să 

primesc de la dumneavoastră şi pe 314, pe care mi l-am scos eu, 

ca să văd despre ce este vorba, este că s-au ascuns sumele de la 

reclamă şi publicitate care, din câte îmi aduc eu aminte, au o 

cotă şi nu puteau fi depăşite, prin aceste activităţi, acest cod de 

20.30.30, în condiţiile în care, în momentul în care apar sumele 

de milioane despre care am spus, la forma de atribuire, da? deci 

procedura aplicată, de exemplu, apare tot ce este în 34 -–licitaţie 

deschisă, cereri de ofertă, negociere fără publicarea unui anunţ, 

negociere cu publicitarea unui anunţ.  

Deci, vreau să vă spun că, din tot ce am văzut pe site-ul 

ministerului dumneavoastră, nu am văzut decât o singură 

licitaţie. Restul  totul este încredinţat fără publicarea unui anunţ 

sau încredinţare directă, sau, ştiu eu, prin colaborare, prin toate 

celelalte.  

Deci, în acest moment, pentru că nu am alte documente 

pe care să mă pot baza, poate mi le trimiteţi dumneavoastră, să 

mă luminaţi, eu spun că s-au ascuns sumele de publicitate pe alt 

cod decât cel care  trebuia să apară în bugetul consolidat.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Doamna deputat, dacă-mi permiteţi, domnule 

preşedinte? Eu,  din punct de vedere al direcţiei pe care o 

conduc, am respectat legea. Şi anume, în bugetul ministerului, 

suma se regăseşte la Capitolul 87.01, Titlul 20.30.30, iar 
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activităţile care se pot finanţa în cadrul acestui titlu sunt 

prevăzute în Hotărârea nr.314.  

Domnul Ludovic Orban: 

Mulţumesc doamnei directoare. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Domnule preşedinte, pot să intervin, în prelungirea a 

ceea ce a spus doamna deputat Aura Vasile? 

Domnul Ludovic Orban: 

A cerut cuvântul, îi dau cuvântul domnului   deputat 

Chiriţă, după care dau cuvântul domnului Bleotu şi domnului 

Georgian Pop şi aştept orice alte intervenţii.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă mulţumesc.  

În primul rând, vreau să vă spun “Bine aţi venit!” la 

această întâlnire cu comisia şi vă invit să fiţi degajată  … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

E greu.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Ştiu că e greu, îmi dau seama, nu e uşor deloc să 

participi la un asemenea eveniment, dar este important să fim 

degajaţi şi destinşi, pentru că nu avem aici ce dezbate, care să vă  

streseze în mod deosebit, mai ales că sunteţi, din ce am auzit 

până acum, o persoană bine pregătită în domeniul economic.  
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De aceea, v-aş întreba, pentru început, în prelungirea 

discuţiilor pe care le-aţi avut cu doamna deputat Aura Vasile, în 

opinia dumneavoastră, care este deosebirea între  reclamă, 

publicitate, aşa cum a fost stabilit de către Parlament – zero – şi 

servicii de publicitate, aşa cum a fost stabilit în planul de 

achiziţii? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu ştiu să vă răspund. Nu ştiu să vă răspund ce 

diferenţă este între servicii de publicitate şi … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

… reclamă şi publicitate. 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

…  reclamă şi publicitate. Nu ştiu şi,  decât să nu 

răspund corect, mai bine nu răspund.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, atunci când aţi citit: servicii de publicitate, nu v-

aţi gândit la capitolul reclamă şi publicitate? Fiind şi coincidenţă 

de nume, într-o oarecare măsură? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Domnule deputat, dacă-mi permiteţi, o să mai precizez: 

eu nu am făcut decât să respect actele normative în vigoare, şi 

anume … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 
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La acest lucru mă refeream. Dar,  când aţi văzut: zero – 

publicitate, nu v-aţi gândit că orice activitate de publicitate 

trebuie să aibă zero lei? Ca om care semnaţi documentele 

respective. Vă întreb … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu, nu ştiu … eu am verificat dacă … până la urmă, a 

fost o hotărâre de Guvern care preciza servicii de publicitate pe 

acest titlu şi pe acest capitol. Eu nu am făcut decât să … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Am înţeles.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

… respect nişte acte normative.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

După părerea dumneavoastră, hotărârea de Guvern este 

mai importantă, sau bate Legea bugetului de stat? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Din punct de vedere juridic, Legea bugetului este o lege 

organică. Nu se pune problema de a bate … dar, din câte ştiu eu 

şi cred că ştiu bine, activitatea de promovare este aprobată 

printr-o ordonanţă de urgenţă, şi anume, în anul ’98 care, mai 

departe, vine şi spune, ulterior, în fiecare an, se stabilesc 

activităţile care se finanţează prin hotărâre de Guvern. Deci, tot 
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printr-un act normativ, nu la nivelul unei legi – a bugetului – se 

stabileşte că …  

Doamna Aurelia Vasile: 

Fiţi amabilă, ordonanţa, cât aţi zis? 8?  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Doamna Aurelia Vasile: 

8. Ea spune: privind constituirea fondului special 

pentru promovarea şi dezvoltarea turismului.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, dar în anul 2002, a venit Ordonanţa nr.32, care a 

spus că activitatea de … fondurile pe care le încasează de la … 

Ministerul Turismului care le încasează din fondul pentru 

promovarea şi dezvoltarea turismului pot trece în bugetul de 

stat, iar activitatea de promovare şi dezvoltare va fi finanţată 

prin bugetul de stat.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Îmi pare rău că o să vorbesc în tandem cu colegul meu, 

Chiriţă, dar aţi făcut referire de mai multe ori la 314; 314 din 27 

martie.  

Când s-a aprobat bugetul?  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

27 februarie.  
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Doamna Aurelia Vasile: 

27 februarie. Deci, în momentul în care s-a aprobat 

bugetul, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, acest plan … 

anexa 1, care spune program anual de marketing şi promovare şi 

anexa 2, care spune programul anual de dezvoltare a produselor 

turistice, nu exista. 

Deci, dacă el nu exista, nu înţeleg cum a putut … de ce 

a fost dat aprioric, după aprobarea bugetului. Dacă el trebuia să 

fie în derulare, mi se părea normal să fie cuprins înainte.  

Deci, revin la ceea ce am spus şi reiterez ceea ce a spus 

colegul Chiriţă. Părerea mea că s-au aprobat cheltuieli în afara 

bugetului, preferenţial, domnilor colegi.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aş vrea să continui, dacă-mi este permis? 

Aţi precizat mai devreme că există o hotărâre de 

Guvern care modifică hotărârea de Guvern iniţială, prin care a 

fost înfiinţat Ministerul Turismului.  

Vreţi să mai precizaţi o dată, care este acea hotărâre? 

Că am căutat-o şi n-am găsit-o. Dacă se poate, dacă nu … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Hotărârea nr.1109 precizează numărul de autoturisme 

pe care Ministerul Turismului le are pentru reprezentanţele de 

autorizare din ţară.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 
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Şi cealaltă hotărâre prin care a fost modificată hotărârea 

iniţială, de înfiinţare? Nu o ştiţi, nu? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

De înfiinţare? 1719?  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu ştiu numărul.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, există vreo altă hotărâre?  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Există o hotărâre de Guvern, sunt chiar două hotărâri de 

modificare a Hotărârii nr.1719. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Sunt două? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Eu, aşa îmi aduc aminte.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Bun. E-n regulă. Nu e nicio problemă. Am crezut că 

ştiţi.  

 



 55

Puteţi să ne precizaţi când v-a fost luată competenţa pe 

domeniul achiziţiilor publice? Aşa cum a fost ea prevăzută în 

organigramă? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

N-am avut niciodată competenţă pe achiziţii publice.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Să înţeleg că la minister, de când aţi venit, nu a fost 

respectată organigrama, astfel cum a fost aprobată prin hotărârea 

Guvernului.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Eu nu ştiu să fi fost vreodată aprobată … 

Doamna Aurelia Vasile: 

Uitaţi-vă pe site-ul ministerului! 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Eu ştiu că dintotdeauna a fost Direcţia generală 

economică şi administrativ.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

În hotărârea de Guvern, iniţială, de înfiinţare, se 

vorbeşte şi de achiziţii publice în domeniul dumneavoastră de 

activitate. Nu e nicio problemă. Deci, nu ştiţi.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu, dar nu este! cu siguranţă! 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Ce, hotărârea de Guvern? Sau ce? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu, Hotărârea nr.1719 prevede Direcţia generală 

economică şi administrativ.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Mă scuzaţi, dar trebuie să vă  arăt.  

Este 1719, iar pe schemă apare Direcţia economică şi 

achiziţii publice. Da?  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Bun. Nu e nicio problemă. Nu ştiţi, e mai … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Eu ştiu că la data la care am fost transferată, la 20.02, 

nu am avut atribuţii în  achiziţii publice.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Conform hotărârii de Guvern, dacă nu există o alta, de 

modificare … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Există două de modificare … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, dacă nu există alta de modificare … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Da … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

… dumneavoastră sunteţi, potrivit legii, responsabilă de 

achiziţii publice. Ceea ce s-a făcut în interiorul ministerului, este 

total ilegal. Dacă s-a făcut în afara unei hotărâri de Guvern. Asta 

am vrut să subliniez. 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Cu siguranţă.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Sunteţi semnatară a planurilor de achiziţii şi vreau să vă 

întreb, pentru că se poartă la Ministerul Turismului, dacă este 

semnătura dumneavoastră pe documente, sau este a altcuiva? 

Da, sau nu? 

Doamna Alina Ioana Dincă:  

Este semnătura mea!  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

O recunoaşteţi? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, cu siguranţă.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 
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Puteţi să ne spuneţi cine a semnat în planul iniţial de 

achiziţii pentru  doamna ministru? Este o semnătură cu bară. 

Dacă ştiţi. Dacă nu ştiţi, spuneţi că nu ştiţi.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, este semnătura domnului secretar general.  

La primul plan de achiziţii vă referiţi? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

La primul plan mă refer.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Cunoaşteţi dacă a avut un ordin de delegare a 

competenţelor? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Ştiu că există un ordin de delegare a competenţelor.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Pentru secretarul general, sau şi pentru alte persoane 

din cadrul ministerului? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Şi secretarul general şi secretarii de stat au delegare de 

competenţă.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 
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Bun. La planul din iunie, aveţi semnătura pusă de două 

ori, o dată … De fapt de …, două, sau de trei ori? Staţi, să nu 

greşesc. Să nu greşesc,  ca să … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

De patru.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

De patru ori? Aş începe cu ultima semnătură, pe ultima 

pagină, când aţi recalculat suma totală şi aţi semnat acolo, 

alături de alte persoane şi poate ne spuneţi dacă există şi 

semnătura doamnei ministru, alături de semnătura 

dumneavoastră, ce aţi avut în vedere, ce s-a întâmplat, de aţi pus 

altă cifră, decât cea iniţială, redactată pe calculator? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da. Vă răspund.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă rog.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

E vorba de modificarea … de modificarea punctului … 

imediat vă spun … punctului 80, şi anume, perdele şi draperii 

care, aşa cum am precizat, s-a strecurat o eroare de redactare, 

dacă vă uitaţi în primul plan de achiziţii, este vorba la punctul 

80, la perdele şi draperii, suma în euro, deci 15.000 de euro şi 

suma în lei de 67.500, la modificare, când a fost  tehnoredactat, 
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suma din lei a fost trecută la euro. Este vorba de o greşeală de 

redactare. A fost modificat acest titlu, pentru că nu mai … nu 

era necesar, nu mai era necesar.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Staţi un pic. A fost modificată, sau eliminată? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Eliminată.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Păi, nu, că aţi spus că a fost modificată.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Eliminată.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da,  ca să înţelegem foarte exact.   

Şi vă întrebasem dacă celelalte semnături, sau printre 

celelalte semnături sunt şi cele ale doamnei ministru, alături de 

semnătura dumneavoastră, la ştampilele care sunt puse la … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Doar la ştampile? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

La ştampilele cele … unde se rectifică cifrele.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Nu, nu este semnătura doamnei ministru, este 

semnătura domnului secretar general şi a domnului Bogdan 

Răileanu, şeful Serviciului achiziţii.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Am înţeles. Tot în legătură cu semnăturile: planul 

rectificat din 10 iunie a fost aprobat de doamna ministru? 

Semnătura este a dumneaei? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da? Şi rectificarea de care vorbiţi, când s-a făcut? În 10 

iunie, sau la o dată ulterioară? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Modificarea punctului 80? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

La o dată ulterioară, nu pe 10 iunie.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Puteţi să ne spuneţi data ulterioară? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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La câteva zile de la momentul la care s-a constatat. Nu 

ştiu … două zile, trei zile.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Mai este o întrebare, care este comună pentru ambele 

planuri de achiziţii. În ambele planuri de achiziţii, faceţi referire 

la un curs euro/leu de 4,5 lei pe euro. De unde aţi luat acest 

curs? Bănuiesc că dumneavoastră, ca şi direcţie economică, nu 

alte direcţii l-au avut în vedere acest curs, în timp ce Legea 

bugetului de stat a avut în vedere un alt curs. Anticipaţi o 

creştere semnificativă în martie şi în iunie?  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu anticipam o  creştere, luam doar în calcul o  creştere 

… 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Sau doreaţi o   creştere …? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu, nu, nici nu doream …, nici nu doream. Luam doar 

în calcul o creştere a cursului.  

Doamna Aurelia Vasile: 

De unde sunt luate? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

De unde le-aţi luat cifrele astea? Există vreo bază care 

vă permite acest lucru? Ştiu că toate bugetele care se întocmesc 
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au în vedere cursul de schimb oficial prevăzut în Legea 

bugetului.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, dar bugetul a fost întocmit conform cursului. Planul 

anual de achiziţii, şi anume, estimarea a fost stabilită la 4,5 … 

Doamna Aurelia Vasile: 

N-a fost niciodată în România cursul acesta … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Aşa este, dar nu s-a … 

Doamna Aurelia Vasile: 

… de la 1 ianuarie până astăzi.  

(Consultări între membrii comisiei) 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Aşa este. N-a fost niciodată 4,5, dar s-a avut în vedere o 

creştere a cursului.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Dar, din punct de vedere economic, aşa cum aţi precizat 

dumneavoastră, care sunt influenţele? Pe planul de achiziţii; 

pentru că aveţi două coloane - în euro şi în lei.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 
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Care au fost influenţele? Din punct de vedere 

economic, pe coloana în lei.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Din punct de vedere al plăţilor? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu,  al costurilor respective.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Costurile au fost mai mici decât valoarea în lei.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Adică, dacă în euro e o cifră calculată la 4,2, e mai mic 

decât la 4,5? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu, nu, nu … n-am … n-am înţeles cu exactitate 

întrebarea.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Bun.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Valoarea în euro se trece, din câte ştiu eu, dar nu pot să 

vorbesc în numele Direcţiei de achiziţii, se trece pentru a putea 

evalua posibilitatea stabilirii procedurilor.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 
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Ştiţi cumva, care au fost raţiunile pentru care serviciile 

de publicitate internă şi internaţională, astfel cum au fost 

prevăzute la poziţia 105, din planul iniţial de achiziţii, într-un 

cuantum de 1.215.000 euro, au fost majorate la 2.565.000 de 

euro şi divizate în publicitate internaţională, respectiv 1.345.000 

de euro şi publicitate internă, respectiv 1.220.000 de euro, care 

se regăsesc la poziţiile 105, 106 în planul revizuit? Şi de unde au 

fost luate sumele care au fost suplimentate pentru serviciile de 

publicitate internă şi internaţională? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Vreau să vă spun că planul anual de … programul 

anual de achiziţii se întocmeşte în baza unor referate efectuate 

de fiecare compartiment în parte. Eu pot să vă răspund doar că 

acest plan îl avizez din punct de vedere al fondurilor şi că cei 

mai în măsură să vă răspundă de unde le-au luat şi de ce le-au 

luat şi care au fost motivaţiile, sunt compartimentele 

specializate, care coordonează activităţile respective.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Tocmai că aţi precizat că răspundeţi  din punct de 

vedere al  codurilor, apreciez că ar fi trebuit să ştiţi de unde au 

fost luate sumele.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da, au fost luate de … Vă răspund, dar nu … încă o 

dată vă spun: este un răspuns pe care îl dau, dar cea mai în 
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măsură persoană este persoana care coordonează departamentul   

respectiv. Ştiu că au fost luate din cadrul evenimentelor … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Bun.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

… fondurile respective.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

O ultimă întrebare şi cu asta închei.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aţi fost implicată, până acum, în vreo achiziţie publică? 

La Ministerul Turismului, ca şi director general? Mă refer la: 

referate de necesitate, caiete de sarcini, analiză de oferte, 

contracte încheiate … Aţi semnat contractele cu …? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aţi semnat.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Vă răspund.  
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Şi, eventual, procese-verbale de recepţie? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Vă  răspund. Am fost implicată în semnarea referatelor 

de necesitate din punct de vedere al fondurilor existente în 

buget, pentru a se putea demara procedura şi a se putea 

transmite Departamentului de achiziţii, am fost implicată din 

punct de vedere al membrilor comisiei, cred  că în două achiziţii, 

iar, din punct de vedere al contractelor, sigur că am fost 

implicată, pentru că orice contract presupune viza 

departamentului economic, sau a Direcţiei  economice, din 

acelaşi motiv pentru existenţa fondurilor bugetare.  

Procese-verbale nu am semnat, pentru că există comisii 

care sunt stabilite a recepţiona ceea ce se achiziţionează.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Bun. Îmi cer scuze că mai insist pe această ultimă 

întrebare: aţi fost desemnată din ordin de ministru, nu? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Cu siguranţă.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Ştiţi, cumva, a semnat doamna ministru? Sau 

înlocuitorii dumneaei? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 
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Nu ştiu pe dinafară, dar vă promit că, dacă este nevoie, 

eu trimit … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

 Nu mai am întrebări, dar simt nevoia, la o viitoare 

audiere, să mai clarificăm şi alte aspecte care ţin de documentele 

de achiziţii, în concret. Vă mulţumesc.  

 Domnul Ludovic Orban: 

 Cu  răbdare, oricând o să vă dau cuvântul oricăruia 

dintre membrii comisiei.  

 Dau cuvântul domnului Vasile Bleotu, se pregăteşte 

domnul deputat Georgian Pop. 

 Domnul Vasile Bleotu: 

 Doamna director, eu aş vrea să vă pun câteva întrebări 

privind construcţia bugetului şi vă  atenţionez că aveţi în faţă un 

om care face parte din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Sunt auditor financiar, expert contabil şi consultant fiscal. Deci, 

de data asta, discutaţi cu un om pregătit.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Şi până acum …        (Râsete)  

Domnul Vasile Bleotu: 

Da. O glumă, da.  
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Programarea bugetară este supraevaluată, este 

neechilibrată şi rugămintea pe care o am, sigur că 

dumneavoastră l-aţi întocmit şi-l aveţi, daţi-ne exemplarul în 

care aveţi programarea trimestrială bugetară, pe care aţi avut 

obligaţia prin lege să-l înaintaţi la doamna Doina Mihăilă, sau 

cum o cheamă, la Ministerul Finanţelor, acolo le înaintaţi, da?  

La Direcţia generală de monitorizare a contabilităţii.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Bilanţul vă referiţi? 

Domnul Vasile Bleotu: 

Nu de la bilanţ. N-aţi fost atentă. Întocmirea bugetului 

se face trimestrial, nu anual. Dumneavoastră ne-aţi  dat nouă, 

comisiei, un proiect de buget anual. Da? care a fost aprobat pe 

tot anul. Pe mine mă interesează defalcarea trimestrială.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Repartizarea pe trimestre.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Exact!  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da. Se dă la doamna Daniela Pescaru.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Nu. Trebuie să ne-o daţi nouă.  
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Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu, nu. Am zis către care direcţie din Ministerul 

Finanţelor … V-o transmit, n-am ştiut că este necesar a veni cu 

ea.  

Domnul Vasile Bleotu: 

De curiozitate, v-aţi uitat ce grad de execuţie a 

bugetului aveţi pe semestrul I? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Păi, execuţia am făcut-o eu … 

Domnul Vasile Bleotu: 

Păi, da. Tocmai de asta … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

… pentru  că aşa cum am spus … Da.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Ce grad de execuţie aveţi? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Foarte mic.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Cât? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

12 … 11 la sută … 
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Domnul Vasile Bleotu: 

Nu e mai mic. Nu e 11 …  E 9 la sută.  

A doua întrebare: deci, aveţi o … nu există 

oportunitate, nu există nici legalitate, nici necesitate, nici 

eficienţa cheltuirii banului public, după modul cum a fost 

întocmit acest buget. Adică dumneavoastră vreţi să cheltuiţi 80 

şi … 91 la sută din resurse, când? în ultimele trei luni ale 

anului? Ce activităţi de turism? Ce investiţii se fac? 

Aţi încercat să induceţi în eroare colegii mei. Pe mine 

nu mă puteţi induce în eroare. Cheltuieli de publicitate şi 

reclamă le găsiţi şi la Capitolul “alte acţiuni economice 87.01”. 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Aşa am şi spus.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Nu, n-aţi spus asta. Aţi spus că la 50. Şi … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Nu, am spus Capitolul 87.01 am … 

Domnul Vasile Bleotu: 

… aveţi … aaa, la Capitolul 87.01, unde ne-aţi 

prezentat execuţia, aveţi o clasificaţie, un articol distinct, pentru 

că dumneavoastră trebuia să aveţi componenţa, în cazul 

articolelor, pe  articole de calculaţie şi pe elemente primare de 
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cheltuieli. Iar în contextul acesta, dumneavoastră aveţi poziţie 

distinctă – cheltuieli de reclamă şi publicitate.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Domnule deputat, îmi permit să vă  … 

Domnul Vasile Bleotu: 

Inclusiv la 87.01. 

Da, spuneţi.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Scuzaţi. Îmi permit să vă spun că nu avem  cheltuieli de 

reclamă şi publicitate. Singurul titlu care este – şi este publicat 

bugetul nostru – este 20.30.30 – alte cheltuieli … 

Doamna Aurelia Vasile: 

… de servicii … 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Da.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Ei, şi eu am să vă arăt, pe materialul dumneavoastră, că 

aveţi; pe care ni l-aţi înaintat şi o să-l arăt şi televiziunilor.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Vă rog.  

Domnul Vasile Bleotu: 
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Că la 87.01 codul, aveţi cheltuieli de reclamă şi 

publicitate.  

Mai mult decât atât: acolo aveţi defalcate pe toate 

elementele primare de cheltuieli. Dumneavoastră, la cheltuieli 

de reclamă şi publicitate şi la alte cheltuieli – chirii şi celelalte 

elemente de cheltuieli, aveţi suma zero. În schimb, la alte 

cheltuieli cu servicii şi bunuri, aveţi  aproape toată suma – 99 la 

sută din sumă.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Asta am şi spus … 

Domnul Vasile Bleotu: 

Păi, e ilegal! 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

… că acolo este toată suma.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Este ilegal să aveţi această sumă acolo, pentru ca să 

mascaţi alte elemente care pot fi identificat. Când se face 

clasificaţia bugetară, când se întocmeşte execuţia pe articole de 

calculaţie, trebuie prevăzut expres pe fiecare element de 

cheltuială. Este destinaţia şi natura cheltuielii. Şi dumneavoastră 

n-aţi respectat, în construcţia bugetului.  
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Am înţeles că nu l-aţi întocmit dumneavoastră, că aţi 

venit mai târziu. Dar vă spun că nu aţi respectat. Şi am să vă arăt 

chiar acum, că nu am să termin, că aveţi această poziţie.  

Mai departe, vă pun o altă întrebare: 90 la sută din acest 

buget al Ministerului Turismului este alocat, cui?  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

90 la sută? 

Domnul Vasile Bleotu: 

Da, din    buget.  

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Este alocat Titlului “Transferul între unităţi ale 

administraţiei publice”. 

 Domnul Vasile Bleotu: 

 Corect!  Şi cât aţi alocat, până la finele semestrului I? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 10 milioane.  

 Domnul Vasile Bleotu: 

 Deci, aţi alocat nici 10 la sută! 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da, este adevărat.  

 Domnul Vasile Bleotu: 
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 Deci, aţi alocat numai la o singură entitate, la Piatra-

Neamţ, nu? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Da. Deci, este alocare în jur de 4 la sută.  

Când consideraţi dumneavoastră că unităţile 

administraţiei publice locale, că primăriile trebuie să organizeze 

licitaţii? Şi aveţi în planul de achiziţii  trecut aprilie-decembrie. 

De fapt, vizavi de planul de achiziţii, o să   revin la asta, că este 

foarte interesantă, eu am fost foarte meticulos şi mi-am făcut o 

situaţie a planului dumneavoastră de achiziţii, pe care l-aţi avizat 

şi dumneavoastră, nu l-aţi întocmit dumneavoastră. 

Dumneavoastră, din punct de vedere al construcţiei bugetare, al 

alocării resurselor.  

Ce mă surprinde pe mine, că n-aveţi credite deschise. 

Deci, dumneavoastră trebuia să solicitaţi, ca director al direcţiei 

de buget, da? deschiderea de credite. Pentru că, de ce vă spun 

acest lucru? Am o centralizare a numărului de achiziţii. Bugetul 

este corelat la Capitolul bunuri şi servicii, da? cu planul de 

achiziţii. Pe aprilie-iunie, aveţi 105 număr de bucăţi de achiziţii, 

în perioada aprilie-iunie. Adică, data începerii – aprilie, data 

finalizării – iunie. Din total achiziţii – 202. Deci, ar trebui să 

consumaţi aproximativ, matematic făcând, jumătate. Nu putem 
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face matematic jumătate. Dar ar fi trebuit să consumaţi o sumă 

considerabilă. N-aţi consumat decât 13 milioane de lei din cele 

53 de milioane de lei, prevăzut.  

Aveţi în aprilie-august o singură achiziţie; în aprilie-

septembrie  - două achiziţii şi în aprilie-decembrie, 94. Ori, acest 

termen, din aprilie-decembrie, pentru începerea  achiziţiei şi 

finalizarea achiziţiei, mi se pare enorm de mare. În general, două 

luni de zile durează o procedură de achiziţii.  

Şi întrebarea care, să revin la transferul unde suma este, 

într-adevăr, 90 la sută, din buget, când consideraţi 

dumneavoastră că mai are  eficienţă acest Minister de Turism şi 

dacă-şi are rolul …? De fapt, eu şi în discuţiile la buget am spus 

acest lucru, în intervenţia mea, că sunt sume alocate enorm de 

mari şi aş fi  vrut să-şi spuneţi cât a avut comparativ anul trecut 

alocat această agenţie, că cred că a avut de 10 ori mai puţin 

sume decât în prezent, în condiţiile în care dumneavoastră n-aţi 

reuşit să transferaţi nici 4 la sută către autorităţile administraţiei 

publice locale, pentru obiective de turism?  

Deci, aveţi aproape 250 de milioane de lei. Asta 

înseamnă 2 mii 500 de miliarde de lei vechi de alocat în ultimele 

4 luni ale anului. Ce obiective turistice se pot face? Că eu le-am 

în faţă şi m-am uitat pe ele: 60 la sută sunt cu obiective montane 

– deci trebuia investiţiile făcute acum, pentru că sunt pe 

perioada de schi, 40 la sută sunt aproape pe balnear – pe sezonul 

de vară, da? şi  pe litoral. Deci, nu aţi făcut niciun fel investiţie 
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în acest domeniu. Nu vă acum eu pe dumneavoastră, că nu 

dumneavoastră dispuneţi. Dar vreau să spun din punct de vedere 

al ministerului, ca eficienţă şi ca oportunitate, legalitate, 

eficienţa cheltuielii banului public.  

Am să vă arăt şi   capitolul la care dumneavoastră aţi 

spus că nu există – la 87.01, că lucrez cu materialul 

dumneavoastră, şi vă arăt că aveţi. 

Deci, o să vin acum, lângă dumneavoastră.  

Înainte de asta, aş vrea să vă mai întreb: de ce s-au 

făcut, dacă aveţi cunoştinţă, patru hotărâri de Guvern care au 

rectificat alocarea transferurilor de fonduri de la bugetul 

turismului către bugetele locale? De ce a fost necesară, că nu s-a 

schimbat nimic în listă? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Am să răspund, pe măsură ce am reţinut întrebările.  

M-aţi întrebat de deschiderile de credite. 

Dumneavoastră ştiţi că deschiderile de credite nu se fac decât în 

mod justificat, adică în măsura existenţei unor plăţi necesare, 

efective, în luna următoare. Întrucât acestea nu existau, nu s-au 

făcut deschiderile de credite.   

Mi-aţi cerut repartizarea pe trimestre. Am să transmit 

repartizarea pe trimestre şi să vedeţi că cea mai mare parte a 

fondurilor este repartizată în  trimestrele III şi IV. Şi asta este 

aprobată de Ministerul Finanţelor.  
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În ceea ce priveşte hotărârea de Guvern de care 

dumneavoastră îmi spuneţi, eu ştiu că există modificări    din 

punct de vedere al sumelor. Nu aş putea să vă spun care este 

motivaţia pentru care a fost modificată hotărârea. Dar ştiu că la 

fiecare dintre ele există modificări. În unele au fost introduse 

anumite administraţii publice - consilii, cum se numesc;  în alta, 

a fost  scoasă o anumită valoare şi  în ultima, la fel – a fost 

introdusă o nouă administraţie, una sau două, nu ştiu cu 

exactitate. Dar, în orice caz, hotărârea de Guvern nu acoperă, în 

integralitate, suma aferentă titlului respectiv.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Dumneavoastră ştiţi că întocmirea bugetului se face 

echilibrat? Cu sume  aproximativ egale în fiecare trimestru? Şi 

că Ministerul Finanţelor nu vă aprobă acest buget? 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

Eu ştiu şi am să vă dau şi solicitarea noastră şi 

aprobarea Ministerului Finanţelor.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Dumneavoastră aţi cerut să faceţi o corectare a sumelor 

- văzând că se sfârşeşte, aproape, anul - şi aveaţi acest drept, să 

cereţi o corectare a sumelor, în sensul de a aloca sume mai 

consistente în trimestrul II şi III. Puteaţi să rectificaţi bugetul. 

Aţi făcut-o? 
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Doamna Alina Ioana Dincă: 

Să rectificăm repartizarea pe trimestru …?  

Domnul Vasile Bleotu: 

Exact. Da.  

Domnul Vasile Bleotu: 

Păi, care e eficienţa cheltuirii banilor publici? Ce 

investiţii se fac în octombrie, noiembrie, decembrie? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

La întrebarea asta nu ştiu să vă răspund. Este vorba de 

Departamentul Direcţia generală de Dezvoltare care ar putea să 

vă pună la dispoziţie... 

Domnul Vasile Bleotu: 

 Eu am vorbit la ministerul Finanţelor şi mi s-a dat 

răspunsul că trebuia să-l întocmiţi echilibrat şi că Ministerul 

Finanţelor nu aprobă repartizarea cu discrepanţe mari ca 70% 

din buget să fie în trimestrul III şi IV şi 30% în trim.I şi II. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Eu am să transmit propunerea dumneavoastră de 

repartizare şi... 

Domnul Vasile Bleotu: 

 Corect era ca să ne daţi defalcarea trimestrială acum. 

Şi cred c-o aveţi la dumneavoastră. 
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 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu, n-o am. 

Domnul Vasile Bleotu: 

 Păi, foarte rău că n-o aveţi. 

Mi-aţi dat bugetul anual programat care n-are nicio 

semnificaţie. Asta luam şi din legea bugetului de stat. 

Dar defalcarea pe trimestre o faceţi dumneavoastră. 

Este răspunderea integrală şi totală a dumneavoastră cum 

împărţiţi banii pe trimestre. Şi eu vă spun că i-aţi împărţit 

neeficient, neeconomicos, ilegal şi neoportun. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Domnule deputat, dacă-mi permiteţi. Eu am să 

transmit cererea noastră de repartizare şi aprobarea de 

repartizare pe trimestre a bugetului. 

Domnul Vasile Bleotu: 

 Şi acum pentru că aţi spus că nu există la cap.87.01, 

am să vă arăt eu că există. Am să vin la dumneavoastră. Pe 

materialul dumneavoastră. 

Dumneavoastră aţi spus colegei că la 87.01 nu vă 

permiteaţi să băgaţi cheltuieli de reclamă şi publicitate. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 
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 Nu, domnule deputat. Eu am spus aşa: la cap.87.01., 

nu există titlul „reclamă şi publicitate”, există titlul „alte 

cheltuieli cu bunuri şi servicii”. 

Domnul Vasile Bleotu: 

 Există. Nu l-aţi folosit dumneavoastră. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu. Nu am eu suma alocată titlului respectiv. Eu aşa 

am spus. Clasificaţia bugetară desigur că priveşte... 

Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi, în cadrul 

titlului există toată clasificaţia bugetară. Eu am precizat că noi, 

în cadrul capitolului, există toată clasificaţia bugetară. Eu am 

precizat că bugetul ministerului nu are suma alocată la acest 

titlu. 

Vreau să mai precizez un lucru: această clasificaţie 

bugetară pe care dumneavoastră o vedeţi şi anume, aprobată 

pentru Ministerul Turismului este aceeaşi care a fost aprobată şi 

în anul 2006 şi în 2007, şi în 2008, pentru promovarea şi 

dezvoltarea turismului, activităţile respective, bugetele tuturor 

anilor arată exact la fel. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Îi dau cuvântul doamnei Aurelia Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 
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 Doamna director general, am să am rugămintea să nu 

folosiţi ceea ce doamna ministru foloseşte, că în momentul în 

care este întrebată despre un lucru, să mă trimită la anul 2007-

2008, sau poate vreţi să începem de la Burebista până astăzi. 

Vă rog să răspundeţi la ceea ce dumneavoastră aveţi în 

atribuţie că nu-mi aduc aminte ca în anii la care faceţi referire să 

fi ocupat această funcţie sau să fi avut responsabilitate. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Dacă-mi permiteţi, doamna deputat, am ocupat această 

funcţie şi am avut responsabilitate. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Dar nu în condiţiile în care se desfăşoară bugetul 

despre care vorbim. În anii respectivi ne-am lăfăit în tot felul de 

lucruri, trecând ce vrei şi ce nu vrei pe buget şi pe banii publici, 

în condiţiile în care constatăm că ieri, în şedinţa de Guvern, 

fiecare ministru a ieşit şi a spus ce sacrificii va face, mai puţin 

Ministerul Turismului. Care are trecut pe site-ul ministerului 

angajări. Iar dumneavoastră veniţi aici să-mi face comparaţii cu 

anii trecuţi. În anii trecuţi era altă putere de cumpărare, erau alte 

condiţii, era creştere economică. În condiţiile în care toată lumea 

ţipă pe toate părţile că ţara moare, dumneavoastră veniţi să-mi 

faceţi comparaţie mere cu nuci. 

 Mulţumesc, domnule preşedinte. 

 Domnul Vasile Bleotu: 
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 Şi tot în prelungirea intervenţiei doamnei Aura 

Vasile... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă dau eu cuvântul. 

Domnul Vasile Bleotu: 

 Mulţumesc. Să ştiţi că dacă s-a încălcat legea în anii 

precedenţi nu e o justificare să o încălcăm şi astăzi. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Mulţumesc. Dacă nu mai are nimic domnul Bleotu, îi 

dau cuvântul domnului Georgian Pop. Şi a cerut cuvântul 

domnul  Corneliu Ţaga. 

Domnul Georgian Pop: 

 Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Întrebarea mea pentru doamna director Dincă este 

următoarea: în planul anual de achiziţii publice pe anul 2009 

redactat în 10.VI.2009, apar la un moment dat, două tipuri de 

achiziţii. Pe de o parte, servicii şi cereri de cercetare, adică studii 

de piaţă, sondaje, şi aşa mai departe, le putem identifica la 

numărul crt.119 la 125, şi în altă parte „servicii de promovare 

publicitate nr.crt.102 la 108. au făcut şi colegii mei dinainte 

referire. 

Eu vreau să vă întreb următorul lucru: pentru că din 

materialele puse la dispoziţie de către dumneavoastră nu rezultă 
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o corelare între cele două tipuri de achiziţie, în sensul că 

serviciile de piaţă, de sondaje şi de cercetare trebuie să 

fundamenteze serviciile de promovare şi publicitate. Or, din ce 

ne-aţi prezentat dumneavoastră până acum nu rezultă această 

legătură. Pe mine mă face acest lucru să înţeleg că promovarea 

cu bani foarte mulţi s-a făcut fără a fi fundamentată prin studiile 

de piaţă, ceea ce înseamnă că de regulă nu este profesionistă, iar 

banii pentru cercetare nu se mai justifică. Sunt nişte bani 

aruncaţi pe fereastră. Ce puteţi să ne spuneţi în acest sens? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Pot să vă spun ce am spus şi mai devreme. Eu am 

respectat... 

Domnul Georgian Pop: 

 Vă rog să răspundeţi la întrebarea mea. Şi la legătura 

dintre cercetare. Dacă cercetarea s-a făcut înaintea publicităţii şi 

dacă cheltuielile pe publicitate au fost fundamentate prin studii 

de piaţă sau s-au făcut, dacă-mi permiteţi un termen mai 

neacademic, după ureche. Pentru că, şi fac o precizare, dacă ne 

uităm pe datele Institutului Naţional de Statistică, constatăm că 

numărul de turişti străini în anul 2009 a scăzut vertiginos. Poate 

că e vorba şi de criza internaţională, poate nici publicitatea n-a 

fost făcută în mod profesionist. 
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Întrebarea mea este foarte precisă, este o corelaţie, 

publicitatea s-a făcut pe baza studiilor de cercetare sau 

cercetarea s-a făcut aşa ca să se cheltuiască nişte bani publici. 

Mulţumesc.  

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Domnule deputat, nu am cunoştinţă şi abilitate să 

răspund dacă promovarea trebuie făcută înainte de cercetare sau 

cercetarea înainte de publicitate. Există persoane în cadrul 

ministerului care vă pot răspunde la această întrebare. Şi anume, 

directorul Direcţiei de dezvoltare şi directorul Direcţiei generale 

de promovare. Eu pot să vă răspund încă o dată, dacă suma 

respectivă se regăseşte în buget şi dacă activităţile respective 

sunt conform legislaţiei. Şi ele sunt conform Hotărârii 314. 

Domnul Georgian Pop: 

 Domnule preşedinte, vă propun să-i chemăm la audieri 

pe domnii invocaţi de doamna director care n-a putut să 

răspundă la întrebarea mea şi să le adresăm această întrebare şi 

altele. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am luat act de propunerea dumneavoastră. Şi exact ca 

şi propunerea domnului Chiriţă şi celelalte propuneri de audieri 

le discutăm la concluzii şi în mod evident, el mai probabil vom 

accepta. 

Domnul deputat Nicolae Bănicioiu. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Am o completare legat de întrebarea colegului meu şi 

vreau să vă spun, doamna director, că nu sunt de acord cu ceea 

ce afirmaţi. Sper să măsuri înşel eu.  

Dumneavoastră răspundeţi la întrebarea colegului meu 

că cei 80 de mii de euro, sau mai mult, pentru cercetare, sondaje 

de opinii, care probabil nu se justifică. Bănuiesc că nu făceaţi 

sondaje electorale. Bănuiesc că făceaţi cercetare pe piaţă pentru 

promovarea turismului, din moment ce publicitatea este 

achiziţionată. Banii respectivi la ce-i mai folosiţi dacă nu vă 

deranjează întrebarea? La ce-i folosiţi banii respectivi? 

Şi vreau să vă spun că nu sunt de acord cu răspunsul 

dumneavoastră că nu v-a interesat şi că nu ştiţi dumneavoastră 

despre ce e vorba.  Ba să ştiţi. În momentul în care semnaţi, în 

momentul în care dumneavoastră, pe semnătura dumneavoastră 

pleacă cei 80k de mii de euro din bugetul nostru, cam trebuie să 

ştiţi. 

Deci, puteaţi să-i întrebaţi pe colegii de la celelalte 

departamente să vă justifice de ce este necesară această sumă 

pentru cercetare. Şi atunci ne puteaţi răspunde şi la această 

întrebare. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Domnule deputat, dacă-mi permiteţi. Planul anual de 

achiziţii a fost întocmit ca urmarea unor referate transmise de 

departamentele de care aminteam un pic mai devreme.  
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Care departament. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Departamentul de achiziţii publice. 

Cu siguranţă a fost fundamentată necesitatea studiilor 

de cercetare şi a publicităţii la momentele la care au fost trecute 

în planul anual de achiziţii. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Dumneavoastră nu aţi avut o curiozitate personală să 

ştiţi pe ce se cheltuieşte cei 80 de mii de euro? Cine semnează 

factura? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Eu nu semnez factura. Bunul de plată se dă...eu 

semneze plata. Dar, conform Ordinului 1792, bunul de plată se 

dă de cel care a iniţiat acţiunea şi conform oricărui ordin care se 

întocmeşte la nivelul ministerului cu privire la angajarea, 

lichidarea şi ordonanţarea. 

Documentul în baza căruia efectuez plata este 

ordonanţarea de plată, respectiv dispoziţia conducătorului 

unităţii către Departamentul economic pentru efectuarea plăţii. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Îi dau cuvântul domnului deputat Claudiu Ţaga. 

Domnul Claudiu Ţaga: 
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 Doamna director, Eu revin la ceea ce am început.  

La pct.8, în adresa pe care am înaintat-o Ministerul 

Turismului am specificat foarte clar ca să înţeleagă şi toată 

lumea care este astăzi aici că eu cred că nu s-a înţeles bine. Ne 

jucăm de-a şoarecele cu pisica. Am cerut documente. Ni s-au 

transmis, nu ni s-au transmis.  

La punctul 8, am precizat foarte clar: organigrama, 

statul de funcţii aprobat şi fişele de post ale angajaţilor 

ministerului. Dumneavoastră aţi precizat acum o oră şi ceva că 

aţi transmis fişele posturilor. Le-aţi transmis secretarului 

general. Aveţi idee cam numeric, 200-300, câte au fost? Că 

trebuie să le dăm de urmă. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Din punct de vedere al direcţiei mele, au fost 27. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Pe acestea le-aţi transmis secretarului general. 

Înseamnă că la dânsul s-au pierdut. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu cred că s-au pierdut. 

Domnul Claudiu Ţaga: 

 Din moment ce lumea spune că la noi au ajuns, eu 

măsuri ocup de hârtiile astea şi tot ce s-a transmis, totul este aici 
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şi răspund pentru ele şi am şi proprietatea termenilor. Vă 

mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban: 

 Domnul deputat Lakatos. 

Domnul Petru Lakatos: 

Doamna director general, în primul rând, vă felicit şi 

poate că o să surprindă colegii afirmaţia mea. Sunteţi net 

superioară tuturor colegilor de la Ministerul Tineretului şi 

Sportului care, în afară de „nu ştiu” nu prea au reuşit să spună 

absolut nimic. 

Câteva întrebări pentru lămurirea mea. DGPT e 

Direcţia generală de promovare în turism? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da. Direcţia generală de promovare turistică. Da. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Şi direcţia dumneavoastră este DGA. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da.  

Domnul Petru Lakatos: 

 E o coincidenţă de nume sau aveţi grade de rudenie cu 

Mihaela Dincă. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 
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 Este coincidenţă de nume. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Am bănuit, dar v-am întrebat ca să fie treaba clară. 

De ce am spus eu că sunteţi bine pregătită? Pentru că în 

întocmirea planului anual de achiziţii publice, pe care l-aţi 

semnat dumneavoastră, şi aţi participat la întocmire, în dreapta 

jos aţi semnat, asta înseamnă...nu în dreapta sus, că acolo este 

„aprobat”. Dar, o întrebare, de aceea v-am spus că sunteţi 

pregătită, pentru că aţi avut grijă ca anumite poziţii la care 

primele 5 cifre din codul CPV, chiar dacă sunt împărţite, dar 

totalul aţi încercat să nu depăşească plafonul stabilit. E corect. 

Se vede că ştiţi meserie. 

Totuşi, vă întreb: cum se justifică că la toate celelalte 

achiziţii, unde nu e vorba de achiziţie directă, e trecut ca 

responsabil Direcţia generală pentru promovare turistică şi nu 

dumneavoastră? Care a fost raţiunea? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Direcţia generală de promovare turistică este direcţia 

care iniţiază acţiunea respectivă. De aia s-a trecut ca persoană 

responsabilă această direcţie. 

Domnul Petru Lakatos: 

 E o explicaţie. Dar, de exemplu, dacă citesc aici, CD –

uri şi CD-uri externe. 
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 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Vă explic. Bugetul nostru conţine activitatea de 

întreţinere în ţară şi activitatea de întreţinere în străinătate. 

Pentru achiziţiile foarte mici, cum e cazul CD-urilor externe, 

acestea se achiziţionează de către şefii birourilor de turism din 

străinătate, pentru că este mult mai scump să le achiziţionezi aici 

şi să plăteşti vamă şi toate celelalte, decât să le achiziţioneze ei 

acolo. De aia sunt trecute separat. Adică se face o distincţie între 

ceea ce se achiziţionează în ţară pentru departamentele din ţară 

şi ceea ce se achiziţionează în străinătate pentru birourile de 

turism din străinătate. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Răspuns logic. Dar tot achiziţie directă este, da? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Şi atunci de ce s-a trecut normă internă? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Pentru că, urmare a unei adrese venite de la 

ANRMAP, la solicitarea noastră. Dacă cei din străinătate sunt 

obligaţi să respecte prevederile ordonanţei 34, încă o dată, vă 

răspund din ceea ce ştiu, dar  cel mai bine vă răspunde şeful 

departamentului de achiziţii. 
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Revenind, dacă au obligaţia de a respecta Ordonanţa 

34, s-a precizat că trebuie stabilite nişte norme în baza cărora ei 

pot achiziţiona direct de pe piaţa de acolo CD-urile, bunurile, în 

general. 

Şi ca urmare au fost întocmite aceste norme. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Am să vă cer atunci, în copie, acea adresă de la 

ANRMAP. 

Şi dacă tot veni vorba de această agenţie, a început 

controlul la minister? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da. 

Domnul Petru Lakatos: 

 V-au luat declaraţii? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Mie nu. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Nu v-a întrebat nimic la începerea controlului? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Deocamdată, mie nu. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Când a început? 
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 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Direcţia de achiziţii ştie cel mai bine. A fost 

contactată. Eu vă spun că ştiu că a început control la ANRMAP. 

Mai mult de atât nu ştiu exact data. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Puteţi să-i întrebaţi, dar dumneavoastră ştiţi foarte bine 

în momentul în care vine, de exemplu, de la Finanţe, controlul 

de fond, prima treabă vă ia declaraţie, vă solicită declaraţie 

semnătură olograf, dacă aveţi toate documentele cuprinse, dacă 

nu lipseşte nimic şi aşa mai departe. De regulă, dacă vine un 

organ de control se prezintă la conducerea ministerului, mă rog, 

nu intrăm în detalii. 

Mulţumesc. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Eu vreau să precizez că dacă vine Curtea de Conturi, 

cu siguranţă, conducerea mă cheamă pe mine că e din punct de 

vedere al fondurilor. Dacă vine ANRMAT, este chemat şeful 

departamentului de achiziţii care este obligat să deţină dosarul 

achiziţiei şi care trebuie să pună la dispoziţie conform cu 

originalul, sub semnătură, instituţiei care face verificările. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban: 
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Îi dau cuvântul doamnei Adriana Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Vreau să vă rog dacă puteţi să-mi spuneţi, spunând că 

vă ocupaţi de plăţile efectuate, în cazul contractului privind 

evenimentul de pe 5 iunie, în care doamna ministru spunea că 

acel contract cu firma Eventures este în valoare de 88 de mii de 

euro.  

Puteţi să-mi spuneţi dacă aţi făcut vreo plată până acum 

către firmă şi care e valoarea? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da, doamna deputat. Pot să vă răspund. Până în 

momentul de faţă nu a fost făcută nicio plată, valoarea 

contractului, într-adevăr... 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Mulţumesc. În cazul contractului „Lumină la malul 

mării” care înţeleg că e în valoare de 388 de mii de euro s-a 

făcut vreo plată? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 „Lumină la malul mării” a fost plătită integral. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Şi în planul de achiziţii publice, există la „servicii de 

consultanţă” o sumă de 300 de mii de euro. 
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Pe site-ul dumneavoastră este trecut contractul cu firma 

de avocatură în valoare de 100 de mii de euro. 

Puteţi să-mi spuneţi dacă aţi făcut vreo plată către firma 

respectivă? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Ca urmare a contractului de care dumneavoastră 

amintiţi, a fost făcută o singură plată în valoare de 19 mii de lei. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Mulţumesc. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Dacă nu mai aveţi întrebări, vă rog, stimaţi colegi, să-

mi permiteţi şi mie să pun câteva întrebări. 

Stimată doamnă director general, am să vă citez din 

lege nr.500 din 11 iulie privind finanţele publice. La art.2, la 

definiţii, articolul bugetar este definit ca subdiviziunea 

clasificaţiei cheltuielilor bugetare determinată în funcţie de 

caracterul economic al operaţiunilor prin care aceasta se 

concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli 

indiferent de acţiunea la care se referă. 

În art.4, alin.4, se stipulează următorul lucru: 

„angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât 

cele aprobate, atrag răspunderea celor vinovaţi în condiţiile 

legii.!” Nu vreau să vă citesc în  ce constă răspunderea. 
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La art.12, se precizează că, măsuri refer la cheltuieli, nu 

la venituri: „Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget 

pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică şi 

destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.” Ştiţi ce 

înseamnă clasificaţia bugetară, nu trebuie să vă spun. 

În art.22 alin.1, ordonatorii de credite au obligaţia de a 

angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita 

prevederilor şi destinaţiilor aprobate pentru cheltuieli legate de 

activitatea instituţiilor publice.” 

La art.29, alin.3, se stipulează: „cheltuielile prevăzute 

în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată.” 

De asemenea, ultima citare din lege pe care o fac este 

următoarea: „în art.47,  în alin.5 şi 6, sunt stabilite modalităţile 

în care pot fi realizate virările de credite bugetare între 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare.”  

Art.5 şi 6 stabileşte modalităţile. Dar, în art.7, se face 

următoarea precizare: „Virările de credite bugetare în condiţiile 

alin.5 şi 6 se pot efectua începând cu trim.III al anului bugetar 

iar aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor 

prezentului articol legilor bugetare şi legilor de rectificare.” 

În aceste condiţii, vă pun o întrebare: în baza cărui 

articol, alt articol, în afară de legile pe care vi le-am citit în 

Legea finanţelor publice, aţi dispus: efectuarea de plăţi pentru 

publicitate, atâta timp cât în clasificaţia bugetară aveaţi un 
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articol distinct „reclamă şi publicitate”, la care prevederea 

bugetară stabilită în buget era egală cu zero. 

Eu vreau să-mi precizaţi în lege articolul, să nu spuneţi 

hotărâre de Guvern, pentru că hotărârea de Guvern nr.314 pe 

care o invocaţi, eu, personal, nu pot s-o accept pentru că nu aveţi 

în cuprinsul acestei hotărâri de Guvern nici un fel de prevedere 

prin care să vi se permită în mod expres să treceţi împotriva 

Legii finanţelor publice la un alt articol al clasificaţiei bugetare, 

„cheltuielile de publicitate”. 

Ca atare, vă rog frumos să-mi precizaţi ce lege, ce 

articol, ce alineat v-a permis dumneavoastră să efectuaţi 

cheltuieli de publicitate şi reclamă atâta timp cât în Legea 

finanţelor publice care este extrem de clară, ne spune faptul că 

nu puteţi să efectuaţi plăţi decât în conformitate cu clasificaţia 

bugetară şi că nu puteţi face virări în cadrul bugetului între 

diferitele subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare decât în trim.III. 

Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Domnule preşedinte, 

Vreau să vă spun că, conform art.22, ordonatorii de 

credite au obligaţia de a angaja şi a utiliza creditele bugetare 

numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate. Implicit, 

ministerul a angajat şi utilizat creditele bugetare ca urmare a 

aprobării Legii bugetului şi a sumei la titlul 20.30.30. care are la 

bază fundamentarea sumei respective. În cadrul căruia au fost 

trecute toate activităţile care se regăsesc în Hotărârea nr.314. 
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Practic, bugetul nostru a fost aprobat pe o anumită 

fundamentare care cuprindea toate activităţile care sunt aprobate 

prin Hotărârea 314. astfel încât, ordonatorul de credite a utilizat 

şi angajat creditele numai conform dispoziţiilor şi aprobărilor. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Stimată doamnă, vă întreb, eu nu mă refer la 

fundamentări, eu mă refer la legi. În Legea bugetului de stat care 

este alcătuită în conformitate cu Legea finanţelor publice, nu 

este prevăzut nici un leu la articolul ”publicitate şi reclamă”. Pe 

mine nu mă interesează ce aţi fundamentat dumneavoastră, care 

e corespondenţa între Ministerul Finanţelor şi Ministerul 

Turismului. Pe mine mă interesează ca în efectuarea cheltuielilor 

publice, în baza bugetului de stat, să fie respectată Legea 

finanţelor publice.  

Ca atare, vă întreb din nou: în ce lege, în ce articol, aţi 

găsit dumneavoastră dispoziţii care să anuleze dispoziţiile Legii 

finanţelor publice şi dispoziţiile Legii bugetare care, repet, în 

legea bugetară, la fişa dumneavoastră bugetară la reclame şi 

publicitate aveţi zero prevederi. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Domnule preşedinte, 

 Eu sunt de acord că este zero la reclamă şi publicitate, 

dar o hotărâre pentru mine este un act normativ şi o dispoziţie 

legală. Câtă vreme o hotărâre permite plata de la titlul respectiv 
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a activităţilor respective, eu consider că am respectat Legea 

finanţelor publice. Că sumele au fost utilizate în limita şi 

destinaţiile aprobate. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Stimată doamnă, vă pun întrebarea: tipul de cheltuieli 

de publicitate pe care spuneţi dumneavoastră că aţi avut bază 

legală să le faceţi, nu se regăsesc decât în planul de achiziţii. 

Planul de achiziţii nu are caracterul unui act normativ. Dar chiar 

dacă s-ar fi adoptat, printr-un ordin de ministru, un ordin de 

ministru nu poate să vă dispună dumneavoastră încălcarea legii 

în efectuarea plăţii. 

Ca atare, faptul că a trecut în planul de achiziţii 

ordonatorul principal de credite sub semnătură faptul că 

efectuează cheltuieli de publicitate, conform clasificaţiei 

bugetare, subdiviziunilor clasificaţiei bugetare, la un articol, şi 

aici vă mai spun un lucru care ţine de experienţa în activitate. 

Dumneavoastră puteţi să treceţi la 20.30.30 alte cheltuieli de 

bunuri şi servicii, cheltuieli care nu sunt cuprinse în clasificaţia 

bugetară. 

Or, atâta timp cât dumneavoastră aveţi în clasificaţia 

bugetară, în detaliu, poziţia „publicitate şi reclamă”, 

dumneavoastră nu puteţi să ascundeţi cheltuieli de publicitate şi 

reclamă în „alte cheltuieli şi servicii”. Pentru că veniţi în 

contradicţie cu Legea finanţelor publice. 
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Ca atare, vă pun din nou întrebarea, şi să nu invocaţi 

planul de achiziţii ca un temei pentru efectuarea plăţilor, nici 

Hotărârea de Guvern 314, pentru că Hotărârea de Guvern 314 nu 

prevede la nici un articol din ce articol, subdiviziunea 

clasificaţiei bugetare puteţi efectua dumneavoastră cheltuielile 

care sunt prevăzute în planul de marketing. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu avem decât un singur titlu în cadrul capitolului 

respectiv. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mai pun din nou întrebarea: în ce bază legală aţi 

dispus efectuarea plăţilor pentru contractele de publicitate atâta 

timp cât, ţinând cont de prevederile Legii finanţelor publice, 

dumneavoastră aţi avut în Legea bugetului zero lei la art. 

”publicitate şi reclamă”? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Domnule preşedinte, 

 Am acelaşi răspuns: baza legală este Hotărârea 314. La 

baza bugetului au stat fundamentările care se regăsesc. De 

asemenea, vreau să menţionez că plăţile... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Dumneavoastră de unde ştiţi de fundamentări dacă n-

aţi participat la elaborarea bugetului? 
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 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Am avut cunoştinţă. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am înţeles. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Vreau să vă spun că nici una din plăţi nu a fost făcută 

de către mine, ci toate plăţile au fost făcute conform Ordinului 

nr.1792 de ordonanţare de plată care o emite ordonatorul de 

credite şi care este vizată de controlul delegat al Ministerul 

Finanţelor. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci, după cum bine v-am citit, în lege spune foarte 

clar că e răspunderea ordonatorului principal de credite. Sigur că 

şi dumneavoastră avizaţi documentaţiile. Ca atare, aveţi şi 

dumneavoastră partea de răspundere.  

Voi trece la alte câteva întrebări. Să ştiţi că nu am 

plecat deloc lămurit de răspunsul la această întrebare. V-aş pune 

câteva întrebări care ţin de politica generală. Prima întrebare: aţi 

aplicat reducerea cheltuielilor de personal cu 20% în 

conformitate cu decizia Guvernului şi cu anunţurile premierului 

Boc? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 
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 Ce vreau să vă spun este că noi am mai făcut o 

reducere a cheltuielilor de personal la prima rectificare bugetară 

în valoare de 2.224, şi urmează să facem, conform dispoziţiilor o 

reducere a cheltuielilor de personal, conform... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Stimată doamnă, dumneavoastră ştiţi foarte bine cifrele 

bugetare. Eu v-am întrebat pentru că deschizând site-ul 

Ministerul Turismului, la care am fost trimis cu graţie de 

doamna ministru, am văzut o mulţime de anunţuri de angajare. 

Şi chiar vă repet, aţi redus cu 20% sau nu aţi respectat decizia 

guvernamentală de reducere cu 20%? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Noi am redus cheltuielile de personal. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Cu cât? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu ştiu exact suma. Transmitem Ministerului 

Finanţelor economiile realizate. Am să transmit adresa 

respectivă. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Mulţumesc. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 
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 Ce vreau să precizeze, din câte ştiu, dar, repet, este un 

răspuns la care poate răspunde Direcţia de resurse umane. Nu 

este vorba de anunţuri de angajare, ci de o angajare temporară 

pe posturile celor care sunt în concediu de maternitate sau sunt 

în...ceva de genul ăsta. 

Dar, repet, nu este o informaţie pe care s-o dau eu cu 

siguranţă. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Nu vă pun întrebarea asta din dorinţa de a vă pune într-

o capcană, pentru că dumneavoastră aveţi o scăpare din capcană 

şi anume aceea că sunteţi instituţie nou înfiinţată. 

Dar aici e vorba de aplicarea deciziilor guvernamentale 

în diferite ministere. 

A doua întrebare pe care vreau să v-o pun: 

dumneavoastră aţi efectuat plăţi sau, mă rog, aţi avizat 

efectuarea de plăţi, pentru diferite contracte. Am să fac referire 

la trei contracte care sunt în domeniul publicităţii: contractul cu 

Clir Media, cu DVB şi cu Media Investment, n-aţi efectuat plăţi 

pentru aceste contracte? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da.  

Domnul Ludovic Orban: 
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Întrebarea mea este: în momentul în care vi s-a adus 

spre avizare documentaţia, aţi avut la dispoziţie toate 

documentele legale pentru a efectua plăţile respective? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 La momentul la care mie mi se aduc documentele, este 

partea finală şi anume, ordonanţarea semnată de iniţiatorul 

acţiunii, de vize de control financiar-preventiv propriu, de viză 

de control financiar-preventiv delegat şi de ordonatorul de 

credite. În spatele ordonanţării, se regăsesc contractul, 

propunerea şi angajamentul şi dacă e vorba de servicii de 

publicitate, în general, monitorizările, fireşte şi factura cu bun de 

plată şi certificat în privinţa... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Când aţi efectuat plăţile la cele trei contracte? Dacă 

documentaţia necesară pentru avizarea plăţilor era completă. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

Conform Ordinului 1792 care permite plata, era 

completă. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Bine. Mulţumesc. 

V-aş mai pune o întrebare legată de...aţi contrasemnat 

contracte? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 
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 Am avizat contracte, da. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci, nu v-a interesat decât în măsura în care aceste 

contracte au sau nu acoperire bugetară, după cum susţineţi 

dumneavoastră. Ăsta e sensul semnăturii dumneavoastră. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Asta este şi atribuţia conform fişei postului. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Nu aţi verificat în nici un alt fel legalitatea încheierii 

unui contract, decât sub aspectul existenţei resurselor financiare 

pentru contract. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Da. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă mulţumesc. Vă mai pun o întrebare, ultima. Aţi 

achiziţionat în planul de achiziţii o maşină pentru ministru? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci nu aţi achiziţionat maşină pentru ministru. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu.  
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Domnul Ludovic Orban: 

 Deci, ministrul nu beneficiază de maşină din partea 

Ministerul Turismului. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă mai întreb o dată: aţi achiziţionat maşină pentru a fi 

pusă la dispoziţia ministrului din resursele bugetare prevăzute la 

capitolul achiziţii? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Domnule preşedinte, răspund că nu. Şi, conform 

parcului auto, noi avem dreptul la 40 de maşini şi avem 39. 

Maşină pentru ministru nu există. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Nu, eu v-am pus altă întrebare. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu. Răspunsul este nu. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Mulţumesc foarte mult. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Înseamnă că doamna ministru merge cu maşina 

proprie, nu? 
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 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu merge cu maşina proprie. Nu merge cu o maşină de 

la Ministerul Turismului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Deci, maşina de la cabinetul ministrului n-o foloseşte 

doamna ministrul. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu există maşină pentru cabinetul ministrului, este 

maşina pentru ministru şi nu este. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Pot să vă pun altă întrebare: nefiind maşina 

dumneavoastră, şi nefiind în patrimoniul dumneavoastră, aţi 

avizat plăţi pentru service, reperaţii, benzină şi aşa mai departe? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Mulţumesc. 

Îi dau cuvântul doamnei deputat Aura Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Doamna director general, ne-aţi tot făcut trimitere la 

Hotărârea de Guvern nr.314 care spuneţi dumneavoastră v-a 

permis să realizaţi cheltuieli cu publicitatea şi reclama, chiar 

dacă pe bugetul consolidat, la capitolul 20.30.01, aveţi suma 
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zero. Vă citesc din această hotărâre articolul 2: „Programele 

prevăzute la art.1, se finanţează din bugetul Ministerul 

Turismului în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie 

pentru anul 2009, prin Legea bugetului de stat pe anul 2009, 

nr.18/2009.” 

Deci, ea este la general şi nu se indică nici sursa, nu se 

indică nici capitol, nici cod, nici nimic. Nu aţi simţit nevoia să 

întrebaţi Ministerul Finanţelor sau pe altcineva unde să faceţi 

încadrarea? Prima întrebare. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Doamna deputat, hotărârea Guvernului a fost avizată 

de Ministerul Finanţelor cu privire la activităţi şi din câte 

cunosc, dar nu vreau să mă pronunţ, Ministerul Finanţelor 

verifică existenţa sumelor pentru activităţile, acţiunile care sunt 

propuse a fi aprobate. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Teoretic, Ministerul Finanţelor trimite un reprezentant 

în momentul în care trebuie să-şi avizeze proiectele care sunt 

licitaţii, încredinţare directă, încredinţare fără anunţuri 

publicitare, cam cum s-a folosit la dumneavoastră la minister. 

Dar întreb încă o dată: în momentul în care spune aici 

„în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie pentru anul 

2009”, în condiţiile în care în buget nu apare nici anexa 1, nici 

anexa 2, pentru că această hotărâre este din data de 18 martie 
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2009, de ce n-aţi luat de la cheltuiala cu munca vie? De ce nu aţi 

luat de la dotările de autoturisme? De ce a trebuit să mergeţi la 

alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

Care este baza, ce a stat la baza deciziei dumneavoastră 

sau a celui care a hotărât că se face aici încadrarea şi n-aţi luat 

alt capitol? Pentru că, în mod normal, în momentul când se face 

această hotărâre care, într-adevăr, ea este semnată de către 

Ministerul Finanţelor dar nu este avizată, vreau să vă spun, 

domnule preşedinte, de Ministerul Justiţiei, deci, un aviz de 

legalitate, în momentul în care mie mi-ar fi venit acest material, 

această hotărâre pe care s-o pun în practică, aş fi simţit nevoia să 

fac o adresă către cel care este responsabil, Ministerul 

Finanţelor, şi să-mi indice care este capitolul şi unde s-o 

încadrez.  

Pentru că era, aprioric, aprobării bugetului consolidat. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Mulţumesc, doamna deputat. 

Dacă mai aveţi întrebări pentru doamna director 

general. 

Mai are o întrebare domnul Lakatos. Şi închidem lista 

întrebărilor. 

Răspundeţi, doamna director. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

Domnule preşedinte, 
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 În cadrul cap.87.01 – alte acţiuni economice – conform 

Ordonanţei 8 şi Ordonanţei 32, se finanţează programul de 

promovare şi programul de dezvoltare a produselor turistice. 

Hotărârea 314 aprobă, conform Ordonanţei 8, acţiunile 

care se finanţează din acest capitol. Implicit, nu se puteau trece 

acţiunile respective în cadrul altui capitol, pentru că înseamnă 

încălcarea Legii finanţelor publice. S-a respectat încadrarea în 

sensul utilizării fondurilor, conform destinaţiei aprobate. Dacă la 

cap.87, - alte acţiuni economice – nu sunt decât programele de 

promovare şi dezvoltare, Hotărârea care prevede acţiunile care 

se finanţează din programele de promovare şi dezvoltare, nu 

puteau fi plătite decât din acest capitol, nu din alt titlu. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Stimată doamnă director general, 

În cap.87.01, de care faceţi dumneavoastră referire, şi 

chiar vă mulţumesc pentru această precizare, exact la acest 

capitol, în clasificaţia bugetară, este prevăzută articolul care 

presupune publicitate şi reclamă şi defineşte tipul şi natura 

cheltuielilor. Îmi pare rău că vă spun. N-are rost să intrăm acum 

într-o polemică.  

Domnul Lakatos. 

Domnul Petru Lakatos: 

 Reiterez rugămintea să ne trimiteţi acea adresă.  
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Şi mi-aţi stârnit curiozitatea şi acum, în final, 

dumneavoastră sunteţi trecută aici responsabilă pentru achiziţii 

şi servicii de telefonie publică, telefonie mobilă, televiziune prin 

cablu, Internet, 200 de mii de euro. Şi la procedură e trecut aşa: 

cerere de ofertă sau negociere fără publicarea unui anunţ.  

Care variantă aţi ales şi dacă aş putea să primesc 

dosarul achiziţiei. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

Din punct de vedere al serviciilor de telefonie, telefonia 

fixă şi telefonia mobilă. Telefonia mobilă a fost preluată în baza 

unui contract preluat de la Ministerul întreprinderilor mici şi 

mijlocii, comerţ şi profesii liberale. Practic, când această 

instituţie a fost despărţită, am preluat numerele aferente 

personalului din Ministerul Turismului, celelalte au rămas acolo. 

Şi este un contract conform căruia se vor achita sumele până la 

demararea procedurilor de achiziţie publică, cu o valoare 

estimată, cu siguranţă. 

Până în momentul de faţă nu a fost demarată procedura 

de achiziţie publică. 

Domnul Petru Lakatos: 

 La nici una din poziţii? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 
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 La telefonia mobilă, nici acolo n-a fost. Telefoanele au 

fost montate foarte târziu, a fost o sumă foarte mică plătită, 

urmează să se facă procedura prevăzută de lege. 

Nu am efectuat plăţile doar pe factură. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Dacă mai aveţi întrebări, stimaţi colegi. 

Dacă nu mai aveţi întrebări... 

Domnul Vasile Bleotu: 

 Vroiam să vă mai pun o întrebare: în momentul în care 

dumneavoastră în execuţie aveţi doar 9%, consideraţi că puteţi 

face execuţia din 91% până la sfârşitul anului a bugetului 

programat? Şi dacă nu, ce se întâmplă cu banii. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

Domnule deputat,  

În situaţia în care nu se face execuţia de 91%, aşa cum 

aţi spus, există baza legală conform Legii finanţelor publice care 

până la 1 decembrie suntem obligaţi să transmitem economii, 

astfel încât să fie date fondului de rezervă. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă mai pun o întrebare, ca să terminăm pe un aer 

relaxant: în planul de achiziţii iniţial era o sumă prevăzută la 

punctul 80 – perdele şi draperii. Suma respectivă a fost majorată 

la 67.500 euro. După apariţia articolelor din Jurnalul Naţional, 
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probabil cineva a dat dispoziţie şi s-au tăiat perdelele şi 

draperiile. 

Întrebarea mea: aţi efectuat cheltuieli pentru perdele şi 

draperii? 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Nu. Pentru jaluzele verticale. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Un scurt comentariu, apropo de ultimele comunicate 

de presă pe care ministerul pe care-l reprezentaţi aici, le tot face 

public. Vreau să vă spun totuşi că remarc cât de benefic este 

rolul unei astfel de comisii de anchetă. Nu ştiu dacă ar trebui 

extinsă sau nu această modalitate. Dar cred că şi după această 

comisie şi mai sunt încă două, una este deja terminată, cred că 

până la urmă, în 2010, cel puţin sper eu, vom avea mai multă 

atenţia atunci când întocmim proiectele de buget pentru 

ministere, astfel încât să nu ne mai pomenim că în decembrie 

vor rămâne cu atât de mulţi bani. Iar bacalaureatul nu are bani să 

se desfăşoare?! Totuşi?! 

Domnul Ludovic Orban: 

 Am înţeles concluzia dumneavoastră: nu mai sunt 

necesare economiile şi disponibilizările de personal dacă la toate 

ministerele se va proceda ca la Ministerul Turismului şi anume, 

nu se vor cheltui banii publici. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi, la Ministerul 

Turismului nu e criză. Criză este în restul României. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Domnule preşedinte, aş vrea să mai intervin un singur 

minut. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Sigur. E ultima intervenţie şi închidem prima parte. 

 Doamna Alina Ioana Dincă: 

 Eu nu am spus că nu se vor cheltui. În situaţia în care 

nu se vor cheltui, vor fi daţi bugetului de stat. Cea mai mare 

parte a lor sunt pentru administraţiile publice locale. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Stimaţi colegi, punem punct audierii. 

Un comentariu de zece secunde şi după aia punem 

punct. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Totuşi trebuie să aveţi mare grijă în momentul în care 

spuneţi perioada când veţi cheltui şi cum veţi cheltui, pentru că 

va fi o campanie electorală în această toamnă şi dacă mă 

gândesc la pixuri şi brichete, fac trimitere la tricourile de la 

Comisia Ridzi, care nici în ziua de astăzi nu ştim câte sunt şi ce 

au scris pe ele şi ce culoare au avut. 
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De asemenea, cred eu că o să fim foarte atenţi la ce 

dosare veţi selecta, pentru ce judeţe, pentru ce primării, în 

momentul în care veţi aloca în trim.III banii şi cred eu că vor 

trebui făcute nişte eforturi extraordinare ca să îi poată şi folosi. 

Nu o să înţeleg niciodată de ce nu v-aţi ocupat până în acest 

moment în condiţiile în care în această vară să poată să înceapă 

derularea programelor şi să folosim vara, pentru că în acest 

moment se puteau crea locuri de muncă în judeţele respective, se 

puteau pregăti obiective turistice pe programul „Schi în 

Carpaţi”. Se puteau pregăti altele şi altele. 

Probabil că pe activitatea „Pârtii, schi în Carpaţi” o să o 

facem iar în perioada în care trebuie să schiem, exact cum am 

făcut programul pentru Marea Neagră, în momentul în care se 

termină concediile. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mulţumesc, cu această punem punct audierii doamnei 

director general de la Direcţia generală, economică şi 

administrativă a Ministerului Turismului. 

Luăm o pauză de 15 minute, după care, în conformitate 

cu programul, îl vom invita pe domnul secretar de stat să fie 

audiat. 

- După pauză – 

Domnul Ludovic Orban:  
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Stimaţi colegi, vă invit să reluăm şedinţa comisiei de 

astăzi. Invitatul pe care-l vom audia este domnul secretar de stat 

Sorin Munteanu, secretar de stat în Ministerul Turismului.  

Domnule secretar de stat, vă voi citi şi dumneavoastră, 

în conformitate cu art. 76 alin. 6, că aveţi obligaţia de a spune 

adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştiţi şi că 

nerespectarea acestei obligaţii atrage după sine răspunderea 

penală. 

Vă invit, stimaţi colegi, să începem audierea, să puneţi 

întrebările. 

Domnul deputat Nicolae Băncioiu. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Mulţumesc.  Şi domnului secretar de stat aş dori să-i 

mulţumesc pentru că a răspuns invitaţiei noastre. 

Încep cu o întrebare legată tot de buget, şi anume, dacă 

vă mulţumeşte bugetul pe care l-aţi primit anul acesta la 

Ministerul Turismului? Îl consideraţi suficient? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Domnule preşedinte,  

Domnilor deputaţi, 

Vă mulţumim pentru că ne-aţi invitat să lămurim nişte 

acuzaţii şi unele lucruri neadevărate care s-au tot vehiculat în 

ultima vreme. 

 



 117

Vizavi de întrebarea dumneavoastră, domnule 

Bănicioiu, bugetul Ministerului Turismului a fost fundamentat 

pe baza sau, mă rog, după modelul Agenţiei Naţionale de 

Turism care a funcţionat până anul trecut, bineînţeles operându-

i-se modificările de rigoare, datorită faptului că aceasta s-a 

transformat în minister al turismului, s-a mărit, şi-a preluat rolul 

de autorizare şi control în serios, nu ceea ce s-a întâmplat până 

acum şi în baza hotărârii, să zicem, a actualului Guvern de a 

declara turismul activitate de interes naţional, ne-am axat, să 

zicem, activitatea noastră principală în zona promovării şi a 

dezvoltării infrastructurii pentru turism. 

Pentru aceasta, bugetul nostru, aţi văzut, 80% din el 

sau, mă rog, ceva de genul acesta, sunt sume care urmează să fie 

transmise autorităţilor publice locale, pentru diverse investiţii în 

turism, investiţii care au fost aprobate... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

O să intrăm în detalii imediat. 

Aceasta înseamnă că reducerea cheltuielilor cu 

personalul: 20%, da? Înseamnă că dumneavoastră o aplicaţi şi 

ne puteţi da şi câteva date mai concrete, având în vedere că 

sunteţi secretar de stat şi cunoaşteţi bine problema şi participaţi 

şi la şedinţele de Guvern. Deci, ştiţi foarte bine cerinţele 

premierului. 

Domnul Sorin Munteanu: 
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Noi am redus şi personalul a două agenţii pe care le 

avem în subordine. Din păcate, noi am fi dorit să le trecem la 

Ministerul Turismului, dar activitatea lor nu o permite. Este 

vorba de INCDT (Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare 

pentru Turism), unde am redus cu mai mult de 20%. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Cheltuielile sau personalul? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, personalul! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Per ansamblu, pe minister. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Per minister nu ştiu dacă reuşim să reducem chiar la 

20%. Este minister nou înfiinţat, care nu a fost înfiinţat, nu s-au 

făcut angajări. Totul a fost structurat chiar după necesităţi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dar la dumneavoastră credeţi că se justifică această 

reducere de personal, având în vedere bugetul generos pe care-l 

aveţi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Haideţi să vă dau un simplu exemplu. În timp ce la alte 

minister, de exemplu un ministru are 8 sau 12 consilieri, al noi 

ministrul nostru are 4, în momentul de faţă. 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi dumneavoastră aveţi 39 de maşini... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Ce să mai reducem? Un secretar de stat la alte minister 

poate să aibă şi 6 consilieri, eu am unul singur. N-aş putea să-l 

reduc pe acela! 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Să ştiţi că nu mă refeream la reduceri de personal. Cred 

că m-aţi înţeles greşit. La reduceri de cheltuieli mă refeream, 

domnule secretar de stat. Deci, nu-mi doresc să daţi afară pe 

nimeni, ba, din contră! Ba chiar îmi doream ca alte ministere să 

poată să-şi ţină angajaţii, nu ştiu, poate luau bani din alte părţi, 

poate chiar de la ministerul dumneavoastră. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Domnule Bănicioiu, reducerilor noastre de cheltuieli s-

au văzut că nu corespund cu ceea ce s-a tot prezentat şi vehiculat 

în planul de achiziţii publice, nu se regăseşte şi în cheltuirea 

acelor bani. O să vă dau câteva exemple, dacă doriţi... S-a 

vehiculat că avem cheltuieli cu telefonia de 180.000 de euro. 

Până în prezent nu am cheltuit decât 30.000 de euro şi este la 

jumătatea anului. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

 



 120

Haideţi să ne povestiţi mai mult de investiţia de la 

Piatra Neamţ. Eu sunt foarte curios... Eu vin dintr-o localitate tot 

aşa, cu potenţial turistic – Zimnicea. Dunărea... în fine. Nu a 

intrat în planul dumneavoastră de priorităţi, dar aceasta este 

partea a doua, sper în 2010, poate vă aplecaţi şi asupra 

localităţilor de la Dunăre. 

Spuneţi-mi, la Piatra Neamţ, câţi bani au mers din 

bugetul ministerului, utilitatea şi poate ne explicaţi un pic şi cum 

a fost cu acea discuţie. Probabil tot din presă aţi auzit, de la 

Petroşani, pârtia respectivă, care înţeleg că nu se mai face plata 

şi atunci chiar cred că este un demers fericit al presei. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Îmi cer scuze, nu am fost atent, unde aţi spus că nu se 

face plata? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

La Petroşani. Pârtia respectivă, care apărea la un 

moment dat pe SEAP cu vreo 86 milioane de euro. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Pot să răspund? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Vă rog. 

Domnul Sorin Munteanu: 
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Şi la Dunăre avem investiţii. Noi îi aşteptăm cu 

proiecte. S-au repartizat sume pentru acele consilii locale şi 

judeţene care au depus studii de fezabilitate, proiecte la noi 

pentru dezvoltare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ziceţi-ne de Piatra Neamţ. 

Domnul Sorin Munteanu: 

La Piatra Neamţ s-au dat 10.000, deci 10 milioane lei. 

Dar, vreau să vă spun că Piatra Neamţ a fost singurul care şi-a 

finalizat actele ca să putem să virăm sumele. Îi aşteptăm pe toţi, 

toţi au licitaţii puse pe SEAP, dar nu s-au prezentat la noi cu 

ceea ce le-a cerut Ministerul Finanţelor, contractele încheiate 

cu... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Îmi cer scuze, domnule secretar de stat că vă întrerup. 

Deci, vina înţeleg că este a autorităţilor locale care nu prezintă 

proiecte şi nu fac? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu. Proiecte au, nu şi-au finalizat... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Dar aţi desfăşurat vreo campanie de a-i ajuta să-şi facă 

proiecte, de a-i învăţa să facă proiecte, că tot aveţi atâţia bani 

pentru promovare? Promovare în rândul autorităţilor locale aţi 
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făcut vreodată sau acum, mai nou? Că tot aţi constatat că nu sunt 

capabili? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Există un masterplan deja făcut care trasează nişte 

direcţii în dezvoltarea turismului. Pe baza acelui masterplan şi 

cu îmbunătăţirile pe care poate să le sufere, ori autorităţile locale 

îşi întocmesc singuri studiile de fezabilitate, ori, mai nou, le 

întocmim şi le finanţăm noi studii de fezabilitate. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Efectiv ce faceţi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Noi aceasta facem încontinuu. Le spunem să vină cu 

proiecte, să vină să depună proiecte, să le analizăm dacă sunt 

fezabile. Avem un departament în care să ştiţi că lucrează 

oameni foarte bine pregătiţi din punctul acesta de vedere şi 

analizează dacă este oportună investiţia respectivă, pentru că, ce 

să vă spun, vin primari care poate vor să-şi facă o investiţie, o 

telecabină undeva unde nici nu se poate face pârtie de schi sau, 

mai ştiu eu, chestiuni de genul acesta. Toate lucrurile acestea 

sunt analizate şi dacă se constată că este oportună dezvoltarea, în 

general a zonei respective, pentru că ideea noastră este de a 

dezvolta zona, integrat mai mult, care să integreze mai multe 

localităţi, nu să dezvoltăm un singur cătun care are patru case şi 

nici o pensiune sau, mă rog... 
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Domnul Ludovic Orban:  

Am rugămintea să fiţi ceva mai precis şi mai scurt. 

Numai puţin. Aş vrea să pun, înainte de a continua şirul 

întrebărilor, câteva întrebări lămuritoare pentru ca fiecare dintre 

membrii comisiei să ştie foarte clar ce întrebări pot să vă 

adreseze. 

Prima întrebare pe care v-o pun este ce atribuţii aveţi 

stabilite în cadrul Ministerul Turismului şi prin ce act vi s-au 

stabilit aceste atribuţii? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Am delegare pentru Departamentul de marketing şi 

promovare, pentru Departamentul de dezvoltare şi pentru 

Departamentul de gestionare fonduri europene. 

Domnul Ludovic Orban:  

Deci, Departamentul marketing şi promovare, 

Departamentul de dezvoltare şi Departamentul de gestionare 

fonduri europene. Am înţeles. Aceasta este prima întrebare. 

A doua întrebare: unde vă desfăşuraţi activitatea?  

Domnul Sorin Munteanu: 

La Ministerul Turismului, în clădirea Ministerului 

Transporturilor. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Nu vă desfăşuraţi activitatea împreună cu ministrul 

turismului la biroul de la Guvern? Deci, nu aveţi birou la Palatul 

Victoria? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Şi ministrul turismului îşi desfăşoară activitatea tot la 

Ministerul Transporturilor, dar are birou şi la Guvern. 

Domnul Ludovic Orban:  

Am înţeles. Dar dumneavoastră aveţi birou numai în 

clădirea Palatului CFR, nu ... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Avem un birou şi la Guvern. 

Domnul Ludovic Orban:  

A treia întrebare pe care vreau să o adresez: i-aţi ţinut 

locul doamnei ministru atunci când a fost plecată şi, ca atare, aţi 

avut pe perioada absenţei domniei sale delegaţie de a semna în 

locul domniei sale? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, am avut delegare ... 

Domnul Ludovic Orban:  

De câte ori şi în ce perioadă? 

Domnul Sorin Munteanu: 

N-aş putea să vă spun. De mai multe ori... 
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Domnul Ludovic Orban:  

Rugămintea mea este să ne puneţi la dispoziţie aceste 

informaţii. Deci, vi s-au delegat pe perioada absenţei 

ministrului... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Pentru a semna pentru şi în locul ministrului... 

Domnul Ludovic Orban:  

... în toate domeniile? 

Domnul Sorin Munteanu: 

În toate domeniile, da. 

Domnul Ludovic Orban:  

Este fundamental. Vă spun, ca să înţelegeţi. Vă spun de 

acum că vă vom invita din nou, încă o dată, după ce ne veţi pune 

la dispoziţie toate aceste informaţii referitoare la delegările pe 

care le-aţi avut în absenţa ministrului, referitor la tot ceea ce s-a 

întâmplat în absenţa ministrului... 

Al treilea lucru pe care trebuie să-l lămurim, pentru a 

putea pune întrebări în deplină cunoştinţă de cauză, este cel legat 

de ce tipuri de documente aţi semnat? Este semnătura 

dumneavoastră pe planul de achiziţii?? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Întrebarea nu v-o pun întâmplător, având în vedere că 

dumneavoastră aţi avut compartimente. 

Ce tipuri de documente aţi semnat pe parcurs, de la 

început, de la înfiinţarea ministerului? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Din data de 9 ianuarie. 

Domnul Ludovic Orban:  

Din data de 9 ianuarie ce tipuri de documente aţi 

semnat? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Absolut toate tipurile de documente, până la 

ordonanţări de plată. Deci, nu am drept de semnătură în bancă. 

Domnul Ludovic Orban:  

Deci, nu aveţi drept de semnătură în bancă, dar aveţi 

drept de semnătură pe ordonanţări? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Fără ordonanţări! 

Domnul Ludovic Orban:  

Deci, fără ordonanţări. 

Plecând de la aceste clarificări, rugămintea mea este ca 

întrebările pe care ni le pun onorabilii membri ai comisiei să fie 

legate de domeniul de activitate, urmând ca la audierea 

următoare, când vom vedea perioadele în care aţi înlocuit 
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ministrul şi ce s-a întâmplat în perioada respectivă să vă punem 

întrebări concrete pe acele perioade. 

Îl invit pe domnul Dumitru Chiriţă. Nu aţi terminat 

dumneavoastră, domnule Bănicioiu? 

Domnul Bănicioiu, se pregăteşte domnul deputat 

Chiriţă. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

N-am primit răspuns legat de Piatra Neamţ şi de 

Petroşani. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Şi Petroşaniul este pe lista de a primi, vă şi spun cât... 

14.800, deci 14 milioane 800 de mii lei, dar nici ei nu şi-au 

finalizat procedurile de achiziţie. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Pentru proiectele? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Au mai multe proiecte. 

Acolo este vorba de dezvoltarea unei staţiuni întregi. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

În total, la Petroşani, cam cât se ridică? 

Domnul Sorin Munteanu: 

La cât se estimează investiţia? 
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Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Da. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu ştiu dacă o am la mine... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Ştiţi suma vehiculată prin presă? Vroiam să-mi 

confirmaţi doar dacă este adevărat sau nu? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu este neapărat să facă acele investiţii în totalitate cu 

bani primiţi de la Ministerul Turismului. Pot să le facă şi cu 

sume provenite din bugetul propriu. 

Deci, nu este neapărat necesar sau obligatoriu ca 

Ministerul Turismului să le finanţeze întreaga dezvoltare. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

În legătură cu proiectul de la Petroşani. Suma, într-

adevăr, cumulată, se ridica undeva la 86 de milioane de euro sau 

era o exagerare? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Din câte ştiu eu, da. Din câte ştiu eu, se ridică. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Iar la Piatra Neamţ înţeleg că aţi făcut deja o plată... 

Domnul Sorin Munteanu: 
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Este singurul la care am făcut plată. Ne-aţi spus că nu 

am trimis documentele decât 1%. Ne-aţi cerut documentele 

pentru care am făcut plăţi. Este singurul la care am făcut plata. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

V-am cerut toate documentele. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, îmi cer scuze! 

Domnul Ludovic Orban:  

Nu accept nici un fel de dezinformare în ceea ce 

priveşte conţinutul adresei oficiale trimise de comisie. 

Formularea noastră a fost: „documentele care au stat la baza 

transferurilor unor sume către bugetele locale (solicitările 

oficiale ale autorităţilor), precum şi toate documentele 

justificative depuse de acestea, în susţinerea acestor solicitări, 

criteriile şi procedura prin care s-a stabilit cuantumul alocărilor, 

nu cuantumul transferurilor, domnule secretar de stat. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Corect. Dar pentru cei care s-au făcut transferurile, 

domnule preşedinte. Este o paranteză... 

Domnul Ludovic Orban:  

S-a făcut o adresă de revenire, dar fiind acum aici, la 

dispoziţia noastră, sunt convins că colegii noştri vă vor pune 

întrebări, dar aceasta nu vă vor scuti de a ne pune la dispoziţie 
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toate documentele care, vă repet, sunt incluse în paranteze. 

Solicitările oficiale ale autorităţilor, precum şi toate 

documentele justificative depuse de acestea în susţinerea acestor 

solicitări, criteriile şi procedura prin care s-au stabilit cuantumul 

alocărilor. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, domnule preşedinte. Pentru cei pentru care am 

făcut transferul... 

Domnul Ludovic Orban:  

Prefer să spun că este o neînţelegere. Îmi exprim 

încrederea că ne veţi pune la dispoziţie aceste documente 

solicitate. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Sigur. 

Domnul Ludovic Orban:  

Mai aveţi întrebări? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Plata de la Piatra Neamţ pentru ce a fost făcută? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Vă spun ce investiţii au la Piatra Neamţ.  

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Şi dacă le consideraţi justificate? 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Este o prelungire a unei alte investiţii pe care o au 

acolo, este o continuare a unei alte investiţii. Deci, este 

dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement în masivele 

Codlea şi Pietricica. Dar, vă spun, este un proiect mare pe care l-

am depus la dumneavoastră. Este vorba de mai multe dosare... 

Doamna Aurelia Vasile:  

L-am primit, dar nu complet! 

Domnul Claudiu Ţaga: 

Acel document este întocmit de către Primăria Piatra 

Neamţ. Acolo este şi cererea justificată a domnului primar 

Ştefan, care cerea cei 10 milioane. Pentru noi acele documente 

unde sunt planuri, hărţi, devize de lucrările care au fost, pentru 

noi nu a avut o relevanţă, pentru că este o acţiune a primăriei din 

Piatra Neamţ, nu a Ministerului Turismului. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Aşa este, dar nouă ni s-au cerut toate documentele. Într-

adevăr ne-ar uşura să nu trebuiască să vă trimitem toate 

proiectele, pentru că la Piatra Neamţ este un caz fericit. Sunt 

dosare puţine, dar avem proiecte care au chiar şi un metru cub şi 

nu ştiu acum dacă o să doriţi să vi le trimitem pe toate... 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Pot să vă mai pun o întrebare atunci? 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Vă rog. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

În pregătirea programului estival de vacanţă. Pentru 

Constanţa, staţiunea Mamaia s-a alocat o sumă, nu? Aţi avut un 

program desfăşurat acolo? Vi se pare suficientă suma 

respectivă? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Pentru care acţiune discutăm, vă rog? 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Aţi dat vreo sumă pentru staţiunea Mamaia? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Pentru dezvoltare? Consiliul local Constanţa. 

Domnul Nicolae Bănicioiu:  

Daţi-ne şi nouă materialele respective. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Domnule preşedinte, pentru că vorbim în două situaţii: 

dânsul are, nu ştiu, este planificare, este Hotărâre de Guvern, 

este ordin de ministru... Poate luăm pauză câteva minute, să ne 

dea acel material, îl multiplicăm şi vorbim pe aceeaşi temă. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Sigur. 
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Domnul Ludovic Orban:  

Ce aveţi acolo?  

Domnul Sorin Munteanu: 

Hotărârea de Guvern. 

Domnul Ludovic Orban:  

Hotărârea de Guvern este publică. Sunt cele patru 

anexe modificate la Hotărârea de Guvern nr. 426. 

Domnul Sorin Munteanu: 

V-o dau pe ultima. Ele n-au fost modificate. Practic s-a 

adăugat la fiecare ... Ultima cuprinde tot. 

Domnul Ludovic Orban:  

Adică dumneavoastră susţineţi că nu au fost 

modificate? Ştiţi cum scrie în Hotărârea de Guvern? De 

modificare a anexei... Hotărârea de Guvern nr. 426. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Ultima cuprinde... 

Domnul Ludovic Orban:  

Eu îi spun modificare, aşa cum scrie în Hotărârea de 

Guvern şi în titlul Hotărârii de Guvern. Nu folosiţi 

dumneavoastră alte cuvinte! 

Mi se pare ciudat să modifici de patru ori o anexă, într-

un an bugetar. Aceasta pot să vă spun ca om care am condus 

instituţii publice de vreo 14 ani. Aceasta reflectă că v-a mai 
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rugat şi primarul cutare, v-a mai rugat şi preşedintele Consiliul 

judeţean cutare, v-a mai rugat şi primarul cutare... 

Domnul deputat Chiriţă. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Vă spun şi eu bun venit, domnule secretar de stat. Nu 

este o plăcere să particip la asemenea evenimente, dar sper să fie 

o plăcere că reuşim cu toţii să aflăm adevărul şi că în Ministerul 

Turismului lucrurile au mers în perfectă legalitate, banii s-au 

cheltuit eficient şi toată lumea trebuie să fie mulţumită. Este, 

până la urmă, ceea ce urmărim noi în cadrul comisiei de anchetă 

a Ministerului Turismului şi vrem ca în dialogul pe care îl avem 

cu dumneavoastră şi cu ceilalţi colegi ai dumneavoastră să 

lămurim unele aspecte care ţin de evenimentele semnalate în 

mass-media. Să ştiţi că noi de acolo avem informaţiile primare şi 

de aceea vrem ca în discuţiile cu dumneavoastră să le lămurim. 

Dacă dumneavoastră le-aţi fi lămurit cu mass-media, 

probabil că această comisie nu-şi avea rostul. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Din păcate nu am reuşit să lămurim cu mass-media. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Vina nu este a mass-mediei, este a aceluia care nu ştie 

să comunice cu mass-media. 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Am încercat să comunicăm, dar nu a fost prea bine. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Repet. Vina este a aceluia care nu ştie să comunice cu 

mass-media. 

Revin la problema atribuţii şi competenţe şi a 

organigramei Ministerului Turismului care a fost aprobată prin 

Hotărârea nr. 1719... Aveţi idee, sunteţi informat în legătură cu 

altă hotărâre care să modifice structura organizatorică a 

Ministerului Turismului? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Din câte ştiu eu, da. Nu ţine de resortul meu, dar din 

câte ştiu eu, da, a fost modificată. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Pentru că în această organigramă dumneavoastră nu 

aveţi în subordine, nu ştiu care sunteţi, la stânga sau la dreapta 

organigramei că sunt doi secretari de stat. Doar cabinetul 

secretarului de stat în subordine, în rest nu aveţi nimic în 

subordine. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Cred că a fost făcută după un model din Legea de 

organizare a ministerelor şi într-adevăr... dar noi avem nişte 

competenţe delegate prin ordin al ministrului. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Competenţe delegate din partea doamnei ministru. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Exact.  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Din organigramă, din hotărâri de Guvern practic nu 

aveţi nici o competenţă. Dumneavoastră coordonaţi un consilier 

pe care îl regăsim în cabinetul secretarului de stat, probabil o 

şefă de cabinet şi un şofer. Dacă aveţi... Eu aşa văd 

organigrama.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Eu am interpretat-o altfel. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Dacă aveţi şi documente care să ateste o altfel de 

interpretare, poate ni le daţi şi nouă, să putem face o astfel de 

interpretare. 

În legătură cu unele activităţi pe care le-aţi întreprins, 

aţi precizat mai devreme că aţi avut delegări de competenţă 

pentru a semna în locul doamnei ministru şi că există ordin în 

acest sens. 

Din punct de vedere al documentelor pe care le avem la 

dispoziţie, atunci când aţi semnat planul de achiziţii, în data de 
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10 iunie 2009, ca avizator, erau făcute corecţiile în legătură cu 

unele poziţii din planul de achiziţii sau nu? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Vorbim de planul din 10? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Iunie. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu erau făcute corecţiile? Vă întreb, ca avizator, nu v-

aţi simţit ofensat că după ce aţi avizat cineva a modificat planul 

de achiziţii? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, pentru că a fost o greşeală vizibilă, adică vizibil de 

redactare. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Sunt multe cifre corectate acolo. Dacă ar fi vorba de o 

greşeală, ar fi fost altceva. Eu apreciez că ar fi trebuit să existe 

un nou plan, datat şi din nou semnat. Pentru că aceasta este 

procedura legală. 

Domnul Sorin Munteanu: 
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Cel mai corect este când faci o modificare să tai, să se 

vadă ce ai tăiat... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Şi să se precizeze şi data. Că poţi să tai şi... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Corect. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Pentru că acest plan de achiziţii a fost semnat de 

doamna ministru, înţeleg că este semnătura dumneaei. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Doamna ministru, sub semnătură, a semnat un plan de 

achiziţie şi între timp a apărut altul, cu nişte poziţii tăiate, fără ca 

dumneaei să fi semnat. Şi m-ar interesa dacă există o delegare 

de competenţă pentru cel care a înlocuit-o pe doamna ministru? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, există! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Ordin scris? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Ordin scris. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Ca să taie din planul de achiziţii? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Cel care a semnat are ordin de ordonator de credite. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Ca să taie din planul de achiziţii sau ordin cu caracter 

general? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Are ordin cu caracter general. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Cu caracter general. 

Domnul Sorin Munteanu: 

O să-l întrebăm pe dumnealui atunci. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Spuneţi-mi şi mie, ştiţi care este diferenţa între 

publicitate şi servicii de publicitate? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Aş putea să dau o definiţie, dar nu aş vrea să fiu 

speculat. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Nu, diferenţa! Dacă există vreo diferenţă din punct de 

vedere formă şi fond? 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Poţi să faci un eveniment de promovare şi să 

achiziţionezi nişte servicii de publicitate. Iar dacă vrei să faci 

publicitate unui produs, tu însuţi să publicitezi acel produs, 

probabil aceasta se cheamă publicitate. 

Deci, serviciile de publicitate le poţi achiziţiona în 

cadrul unui eveniment, iar publicitatea în sine este ea un 

serviciu. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Doresc să fac un comentariu. 

Domnul Ludovic Orban:  

Doriţi să faceţi comentariu? Poftiţi, doamna deputat 

Vasile. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Lăsaţi-mi şi microfonul. 

Domnul secretar de stat, tocmai ne-a confirmat, prin 

ceea ce dânsul a spus, de mare greşeală ce s-a făcut în momentul 

în care s-a trecut tot ce se numeşte reclamă şi publicitate, de la 

codul 20.30, cât era el aici, iar doamna director mai devreme m-

a corectat şi a spus că la 87.01 nu există posibilitate şi că bagă 

direct pe servicii. Deci, din ceea ce domnul secretar de stat a 

spus, am înţeles că reclama pentru promovarea României este 

publicitate şi reclamă de publicitate şi nicidecum un serviciu. Şi 
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vreau să fac o precizare – şi o fac cu toată responsabilitatea, 

domnule preşedinte şi stimaţi colegi... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, este promovare! 

Doamna Aurelia Vasile:  

Vă rog să mă lăsaţi să îmi termin ideea. 

Faptul că au fost trecute aceste cheltuieli cu reclamă şi 

publicitate în Capitolul 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii s-a trecut pentru a eluda ceea ce spune Ordonanţa nr. 34. 

Pentru reclamă şi publicitate este obligatorie licitaţia. 

În Ordonanţa nr. 34 se spune clar, domnule preşedinte 

şi stimaţi colegi, care este suma... merge şi mai departe 

ordonanţa şi stabileşte ce calităţi şi ce trebuie să îndeplinească 

ofertantul. Or, în momentul în care au fost încadrate la „Alte 

cheltuieli cu bunuri şi servicii”, Ordonanţa nr. 34 permite şi 

încredinţarea directă şi încredinţarea fără anunţ public, şi fără 

limită de sumă şi aşa mai departe. 

Deci, este părerea mea că s-a încercat eludarea lui 34, 

ca aceste sume să fie cheltuite fără licitaţie. Este numai un 

comentariu şi nu aştept nici un răspuns, domnule secretar de 

stat. 

Domnul Ludovic Orban:  

Continuăm audierea. Eu dau cuvântul domnului deputat 

Chiriţă. 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule secretar de stat, cunoaşteţi faptul că au fost 

încheiate două contracte, cu CNN şi Eurosport. Sunteţi 

semnatarul acelor contracte? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Aţi semnat acele două contracte, da? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mă scuzaţi că revin la o problemă pe care v-am ridicat-

o anterior. Într-adevăr, a fost modificată Hotărârea de Guvern cu 

organigrama, însă dumneavoastră, cei doi secretari de stat din 

stânga şi din dreapta tatălui sunteţi tot cu Cabinetul secretarului 

de stat în subordine. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Din câte ştiu eu, din legea de organizare a ministerelor, 

ele sunt conduse de un ministru care este ajutat în activitatea sa 

de doi secretari de stat. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Am înţeles. 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Acei doi secretari de stat primesc de a răspunde de 

anumite departamente, prin ordin al ministrului. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Este în regulă. M-am lămurit în legătură cu actul 

normativ care vă conferă competenţe. Nu aveţi nici o 

competenţă, conform actului normativ. Eu n-am văzut alte acte 

normative. Dacă există, poate ni le puneţi şi nouă la dispoziţie. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Avem competenţe transmise de ministru. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Am înţeles. Poate ni le daţi şi nouă acele competenţe pe 

care le aveţi. 

Vă repet. Sunteţi semnatar al celor două contracte. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Le apreciaţi ca fiind ce tip de contract? 

Domnul Sorin Munteanu: 

De promovare. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

De publicitate? 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Da, de publicitate. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. 

Sunteţi, din ce aţi spus, nu din acte normative, 

responsabil, printre altele, şi de Departamentul de promovare şi 

... Cum se numeşte acel departament? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Marketing şi relaţii internaţionale. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Are şi cuvântul „promovare”. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Am înţeles de la doamna director economic că 

dumneavoastră sunteţi „capul răutăţilor” atunci când aţi elaborat 

planul de achiziţii. Este adevărat? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Nu răspundeţi de Direcţia de dezvoltare? 

Domnul Dumitru Chiriţă:  
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Direcţia de dezvoltare? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Direcţia de dezvoltare şi-a iniţiat... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Şi pe acea direcţie tot dumneavoastră o coordonaţi, nu? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Bun. Am greşit eu cu direcţiile, dar până la urmă tot 

dumneavoastră sunteţi „capul răutăţilor”, când aţi promovat 

planul de achiziţii pe anul 2009 şi iniţialul şi... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, planul de achiziţii nu ţine de Direcţia de dezvoltare. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Atunci spuneţi-mi dumneavoastră cine iniţiază planul 

de achiziţii, ca să nu mai greşesc... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Fiecare direcţie în parte îşi iniţiază... întocmeşte nişte 

referate de necesitate. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Planurile care privesc acele servicii de publicitate 

aparţin de Direcţia de dezvoltare? 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, de Direcţia de marketing şi promovare. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Deci, tot la dumneavoastră! 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Fac cum fac şi tot la dumneavoastră ajung! 

Dacă aceste planuri care vizează serviciile de 

publicitate au fost întocmite de către direcţiile de specialitate, 

spuneţi-mi şi mie care au fost raţiunile care au stat la baza 

modificării poziţiei 105 din planul iniţial... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Numai o secundă, că nu am... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

La poziţia 105 se face referire la serviciile de 

publicitate internă şi internaţională, unde se prevede o sumă de 

1.215.000 euro – este planul iniţial, unde se vorbeşte de intern şi 

internaţional, iar în planul din 10 iunie l-aţi majorat la 2.565.000 

euro şi l-aţi divizat şi publicitate internaţională 1.345.000 euro şi 

1.220.000 euro intern; şi le regăsiţi la poziţiile 105 şi 106. 

Spuneţi-mi ce raţiuni aţi avut când aţi făcut această majorare 

semnificativă a cheltuielilor pentru publicitate internă şi 
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internaţională şi dacă aţi gestionat, pentru că l-aţi avizat acest 

plan. Practic, ştiţi de toate din ceea ce înseamnă elaborarea 

planului de la toate direcţiile, pentru că sunteţi avizator, înainte 

de semnarea de către ministru, de unde aţi luat sumele, cum le-

aţi redistribuit în interiorul planului iniţial? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Sumele s-au luat de la diverse activităţi de promovare, 

în special de la cele de evenimente. Deci, am decis să luăm banii 

de la evenimente şi să-i trecem la publicitate. 

Vreau să vă menţionez că la evenimente atribuirea se 

putea face mult mai simplu decât la publicitate. La publicitate se 

face cu licitaţie pe SEAP. Deci, noi am preferat să luăm bani de 

la evenimente şi să trecem la publicitate, pentru că interesul 

nostru a fost să promovăm în special pe extern imaginea 

României, ca destinaţie turistică. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc. Am lămurit aspectul acesta, a precizat că 

este publicitate. Ce să mai facem? 

Doamna Aurelia Vasile:  

Pentru că pe bugetul consolidat la publicitate avem 

zero. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  
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Domnule secretar de stat, un reprezentant mass-media, 

în speţă reprezentantul cotidianului Gardianul, domnul Alecu 

Racoviceanu, ne-a precizat că la momentul în care s-a lansat 

licitaţia pentru publicitate internaţională, în special pe zona 

CNN Eurosport, aşa cum a rezultat în final, s-au făcut modificări 

succesive la Caietul de sarcini, până la momentul aproape de 

semnare, de depunere a ofertei finale. 

Cine a dispus modificările respective şi din ce raţiuni? 

Dacă există referate care justifică asemenea raţiuni şi dacă da, 

poate la momentul în care ne veţi pune la dispoziţie 

documentaţia aferentă licitaţiei respective, vom vedea şi noi 

acele... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Discuţia este mult mai ... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Eu v-am întrebat cine a dispus? Dacă dumneavoastră, 

doamna ministru? Că cineva trebuie să fi dat o dispoziţie de 

modificare. 

Domnul Sorin Munteanu: 

De aceasta vă spun, că discuţia este mult mai amplă 

despre acest contract, pentru că şi Caietul de sarcini, având în 

vedere că a fost o licitaţie la care nu s-a putut elabora un Caiet 

de sarcini precis, pentru că era vorba de a achiziţiona... 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Scuzaţi-mă, aţi spus că nu s-a putut elabora un Caiet de 

sarcini precis? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule secretar de stat, insist să răspundeţi la 

întrebare. Deci, s-a pus întrebarea dacă ştiţi cine a dispus 

modificarea în două rânduri, cu şase zile înainte şi cu trei zile 

înainte de termenul limită de depunere a ofertei, Caietul de 

sarcini? Iar ultima modificare, cu trei zile înainte, solicită 

contract sau o altă formă juridică, cu televiziunile despre care se 

face vorbire. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu pot să vă dau în momentul acesta... 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră nu ştiţi sau nu puteţi să-mi daţi 

răspuns? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Probabil eu am semnat acest lucru, dar a fost un 

colectiv care a lucrat la ... 
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Domnul Ludovic Orban:  

Domnule secretar de stat, întrebarea este, din dispoziţia 

cui? Dispoziţia o dă un organ ierarhic superior: ministru, 

secretar de stat, secretar general sau director. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, eu am dispus. 

Domnul Ludovic Orban:  

Dumneavoastră aţi dispus modificarea Caietului de 

sarcini. Care au fost motivele care au stat la baza acestei 

modificări? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu pot să vă dau acum date exacte, că nu mi-aţi cerut 

aşa ceva. Dacă-mi cereaţi, veneam pregătit cu toate datele 

exacte. Au fost mai multe etape. 

Domnul Ludovic Orban:  

Continuaţi, domnule deputat. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Înţeleg că aveţi o implicare destul de importantă în 

derularea acestei licitaţii, cu cele două televiziuni şi că aţi 

contribuit la modificarea planului de achiziţii în acest sens, 

astfel încât să reuşiţi încheierea unor asemenea contracte. 
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Aş vrea să vă întreb şi să vă rog în acelaşi timp, să ne 

daţi şi nouă toate documentele pe care vi le-am solicitat şi 

referitor la ultima noastră adresă, care bănuiesc că a ajuns la 

dumneavoastră la minister, dacă mai aveţi vreo nelămurire, cam 

ce tip de documente trebuie să ne daţi, ca să ştim să vă lămurim, 

astfel încât după această întâlnire, să nu mai existe comunicarea 

prin mass-media că unii au înţeles una, alţii au înţeles alta. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Noi aşteptăm de la dumneavoastră să ne comunicaţi 

punctual ce documente să vă punem la dispoziţie... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Încerc să mă explic. Ştiţi ce conţine un document de 

achiziţie publică? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, ştiu ce conţine un document. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Puteţi să ne spuneţi şi nouă? Vă rog frumos. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Depinde de procedura cu care se face. Sunt mai multe 

proceduri de a se face achiziţia publică. 

Doamna Aurelia Vasile:  

Alegeţi una, care vreţi! 
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Domnul Dumitru Chiriţă:  

Pentru fiecare dintre procedurile pe care dumneavoastră 

le-aţi derulat la Ministerul Turismului, pentru a avea garanţia că 

am înţeles cu toţii ce tip de documente trebuie să ne daţi. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu vă supăraţi pe mine... 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Eu nu mă supăr... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Am specialist pe achiziţii publice. Eu nu sunt specialist 

pe achiziţii publice, să stau să vă fac, ştiu eu, o enumerare a 

tuturor documentelor. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Atunci o să-l invităm pe specialistul Comisiei de 

achiziţii publice, să vă prezinte public care sunt documentele pe 

care vi le solicităm, ca să nu mai avem... 

Domnul Sorin Munteanu: 

Eu aş dori să ni le solicitaţi în scris. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Le-am solicitat în scris, dar acum vrem să vedem dacă 

am înţeles acest lucru. 

Domnul Ludovic Orban:  
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Am în faţă documentul oficial de solicitare. Vă citesc 

pct. 5, că din nou consideraţi că există diferenţe de înţelegere. 

Deci, la pct. 5 v-am cerut: dosarul de achiziţii publice, 

conform cu originalul, privind organizarea evenimentelor 

prevăzute la pct. 3, în integralitatea lor, în conformitate cu 

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiuni de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, după cum 

urmează...  Mai mult decât atât, domnule secretar de stat, 

cunoscând după cum arată site-ul, că aveţi mari probleme cel 

puţin în ceea ce priveşte postarea pe site a documentelor care fac 

parte din dosarul de achiziţii, pentru că nu există nici măcar o 

singură procedură de achiziţii care să aibă postate pe site 

documentaţia completă, v-am făcut lista. Notă justificativă 

privind alegerea procedurii de atribuire.... Să ştiţi că procedura 

de atribuire trebuie aprobată în baza unei note justificative. 

Trebuie un referat de oportunitate privind derularea respectivei 

chestiuni. Nu are rost acum să intru în detalii, dar nu 

dumneavoastră ne-aţi răspuns, domnule secretar de stat şi de 

aceea îl preferam pe domnul Nastasia, pentru că dumneavoastră 

poate nu ştiţi conţinutul exact al adresei noastre, iar răspunderea 

pentru răspunsul în băşcălie care ne-a fost dat, sfidător la adresa 

instituţiei numită Parlament şi a Comisiei de anchetă, este 

semnat de domnul secretar general şi nu de dumneavoastră. De 

aceea, nu vreau să vă asumaţi dumneavoastră răspunderea pe o 
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atitudine care, după părerea mea, este total ieşită din cadrul legal 

şi mai ales al normelor de bun simţ... Şi, cum să vă spun, 

credeţi-mă că în momentul în care am solicitat documentele, am 

încercat să ţin cont. Şi vă mai spun un singur lucru: pct. 5 se 

referă la pct. 3, da? În solicitare. Iar în pct. 3 vă citesc ca să 

înţelegeţi foarte clar că nu este loc de interpretări: „Decizia 

ordonatorului de credit ce cuprinde documente de oportunitate 

care au stat la baza implementării şi derulării de către Ministerul 

Turismului a Campaniilor România – Land of Choice, Turist în  

România, De Paşte în Bucovina, Lumină la Malul Mării şi orice 

alte evenimente sau acţiuni de promovare turistică – finanţare, 

organizare, promovare internă şi după caz externă a 

evenimentelor. 

Păi, îmi cer scuze, dar, vă repet, nu sunteţi 

dumneavoastră vinovat şi nu are rost să facem această... 

Îi dau cuvântul în continuare domnului deputat Chiriţă. 

Domnul Sorin Munteanu:  

Dacă-mi daţi voie, domnule preşedinte. Numai să vă 

răspund ... 

Ceea ce se solicită în mod generic aici, să ştiţi că nu se 

poate, aceste documente nu pot fi furnizate în trei zile.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Se putea răspunde că nu putem în trei zile, putem în 

zece. 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Aici discutăm de un camion de documente! 

Doamna Aurelia Vasile:  

Eee! 

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, eu de aceasta v-am spus, poate doriţi să ni le 

solicitaţi punctual?  

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Se putea răspunde că nu se poate în trei zile, ci în trei 

săptămâni şi era mai elegant din partea ministerului să comunice 

cu comisia. 

Continui, dacă îmi este permis?  

Domnul Ludovic Orban:  

Vă anunţ că am revenit cu adresă, în care precizam 

ceva mai clar: toate tipurile de documente ... nu ceva mai clar, 

mai clar de atâta nu se putea preciza!  

În ceea ce priveşte solicitarea noastră, noi nu am pus 

limită de greutate sau de volum în privinţa documentelor. Noi 

am solicitat documente, neştiind nici volumul, nici greutatea lor, 

pentru că această comisie, pentru ca să poată să afle adevărul şi 

să dea un verdict în această anchetă care să fie corectă, trebuie 

să aibă la dispoziţie documente. Dacă vreţi, putem face şi 

declaraţii politice, putem să facem o serie de lucruri, dar noi 
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preferăm să lucrăm pe documente. Şi vă solicităm încă o dată, ca 

secretar de stat, să nu luaţi de bună declaraţia ministrului, chiar 

de astăzi, de dinainte de începerea reuniunii comisiei, care a 

susţinut că ne-a pus la dispoziţie toate documentele, pentru că 

este nereală. 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Revin cu problemele pe care vroiam să le pun în atenţia 

dumneavoastră şi vreau să subliniez că într-o Hotărâre de 

Guvern din iunie 2009, care modifică anexa cu privire la 

organizarea Ministerului Turismului, într-adevăr, direcţia 

economică nu are în competenţe şi achiziţiile publice, ceea ce 

înseamnă că până la 24 iunie 2009, conform acelei hotărâri de 

Guvern aveaţi această competenţă, dacă nu există alte acte 

normative. Dar până la cea din 24 iunie noi nu am găsit alta pe 

internet. Dacă aveţi o alta este foarte bine! Nu trebuie să 

răspundeţi!  

Domnul Sorin Munteanu: 

Poate să fie şi o greşeală de publicare, să ştiţi! 

Domnul Dumitru Chiriţă:  

Şi o fi greşeala mea acum? Poate că este greşeală că 

sunt cetăţean român şi nu sunt cetăţean chinez, că poate acolo 

scăpam de stres mai repede, te execută mai... nu te ţine în stresul 

acesta cotidian. 
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Revin la problemele din planul de achiziţii. Spuneţi-mi 

şi mie, care au fost raţiunile pentru care aţi trecut la procedura 

de achiziţie mai multe tipuri de proceduri la poziţiile 

„Publicitate pe piaţa internaţională”?  

Aţi scris aici: “licitaţie deschisă, cerere de ofertă, 

negociere fără publicarea unui anunţ, negocierea cu publicarea 

unui anunţ”, ştiind că, potrivit legii, eraţi obligat să treceţi o 

singură procedură şi bănuiesc că în referatul de necesitate era 

prevăzut acest lucru şi mă întreb de ce a trebuit să le treceţi pe 

toate din Ordonanţa nr.34 şi n-aţi trecut în final, ca să scăpaţi de 

coloana asta, că toate achiziţiile se fac potrivit legii? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Cred că aceste explicaţii o să vi le dea Departamentul 

de promovare, exact, care a făcut şi achiziţii.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Dumneavoastră, ca avizator, mă scuzaţi, aţi semnat 

doar ca primarul … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Aş dori să primiţi … Dar, dacă mi-aţi fi spus că facem 

discuţie, m-aş fi pregătit. Să nu vă dau un răspuns eronat.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Păi, dumneavoastră, când aţi semnat, v-aţi uitat pe 

document, sau doar l-aţi semnat pur şi simplu? 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Da, m-am consultat şi cu Achiziţiile şi cu 

Departamentul de promovare.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Adică, de genul: e bine, băieţi!   

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, nu, nu.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Sau v-aţi uitat pe fiecare poziţie în parte? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu de genul “e bine, băieţi!”. Am avut o … am avut o 

fundamentare în sensul ăsta.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, n-aţi văzut fiecare poziţie în parte? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Ba, da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aţi văzut-o. Şi, când aţi văzut toate acele enumerări, nu 

v-aţi pus întrebarea: de ce? şi de ce nu le-aţi pus şi la celelalte, 

tot aşa, pe toate, ca să scăpaţi de …? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, la care …?   
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

105 din “rectificate”; şi 106, mai este şi 107 … În 

general, la publicitate le-aţi pus pe toate şi mă întrebam de ce? 

că nu înţeleg raţiunea.  

Domnul Sorin Munteanu: 

 Păi, avem servicii de publicitate pe piaţa internă.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, nu, mă întrebam la proceduri de achiziţie, de ce le-

aţi înşirat pe toate la coloana …, dacă le luaţi de la stânga la 

dreapta, de la numărul curent 1, 2, 3, 4, 5? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, pentru că acestea sunt procedurile care intră în … 

sunt preluate din H.G. 314, unde avem aprobat planul de 

promovare şi dezvoltare. Şi acolo sunt … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, procedurile sunt prevăzute în Ordonanţa nr.34 … 

Domnul Sorin Munteanu: 

OK. Procedurile sunt în Ordonanţa nr.34, dar noi acolo 

le avem defalcate activităţile pe care le facem.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Ce proceduri aţi aplicat pentru contractele cu CNN şi 

Eurosport …? Care dintre cele enumerate aici? 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, staţi să vă spun. Pentru CNN am negociere cu 

publicarea.  

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă mai aveţi întrebări?  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, nu mai nicio întrebare. Insist, poate, pentru viitor, 

să-l mai avem ca invitat pe domnul secretar de stat.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, negociere cu publicarea pe SEAP plus Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, publicarea în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, conform art.110 din Ordonanţa nr.34, lit.c). 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu voiam să mai intervin. Când aţi făcut rectificări la 

caietul de sarcini, aţi publicat acele rectificări în Jurnalul 

Uniunii Europene? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu reţin. Nu ştiu … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Păi, nu, dar dacă aţi spus şi lucrul ăsta, înseamnă că … 

Domnul Sorin Munteanu: 

… le-am publicat … 
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Domnul Dumitru Chiriţă: 

Le-aţi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene? 

da? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Domnul Ludovic Orban: 

Alţi colegi care vor să pună întrebări domnului secretar 

de stat? 

Vă invit să adresaţi întrebări, doamna deputat Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Vă mărturisesc că sunt uşor surprinsă de atitudinea 

dumneavoastră, deşi ştiaţi bine că vă  chemăm la o audiere, 

aproape la toate întrebările spuneţi că nu ştiţi, că nu sunteţi 

pregătit, chiar şi acolo unde recunoaşteţi că este semnătura 

dumneavoastră.  

Aşa că, înainte să încerc să aflu ceva de la 

dumneavoastră vă întreb: aveţi vreo legătură cu vreun contract 

încheiat de Ministerul Turismului? Aţi participat la vreo 

discuţie, la proiectele, la politica Ministerului Turismului? Da, 

sau nu. Simplu.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, doamnă. Am legătură … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 
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Da. Bine.  Mulţumesc. Atunci, încerc să mă lămuresc, 

de exemplu, asupra contractului cu B.R.D.-ul. Puteţi să-mi  

spuneţi cum a fost ales B.R.D.-ul, ca partener al Ministerului 

Turismului? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. Ministerul Turismului a dorit să promoveze 

România peste hotare prin intermediul acestor trei mari sportivi. 

Aceşti trei mari sportivi erau subcontract la B.R.D.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Dumneavoastră aveţi ştiinţă, cumva, vreunul dintre cei 

trei mari sportivi au mai apărut şi pentru alte firme decât 

B.R.D.-ul? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu mă interesează lucrul acesta.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Pe mine, da; pe mine, da. Pentru că dumneavoastră 

aduceţi drept argument pentru alegerea  B.R.D.-ului faptul că cei 

trei sportivi ar fi avut contract cu B.R.D.-ul şi aveau 

exclusivitate. Eu pot să vă spun că, de exemplu, Gheorghe Hagi  

face reclamă la Gilette, care nu stă sub semnul B.R.D.-ului. De 

ce nu aţi ales Gilette-ul, de exemplu, şi nu B.R.D.-ul, ca partener 

al Ministerului Turismului?  

Domnul Sorin Munteanu: 
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Pentru că Gilette nu-i are şi pe ceilalţi doi.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Sunt convinsă că domnul Ilie Năstase, care a lucrat 

gratuit pentru dumneavoastră, ar fi făcut-o fără să vă ceară 

niciun ban. Deci, sunteţi sigur că acesta este argumentul pentru 

are aţi selectat B.R.D.-ul.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Creaţia acelor spoturi publicitare … s-a angajat B.R.D.-

ul să le plătească.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Nu, nu, nu. Vă rog! Staţi un pic! 

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, ăsta a fost … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, nu mergeţi mai departe! Pentru că nu aveţi de 

unde să ştiţi dacă, spre exemplu, un alt partener ar fi lucrat în 

aceleaşi condiţii.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Doamnă, eu primeam ceva pe gratis. Eu nu trebuia să 

mai caut un alt partener … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Nu, n-aţi primit nimic pe gratis! Nu exageraţi! 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Am primit pe gratis! 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Nu, haideţi, că ajungem şi la gratis! Deci, până una, 

alta, îmi spuneţi că acesta a fost motivul pentru care aţi ales 

B.R.D.-ul. Aţi participat, cumva, la discuţiile şi când au demarat 

discuţiile cu B.R.D.-ul, pentru a li se  propune acest parteneriat? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Puteţi să-mi spuneţi când au început discuţiile cu 

B.R.D.-ul şi dacă aţi participat, de exemplu, cât a costat creaţia 

şi producţia şi onorariul acestor spoturi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu m-a interesat.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Foarte interesant! Din ce în ce mai … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Din moment ce am primit gratuit … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Nu v-a interesat. Bun.  

Domnul Sorin Munteanu: 
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Noi am primit-o gratuit.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Bun. Deci, nu v-a interesat … Bun. Puteţi să-mi 

spuneţi, totuşi, când a început demararea discuţiilor cu B.R.D.-

ul, pentru parteneriat? 

Domnul Sorin Munteanu: 

N-aş putea să vă dau o dată exactă.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Păi, dar, mi-aţi spus că aţi participat … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu ştiu data exactă, doamna deputat … trei luni de zile 

… 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Staţi, staţi un pic! Ca să fim … Nu, nu, nu, domnule 

secretar de stat … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Vă rog! 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Nu vreau să repetaţi, aşa cum aţi spus, că Presa nu v-a 

preluat, că v-a preluat prost.  
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Haideţi să răspundem cu propoziţii scurte, ca să nu 

există comentarii. Deci, în prima fază mi-aţi spus că aţi 

participat la aceste discuţii … Am înţeles bine? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

… dar că nu puteţi să-mi spuneţi când au început 

discuţiile pentru demararea parteneriatului cu B.R.D.-ul.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, nu ştiu data exactă.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Nu, dar spuneţi-mi când? În ianuarie …? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nuuu … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

… în februarie, în martie, în aprilie, mai, iunie …? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Să zicem, cu trei luni în urmă … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, asta înseamnă prin februarie …  Pentru că  

evenimentul a fost pe 5 iunie … 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Prin martie … martie … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Martie, da? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aţi avut o intervenţie, într-o seară, la Realitatea TV, 

dacă-mi amintesc bine, referitor la contractul de Land of Choice. 

Aş vrea să repetaţi şi în acest cadru ceea ce aţi spus, sau poate 

între timp aţi schimbat părerea. Plecând de la faptul că, pe 27 

mai, aţi făcut oferta, da? aţi organizat licitaţia, pe 2 iunie s-a 

deschis oferta, pe 5 iunie avea loc evenimentul. Pare un timp - 

dacă n-aţi fi secretar de stat, ci … hai, să spunem, pe dinafară – 

rezonabil, ca într-o săptămână să faceţi toate aceste lucruri şi să 

aibă loc şi evenimentul şi firma respectivă, între 2 şi 5 iunie, 

deci în trei zile, să organizeze evenimentul? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. Dovadă că s-au înscris trei firme.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, în momentul …, dumneavoastră, în momentul de 

faţă, afirmaţi că totul a fost în regulă şi că nu e nicio grabă … s-

a … 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, n-a fost un eveniment foarte complicat, iar 

firmele organizatoare de evenimente sunt pregătite în orice 

moment să organizeze un eveniment de genul ăsta  … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

E-n regulă. 

Doamna ministru a spus că acel contract a costat 88 de 

mii de euro … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

… nu, că   e-n valoare de 88 de mii de   euro, firma 

Eventures a spus 66 de mii de euro. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu mai sunt nici 66.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aaa! Deci, care este valoarea?  

Domnul Sorin Munteanu: 

Probabil că se vor plăti 46, pentru că unele servicii nu 

au fost achiziţionate.  

De exemplu, Hagi nu a participat … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 
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 Aa, deci … Aşa … şi cine n-a mai participat?  

Domnul Sorin Munteanu: 

Sunt mai multe. Sunt nişte lucruri care nu s-au … nu s-

au materializat  în cadrul contractului şi pe care nu le plătim … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aaa, deci dumneavoastră spuneţi că evenimentul acela, 

pentru care, în trei zile, firma trebuia să organizeze, a ieşit 

evenimentul foarte bine şi acum începeţi să spuneţi că, de fapt, 

au lipsit lucruri şi chiar aţi şi scăzut preţul.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, doamnă! Sunt lucruri … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

E-n regulă. Bun! 

Domnul Sorin Munteanu: 

 … care nu s-au materializat şi noi nu le plătim.   

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Foarte bine! Bravo! Aveţi grijă de banul public! Şi 

vreau să vă mai întreb ceva: doamna Dincă a spus că din această 

sumă, nu a fost plătit încă niciun leu către  firma Eventures. 

Domnul Sorin Munteanu: 
Nu! 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Au trecut două luni, şi mai bine, din momentul în care 

s-a încheiat evenimentul. Există, până în momentul de faţă, vreo 

notificare a firmei, ca să faceţi plata, în aceste două luni? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu am cunoştinţă. N-aş putea să vă răspund.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Bine. Vă mulţumesc.  

Mai am o singură întrebare. Ca să nu facem suspiciuni 

şi să nu lăsăm nici Presei loc la suspiciuni, în momentul în care 

aveţi un buget şi 30 la sută din buget înţeleg că se consumă în 

trimestrul I şi II şi 70 la sută – în trimestrul III şi IV, există vreo 

explicaţie pentru acest mod de a împărţi bugetul? Nu de alta, dar 

se poate crea o speculaţie, desigur, foarte   răutăcioasă şi 

politicianistă. Cum că cei 70 la sută, nu ştiu cum, se nimeresc în 

două trimestre care nu ştiu cum pică fix într-o campanie. 

Cumva, se poate   trage această concluzie, că aceşti bani aşteaptă 

campania, pentru a fi folosiţi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, o mare parte din aceşti bani sunt pentru a susţine 

acele investiţii către autorităţile publice locale. De aceea nici nu 

au fost … execuţia bugetului este atât de mică.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 
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Domnule secretar de stat, aceşti bani, dacă erau 

repartizaţi  în primele două trimestre, probabil că aveau şi 

rezultate pe anul  2009 şi aţi fi putut să trageţi linia în 

decembrie, să ne arătaţi care sunt rezultatele campaniilor de 

promovare ale turismului.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, aceşti bani … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

În momentul în care dumneavoastră îi alocaţi de-abia 

din luna septembrie încolo, iertaţi-mă, de asta v-am şi întrebat. 

Noi, răi, cum suntem, nu-i aşa … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Aa, discutăm de banii alocaţi promovării? 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, tot bugetul. Tot bugetul … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Pe promovare, sau pe buget …? 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Absolut tot bugetul. Când spun 70 la sută … 

Domnul Sorin Munteanu: 

80 la sută din buget     este destinat autorităţilor publice 

locale pentru investiţii.  
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Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Care se vor da … 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Care se vor  da atunci când ei vor fi  gata … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Am înţeles … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, eu nu pot să le dau bani … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Da, da … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Eu nu pot să le dau bani de la bugetul de stat, până ei 

nu fac dovada că şi-au încheiat procedurile de achiziţii ale 

lucrărilor … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

De acord cu dumneavoastră.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, de asta nici nu s-au dat banii. Iar, dacă discutăm 

despre bugetul de promovare, iată că dumneavoastră ne 

anchetaţi aici pentru graba cu care s-au făcut anumite achiziţii şi, 

pe de altă parte, ne spuneţi că, iată, nu facem execuţia bugetară. 

Păi, uite că suntem … suntem deja în august şi noi nu avem … 
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avem licitaţii pornite şi nefinalizate, unele contestate, altele cu 

probleme … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Domnule secretar de stat, eu cred că nimeni … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, asta este problema! 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

… nu vă reproşează faptul că aţi făcut promovarea 

turismului şi a  României … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, nu, pentru asta ne anchetaţi în momentul de faţă!  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Vi se pare … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Asta scrie aici, nu vă supăraţi pe mine: Comisia 

parlamentară şi anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de 

Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului 

şi a imaginii României … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

OK. Domnule secretar de stat … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Asta este comisia! 
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Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

… un minut! Deci, noi avem tot dreptul, în acest 

moment, să vă verificăm nu pe dumneavoastră, ca persoană, ci 

orice minister, pe modul în care cheltuiţi bani publici.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Este foarte bine că faceţi asta.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 Mă bucur că sunteţi de acord cu asta. În condiţiile în 

care dumneavoastră nu puteţi şi n-aţi putut da răspunsuri 

concrete, inclusiv acolo unde aţi confirmat că aveţi semnătura, 

dar, cu toate acestea, nu ştiţi şi trebuie să-i întrebaţi pe alţii, daţi-

mi voie să vă spun că noi nu anchetăm dacă promovaţi, ci cum 

aţi promovat şi dacă aţi respectat banul public. Şi, iertaţi-mă, mi-

am mai amintit de un lucru: dacă tot sunteţi atât de scrupulos şi 

chiar ţineţi şi dumneavoastră la banul public, în planul de 

achiziţii există acel serviciu “consultanţă juridică”. Spuneţi-mi şi 

mie, Ministerul Turismului are departament juridic? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Câţi angajaţi aveţi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Cred că … trei?  
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Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Trei.  

Domnul Sorin Munteanu: 

  Trei.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, ei sunt plătiţi din banul public, da? Cei trei. 

Presupun că nu-i plătiţi dumneavoastră, da? Deci din banul 

public. Bun. Aveţi acest serviciu de consultanţă juridică, unde, 

în planul de achiziţii, sunt trecuţi 300 de mii de euro, contractul 

de pe site este de până la o sută de mii de euro, doamna Dincă 

ne-a spus că până acum aţi făcut o plată de 19 mii.   

Puteţi să spuneţi, în condiţiile de austeritate bugetară … 

Domnul Sorin Munteanu: 

 19 mii lei.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

19 mii lei. Asta am spus.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

… în condiţiile de austeritate bugetară, de reduceri de 

cheltuieli, dacă aveţi departament juridic, trei angajaţi, plătiţi din 

banul public, de ce mai plătiţi din banul public o casă de  
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avocatură? Şi, până acum, dacă-mi puteţi spune, din contract, ce 

servicii v-au  oferit pentru suma plătită? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, nu mare lucru. Nu … Deci, noi am structurat acest 

buget vizavi de cheltuielile pe care le-a făcut Autoritatea pentru 

Turism anul trecut şi care a cheltuit undeva la 420 de mii de 

euro anul trecut, pe consultanţă juridică, la aceeaşi casă de 

avocatură, care a câştigat licitaţia şi la noi, anul acesta. Cu 

diferenţa că anul trecut se plăteau 250 lei pe oră, noi, în urma 

licitaţiei, sau mă rog … să zic, nu noi … s-a obţinut, în urma 

licitaţiei, 180 de lei pe oră, anul acesta. Deci … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Domnule  secretar de stat,  răspunsul dumneavoastră 

este în tonul: ceilalţi au făcut … Eu v-am întrebat … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, nu, doamnă,   v-am spus: după ce ne-am structurat 

bugetul! 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Numai un pic, să termin. Eu am pus două întrebări 

clare: spuneţi-mi şi mie, dacă aveţi consultanţi juridici plătiţi din 

banul public, care trebuie să vă avizeze toate documentele, da? 

v-am spus, spuneţi-mi şi mie, în condiţiile de austeritate 

bugetară, în condiţiile în care se cere reducerea cheltuielilor 
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publice, spuneţi-mi: banii aceia, care urmează probabil să-i 

plătiţi, până la 100 de mii de euro, în momentul de faţă, ce 

servicii v-au fost oferite? Nu-mi spuneţi ce s-a întâmplat în 

2008! Ce servicii v-a oferit această firmă de avocatură, pe care 

consilierii juridici plătiţi din banul public nu vi le pot oferi?  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. Deci, sunt procese unde trebuie reprezentat 

Ministerul Turismului, procese în care nu se pot duce juriştii 

noştri. Sunt procese legate şi de … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Sunt consilieri, nu sunt avocaţi! 

Domnul Sorin Munteanu: 

… privatizare, de post-privatizare … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aveţi … aţi avut un proces, până acum, pe rol?  

Domnul Sorin Munteanu: 

 Cereţi prea mult! Vă spun: una, că nu ţine de mine … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Aţi avut, sau nu ştiţi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, probabil, din moment ce am plătit ceva? 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 
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Dar nu sunteţi sigur? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Dar, vedeţi că sunt procese preluate de ani de zile, pe 

care le ducem în continuare. Deci, sunt procese, pe rol.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, în momentul de faţă,  aveţi procese … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Avem multe procese pe rol, doamnă!  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Şi v-a reprezentat în procesele respective … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Exact! 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

… casa de avocatură.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Exact! Dar, se poate vedea ce economii am făcut până 

în prezent. Deci, 19 mii de lei cheltuiţi într-o jumătate de an … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Staţi un pic! Asta am mai auzit-o … cu … se prevede 

300 de mii, dar încă nu i-am cheltuit.  

Domnul Sorin Munteanu: 
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Dar nici nu-i vom cheltui, doamna Săftoiu! 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Haideţi, să vedem până la sfârşitul anului! Că, poate, 

dacă nu exista această comisie, i-aţi fi cheltuit! 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nuu … 

Domnul Ludovic Orban: 

Era domnul deputat Bănicioiu şi după aceea domnul 

deputat Georgian Pop, după care domnul Dumitru Chiriţă.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Între timp, am şi listat hotărârea de Guvern respectivă, 

deci modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.426/2009 şi mă uitam la sumele care au trecut de Ministerul 

Turismului. Sunt aprobate prin hotărâri de Guvern … bănuiesc 

că v-aţi uitat şi ele şi aţi fost de acord cu ele, din moment ce au 

ajuns aici.  

La Arad, la Consiliul local Arad, amenajare ştrand 

termal Neptun, din Arad: înseamnă 3 milioane 360 de mii de 

roni.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. .................. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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Vi se pare o investiţie potrivită acum, în 2009? V-am 

pus această întrebare, tocmai pentru că am citit în presă …  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, mi se pare potrivită, evident... 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aveţi vreun studiu, legat de …? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, sigur.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da?  

Domnul Sorin Munteanu: 

Există studiu de fezabilitate.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dacă vă uitaţi un pic mai jos, la punctul 13, unul din 

judeţele care a primit cei mai mulţi bani, conform hotărârii de 

Guvern … cei mai mulţi bani, sau … poate Prahova, cred că a 

primit mai mulţi, dacă nu, judeţul Hunedoara. Da? 28 de 

milioane 458 de mii. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Da. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 E  adevărat, da?  
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Uitându-ne, aşa, pe cifre, nu cred că este vreo relevanţă 

că în principal beneficiarii sunt consilii locale sau consilii 

judeţene conduse de membri P.D.-L. Cred că este doar o simplă 

coincidenţă.  

Domnul Sorin Munteanu: 

(Neinteligibil.) 

De exemplu, la Consiliul judeţean Hunedoara, este 

P.N.L.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Tocmai, că … dacă vreţi, discutăm despre Hunedoara. 

Să ştiţi că aici a primit banii Consiliul local … Deci, Consiliul 

local … E adevărat; e adevărat. Era să faceţi o greşeală, dar n-aţi 

făcut-o. Cei care au redactat, să ştiţi că n-au făcut-o …  
Păi, nu, scrie foarte clar: principalii beneficiari sunt  

Consiliile locale: Vulcan, Petroşani …  
Vreau doar să vă întreb dacă dumneavoastră consideraţi 

normală, echilibrată şi corectă repartiţia de bani? Nu fac o …  

(Voci suprapuse.) (Comentarii neinteligibile)Nu, nu, am zis că 

este o coincidenţă … Nu cred că are vreo bază politică, nu.  

Domnul Sorin Munteanu: 

N-aş vrea s-o lăsăm aşa. Aceste proiecte au fost 

aprobate încă din 2006, când oamenii ăştia nu erau niciunul 

primari. Nu erau primari P.N.L., sau P.D.-L. sau ce erau. Deci, 

aceste proiecte sunt aprobate printr-o altă hotărâre de Guvern 

încă din anul 2006. Noi nu am făcut altceva acum, decât să le 
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dăm banii la toţi, indiferent de culoarea politică. Şi ştiam că o să 

mă întrebaţi lucrul ăsta şi atunci m-am pregătit.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule ministru, aici, vă rog, foarte mult! Dar 

dezinformaţi! Au fost mult mai multe proiecte. Dumneavoastră 

aţi selectat doar cele care v-au convenit.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ba, da! staţi puţin, că nu … Dacă vreţi să intrăm 

detaliat în discuţie …  

Domnul Sorin Munteanu: 

Aduceţi-mi un proiect care … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

… în discuţia respectivă, putem intra. Lăsând partea 

politică la o parte şi v-am zis: nu vreau să intrăm în detalii, 

pentru că eu consider doar o coincidenţă, nu vreau să vă acuz de 

aşa ceva, Doamne fereşte! Eu vă întrebam dacă  vi se pare corect 

ca în 2009, an de criză, un buget în care … cu care Guvernul a 

fost generos cu Ministerul Turismului, vi se pare normal ca 

judeţul Hunedoara să ia de câteva ori mai mult decât … nu ştiu, 

să zicem, judeţul Constanţa? 

Şi a doua întrebare ...  
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Domnul Sorin Munteanu: 

Judeţul Constanţa a venit cu un proiect … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Staţi puţin, daţi-mi voie! 

Domnul Sorin Munteanu: 

… anul ăsta şi a primit banii pentru el … Deci, pentru 

ce proiecte s-au depus, pentru aia s-au dat banii … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule ministru! 

Domnul Sorin Munteanu: 

Vă rog! 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi a doua întrebare este: dacă  în urma campaniei 

publicitare pe care aţi făcut-o şi care este în derulare şi acum, 

care dintre aceste judeţe, care apar ca finanţare, aici, credeţi că 

va fi … îşi va aduce aportul în  venirea turiştilor străini în 

România, cel mai mult? Poate că, într-adevăr, aşa cum ne-a spus 

domnul primar de la Petroşani, cei mai mulţi turişti au venit, 

totuşi, la Petroşani.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Asta înseamnă că zona aia, dacă a fost pornită, n-ar 

trebui să se dezvolte, din cauză că, în momentul de faţă, nu 

aduce turişti, sau …? 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu, nu. Staţi puţin! Nu discutăm despre asta! Nu 

discutăm despre asta! Dacă vreţi, părerea mea şi dacă m-aţi 

întrebat, eu cred că la Petroşani trebuie să fim foarte preocupaţi, 

că oamenii ăia au rămas fără servicii acum. Deci, oamenii ăia, 

chiar nu mai unde să lucreze. nu cred că pârtia e problema. Dar 

asta este o altă discuţie, o purtăm în alt cadru, dacă  vreţi.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Dumneavoastră răspundeţi-mi la întrebare.  

Domnul Sorin Munteanu: 

 Vă rog. Ce să vă spun? În niciun caz … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi mai am o completare. Înţeleg că, sau cel puţin, aşa 

reiese de aici şi din declara … eu am corelat cu ceea ce a scris 

Presa şi cu declaraţiile primarului Ridzi. Înţeleg că, de fapt, 

costurile proiectului de la Petroşani sunt mult mai mari. Înţeleg 

că şi Consiliul local vine cu un aport substanţial de bani.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 
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Puteţi să-mi confirmaţi acest lucru. Ei, e foarte bine că-

mi confirmaţi, domnul Ridzi, în emisiuni televizate, să ştiţi că nu 

ne-a confirmat acest lucru şi, atunci, întăresc întrebarea, că poate 

erau mai oportuni în alte domenii.  

Vă rog! 

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, vizavi de întrebarea dumneavoastră, cine … mă 

rog, care va fi absorbţia de turişti … să înţeleg, sau … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da, da, da … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, depinde acum, despre ce vorbim. Pe sezonul de 

vară, bineînţeles că este litoralul, dar discutăm de două luni de 

zile, da? dar, dacă vreţi ca număr de turişti per total, aş putea să 

vă dau nişte zone. În primul rând este Bucureştiul. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Cât estimaţi, cu aproximaţie …?  

Domnul Sorin Munteanu: 

Ca turişti, la Petroşani?  

Doamna Aurelia Vasile: 

Pe studiu de fezabilitate.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 



 186

Pe studiu. Că aţi făcut studii … au fost daţi bani pentru 

studiile respective … (Neinteligibil) 

Domnul Sorin Munteanu: 

Pe studii … Da, trebuie să … nu ştiu pe dinafară. Sunt 

multe studii făcute.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Asta voiam să vă întreb.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, studiile le analizează … avem şi noi nişte 

specialişti care le analizează … acum, nu le pot şti pe toate pe 

dinafară …   

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Specialiştii iau decizii …  

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, sunt sute de studii, domnule Bănicioiu, credeţi  că  

ar trebui să le învăţ pe dinafară? 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

...Păi, nu, dar ar trebui să ştiţi, totuşi, de explozia de 

turişti de la Petroşani din anul ăsta, cum să nu …? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da. Bun.  Dacă vreţi să discutăm de maniera asta, 

discutăm … 
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Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, nu, nu … 

Domnul Sorin Munteanu: 

… dar nu cred că are rost … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu, discutăm de maniera în care au fost daţi  banii … 

sau în care se propune să fie daţi banii … 

Bun. Aici sunt sumele propuse. Vom vedea.  

O întrebare la care nu trebuie neapărat să răspundeţi. 

Este doar o curiozitate. Nu ştiu dacă face obiectul comisiei, vom 

decide, la final. Deci, nu este neapărat nevoie să răspundeţi.  

Evident, că nu suntem noi competenţi să spunem că 

publicitatea … conţinutul spoturilor sau … nu a fost cel mai 

potrivit, sau nu, asta … evident, vom cuantifica în numărul 

turiştilor care vor veni aici şi s-ar putea să aveţi dumneavoastră 

dreptate şi sper lucrul acesta.  

Dar, pot să vă întreb: de ce n-aţi folosit, totuşi, un brand 

care este pe piaţă, care aparţine de drept României şi care aduce 

foarte mulţi turişti şi pe care eu cred că l-aţi ignorat, şi anume, 

Dracula? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Am ales această variantă, cu cei trei sportivi, domnule 

Bănicioiu. Din cauză că noi chiar vrem să facem. De asta s-a şi 

făcut acest eveniment Land of Choice s-a făcut la Paris, pentru 
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a-l pune în evidenţă pe Ilie Năstase, că el este foarte cunoscut 

acolo. Ar urma să facem un eveniment, mă rog, aşa aveam în 

intenţie, să facem un eveniment în Statele Unite, unde s-o 

punem în evidenţă pe Nadia Comăneci, pentru că este 

cunoscută, şi mai făceam un eveniment şi cu Gheorghe Hagi în 

Spania, sau în Turcia.  

Lucruri legate, zic eu, de … de … Acum, rămâne şi la 

aprecierea dumneavoastră, dar …  

Brandul Dracula, ce să vă spun? România este 

cunoscută sub acest brand Dracula, deja. Noi am vrut să 

promovăm şi altceva despre România … nu numai Dracula îl 

avem în România.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Am înţeles motivarea. Nu, dar  să ştiţi că aduce foarte 

mulţi turişti şi foarte multe ţări încă profită de pe urma acestui 

brand. 

Voiam să vă mai întreb, legat de publicitate şi de 

promovarea turismului românesc. Credeţi că este eficientă 

promovarea turismului în interior, foarte agresivă şi credeţi are 

rezultate în atragerea turiştilor din afara ţării? Adică, o facem 

foarte mult pe … presa locală? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, nu, deci promovarea în interior … promovarea în 

interior nu cred că va atrage turişti din afară. Dar noi am 
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urmărit, prin această promovare în interior şi prin acest program, 

să zicem, turist, în România, să le arătăm  românilor care nu 

cunosc … mulţi dintre noi nu-şi cunosc patria, ce să mai 

discutăm acum şi am preferat ca aceşti români să rămână cu bani 

aici, în România, decât să se ducă în vacanţe în străinătate. 

Drept dovadă că … mă rog, analize nu numai ale noastre, ale 

A.N.A.T.-ului, ale F.B.T.R.-ului. Deci, turismul extrem, în 

momentul de faţă, plecările în extern, în momentul de faţă au 

scăzut cu 50 la sută, iar litoralul, credeţi-mă că, cel puţin  în luna 

august, a funcţionat.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule ministru, daţi-mi voie să vă completez un pic. 

Criza a făcut ca românii să nu mai poată pleca în ţări … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Este foarte adevărat.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi-i adevărat, litoralul românesc atrage cei mai mulţi 

turişti şi vă readuc aminte, pentru că aduceţi din nou în discuţie 

litoralul românesc, că este una dintre investiţiile foarte mici pe 

care aţi făcut-o dumneavoastră, necomparându-se cu Vulcan sau 

cu Petroşani, zone cu potenţial turistic mult mai ridicat, în 

viziunea dumneavoastră.  

Vă mulţumesc.  
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Domnul Ludovic Orban: 

Da. Domnul deputat Georgian Pop.  

Domnul Georgian Pop:  

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule secretar de stat,  

Aţi afirmat dumneavoastră că aveţi responsabilitate, 

prin ordinul direct al ministrului, şi aveţi în coordonare 

Departamentul de marketing şi promovare. E corect, da?  

Am pus o întrebare şi vreau să fiu, astăzi, consecvent, 

doamnei director Dincă şi n-a ştiut să răspundă. Ce fel de    

servicii de cercetare şi de sondare şi cercetare a pieţei aţi 

comandat în acest an? Şi dacă campaniile, toate campaniile de 

promovare ale României s-au fundamentat pe rezultatele 

ştiinţifice ale unor astfel de cercetări? Vreau să vă întreb, că aţi 

făcut afirmaţia înainte, că aţi organizat un eveniment în Spania, 

era programat unul în America, cu Nadia Comăneşti … Nu, în 

Franţa, aţi organizat pentru Ilie Năstase, America era vizată 

pentru Nadia Comăneci, Spania şi/sau Turcia, pentru Gheorghe 

Hagi.  

Aceste proiecţii s-au fundamentat prin nişte cercetări de 

piaţă, sau le-aţi făcut, aşa, pur şi simplu? Sau le-aţi gândit 

dumneavoastră? 

Domnul Sorin Munteanu: 
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Da, s-au fundamentat, în primul rând, pe faptul că 

aceşti oameni sunt cunoscut foarte bine acolo în … 

Domnul Georgian Pop:  

Nu. Vreau să fiu mai precis. Din punct de vedere 

cronologic, studiile de piaţă s-au efectuat înainte de a lua aceste 

decizii sau nu? Cronologic.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Bine, este Departamentul dezvoltare, care se ocupă de 

studii, dar … 

Domnul Georgian Pop:  

Şi dumneavoastră îl coordonaţi.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, îl coordonez. Recunosc, pentru … aceste trei 

evenimente n-am  cheltuit bani, ca să facem studii, pentru că şi 

aceste studii costă bani mulţi. Dar, să ştiţi că, cu evenimentul de 

la Paris nu am dat greş. Deci, solicitările de broşuri şi de 

informaţii despre România adresate biroului nostru de la Paris 

au crescut substanţial.  

Domnul Georgian Pop:  

Domnule secretar de stat, şi, atunci, în planul de 

achiziţii pentru anul 2009, de ce sunt prevăzute toate aceste 

studii şi cercetări de piaţă, dacă înţeleg că pentru Franţa, sau 
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pentru alte evenimente nu aţi făcut? Pentru ce se cheltuie bani 

publici pentru studii şi cercetări de piaţă? 

Şi vreau să mai pun o întrebare. Pe dimensiunea 

juridică, deşi aveţi un departament specializat, aţi  achiziţionat, 

totuşi, şi servicii din afară. Întrebare: în cadrul Departamentului 

Turismului, aveţi vreun departament specializat pentru 

marketing şi cercetare de piaţă, sau toate serviciile le contractaţi 

de pe piaţa liberă, de pe piaţa externă? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, avem serviciu de marketing, dar nu ştiu dacă 

serviciul de marketing poate să facă studii de cercetare. Avem 

câţiva oameni nu … 

Domnul Georgian Pop:  

Şi, atunci, banul public alocat … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu,  despre studiile … 

Domnul Georgian Pop:  

Vă rog să-mi permiteţi să-mi duc întrebarea până la 

capăt: pentru aceste capitole de cheltuieli, pentru aceste achiziţii 

publice – cercetare şi sondare -, cu ce scop a fost făcut? Pentru 

că sunt nişte alocări foarte mari, undeva la 220 de mii de euro. 

Şi vorbim asta într-un an de criză.  

Domnul Sorin Munteanu: 
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Avem nişte studii acum pe … Avem nişte studii cu 

INSOMAR-ul, în momentul de faţă, dar sunt de la 

Departamentul de dezvoltare, nu de la Departamentul de 

promovare, dar sunt pentru investiţii. Sunt pentru investiţiile 

care urmează să le facem. Şi nu sunt numai atât. Sunt undeva la 

900 de mii de euro, din cate ştiu eu, dar nu am acum planul. 

Sunt studii de fezabilitate … 

Domnul Georgian Pop:  

Nu, sunt de prefezabilitate. Nu sunt satisfăcut de 

răspunsul pe care mi l-aţi dat.  

De aceea, reformulez întrebarea: calibrarea cheltuielilor 

pentru promovare, pentru publicitate, inclusiv la CNN, la 

Eurosport şi aşa mai departe, se fundamentează pe nişte studii pe 

care le-aţi plătit din banii publici, sau nu? 

Domnul Sorin Munteanu: 

În primul rând, se fundamentează pe masterplanul de 

dezvoltare. Deci, avem un masterplan … 

Domnul Georgian Pop:  

Deci, este o diferenţă. Masterplanul e cu totul ceva, e 

un scop. Studiul şi cercetarea de piaţă reprezintă nişte date pe 

care îţi fundamentezi o cheltuială şi o strategie. Sunt lucruri 

diferite. Vă rog să-mi răspundeţi la ce v-am întrebat.  

Domnul Sorin Munteanu: 
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Păi, avem studii scoase, în momentul de faţă, pentru 

diverse lucruri. Avem studii  scoase la licitaţie. Avem studii de 

vreo 900 de mii de euro  scoase la licitaţie. Dar, în special, sunt 

pe dezvoltare.  

Domnul Georgian Pop:  

Da. Deci, să înţeleg că în general, calibrarea 

cheltuielilor pentru promovare nu au la bază o fundamentare 

ştiinţifică. Adică  au … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Ba, da, au fundamentare, pentru că noi avem, în 

momentul de faţă, şi Departamentul nostru de marketing are … 

strânge tot felul de date, eu ştiu, de la birourile noastre din 

străinătate, avem date vizavi de: sosirile de turişti – eu nu mă 

duc să fac promovare acolo unde, să zic, nu mi-a venit niciun 

turist, nu ţin birou de promovare acolo unde nu am piaţă care 

nu-mi aduce turişti în momentul de faţă … 

Domnul Georgian Pop:  

Şi, atunci, dacă birourile dumneavoastră de promovare 

vă furnizează aceste informaţii, pentru ce mai faceţi sondajele de 

opinie? Şi o să vă citesc aici … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, sondajele acelea v-am spus: sunt pentru dezvoltare.  

Domnul Georgian Pop:  
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De exemplu, la numărul 125, aveţi servicii de sondaje 

de opinie, comportamentul turistului român în România. Da? La 

cerere de oferă, şi aveţi şi servicii de publicitate pe piaţa internă.  

Vreau, acum, foarte precis să-mi faceţi legătura dintre 

servicii de sondare de opinie, comportamentul turistului român 

în România nr.125 şi 106 – servicii de publicitate pe piaţa 

internă.  

Şi, acum, întrebarea este foarte precisă şi vă rog să nu-

mi mai daţi un răspuns la modul general: serviciile de publicitate 

pe piaţa internă, se bazează pe rezultatele serviciilor de sondaj 

de opinie, privind comportamentul turistului român în România, 

sau nu? Există o legătură şi, dacă este o legătură, să-mi explicaţi 

exact cum funcţionează această legătură.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Domnule, serviciile de publicitate … 

Domnul Georgian Pop:  

Dacă nu, mulţumesc! mulţumesc! Mulţumesc pentru 

răspuns. Îmi dau seama că  banii publici se cheltuie la Ministerul 

Turismului complet … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, greşiţi! Serviciile de publicitate … 

Domnul Ludovic Orban: 

Îi dau cuvântul domnului Bănicioiu.  
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Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, daţi-mi voie să răspund! 

Domnul Ludovic Orban: 

Păi, după, puteţi să-i răspundeţi.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Daţi-mi voie să-i răspund … 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Noi suntem mulţumiţi de răspuns, însă dumneavoastră 

ne-aţi dat o informaţie foarte importantă acum şi am şi verificat 

în planul de achiziţii. Înţeleg că aveţi studii în valoare de 900 de 

mii de euro, cheltuiţi 900 de mii de euro pe studii, da?  

Domnul Sorin Munteanu: 

… pe studii de piaţă …   

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Studii de piaţă …  

Domnul Sorin Munteanu: 

… acum, nu ştiu suma exactă …  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Păi, ia, uitaţi-vă! Ia, uitaţi-vă! Că aţi formulat-o. De 

asta, ca să nu greşim. Dumneavoastră aţi zis mai devreme în 

răspunsul adresat colegului meu, ceva de 900 de mii de euro.  

Domnul Ludovic Orban: 
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Haideţi, că vă spun eu, nu mai cercetaţi! Deci, aveţi 

pentru studii de piaţă şi consultanţă naţională şi internaţională 

privind turismul montan, balnear şi aşa mai departe, aveţi 200 de 

mii. După aceea, mai aveţi prevăzut 150 – studii de fezabilitate, 

servicii de consultanţă şi analiză, 950 de mii; după aceea, mai 

aveţi servicii de analiză şi consultanţă tehnică pentru 

perfecţionarea cadrului legal şi instituţional, alte 25 de mii. 

Deci, aveţi foarte multe resurse financiare, alocate prin buget şi 

prin planul de achiziţii, care sunt destinate cercetărilor, care să 

fundamenteze politicile pe care le desfăşoară ministerul.  

Continuaţi, domnule deputat.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Da. Eu am o întrebare foarte punctuală. Spuneţi-mi şi 

mie, câte contracte s-au semnat până în momentul de faţă, că 

toţi, aţi apelat la aceste studii? Şi, doi la mână, câţi euro s-au 

plătit până acum? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu s-a semnat niciun contract.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Aşa … Deci, ele abia sunt în procedură acum, de 

licitaţie … Sunt în procedură de … licitaţie. Deci, până acum n-

au stat la baza niciunuia dintre contractele pe care Ministerul 

Turismului le-a semnat până acum. Deci, sunt postate pe SEAP 

anunţurile? 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Da, sunt pe SEAP.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Trebuie să verificăm acest lucru, da. Păi, şi atunci, 

scuzaţi-mă, dar cum v-aţi fundamentat până acum  acţiunile de 

promovare, dacă n-aţi folosit niciunul din banii respectivi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu sunt studii pentru acţiuni de promovare. Sunt studii 

pentru dezvoltare. Deci, aceste studii vor veni în sprijinul 

autorităţilor locale, pentru că sunt făcute pentru diverse autorităţi 

locale din ţară care să-şi facă studiul despre zona respectivă, în 

vederea dezvoltării turistice.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Domnule secretar de stat, nu vi se par sume cam mari? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Păi, sunt multe studii. Discutăm de patru loturi a câte 

15 studii. Deci, discutăm de vreo 70-80 de studii. Nu vine, vine 

ceva …  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Nu ştiu, mie mi se par un pic cam mari, sincer să fiu!  

Domnul Sorin Munteanu: 

Dar, şi ţara e mare! Şi  ţara-i mare! Deci, sunt multe 

zone care … 

 



 199

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Ei, nu-i chiar aşa, lăsaţi! Lăsaţi! Ţara nu-i chiar atât de 

mare, că … văd că … şi bugetul dumneavoastră, poate-i mare, 

dar …  

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu comparativ cu alte bugete.  

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

Şi nu comparativ cu banii de la bancă, să ştiţi. Repet,  

dacă mai spuneţi o dată că ţara-i mare, trebuie să vă readuc 

aminte de bani.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban: 

Domnul deputat Dumitru Chiriţă, după care doamna 

deputat Săftoiu.  

Aa, aveţi o  întrebare scurtă. Spuneţi, doamna deputat.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Domnule secretar de stat … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Vă rog! 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

… voiam să vă mai pun o întrebare. 
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Dumneavoastră aţi văzut, iniţial, clipul cu cei trei 

sportivi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

La care vă referiţi? Cel care va circula … 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, cel care trebuie    să  sau trebuia să se deruleze pe 

Eurosport şi CNN, dar, dacă l-aţi văzut aşa cum a fost el iniţial 

făcut, înainte să intre pe CNN şi pe Eurosport, de la 1  august? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, l-aţi văzut. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Puteţi să-mi spuneţi, avea sigla B.R.D.-ului, sau nu o 

avea? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Da. Ştiţi de ce şi-a retras  B.R.D.-ul sigla? Nu v-a 

interesat … 
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Domnul Sorin Munteanu: 

A dorit să ni-l acorde cu titlu gratuit.  

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

Deci, aşa şi-au motivat cei de la B.R.D. retragerea 

siglei. Vă mulţumesc.  

Domnul Ludovic Orban: 

Doamna deputat Vasile, când doriţi, vă dau cuvântul.  

Îi dau cuvântul domnului   deputat Chiriţă.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Sincer, nu voiam să mai intervin, în ideea că domnul 

secretar de stat va mai veni la noi, poate un pic mai documentat 

şi mai pregătit pentru a răspunde la toate tipurile de întrebări din 

domeniul dumnealui de activitate, aşa cum a fost stabilit, printr-

un document pe care nu l-am văzut până acum.  

Ştiţi ceva de … procedura de licitare Turist în 

România? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Ştiţi, da? 

Sincer, noi am primit, de la dumneavoastră, doar nişte 

note şi nu ştiu în ce fază se află.  
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Nu, sunt nişte note justificative,  referat de oportunitate, 

de necesitate şi o fişă tehnică. Şi voiam să ştiu dacă există şi alte 

documente … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Dar nu s-a finalizat. Nu avem ce să vă dăm.  Vorbim de 

achiziţia de publicitate, nu? Achiziţia publicitate internă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da, da, publicitate internă. E finalizat, cum e? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Contestat, în momentul de faţă … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Deci, dacă noi am primit numai aceste documente … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu avem cum să vă dăm. În momentul în care … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Bănuiesc că puteam să primim cel puţin caietul de 

sarcini.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu ştiu dacă era legal  să vă dăm … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, caietul de sarcini nu-l puteam primi, că oricum el a 

fost public … Înţeleg că a fost o licitaţie publică … 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Da, dar este o procedură care este în contestare. Deci, 

ce să vă spun …? 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Am înţeles.  

Domnul Ludovic Orban: 

Dacă doriţi să întrebaţi, vă invit. Doamna deputat Aura 

Vasile.  

Doamna Aurelia Vasile: 

Vă mulţumesc.  

Voiam să nu mai intru în polemici cu domnul secretar 

de stat, ar mă provoacă.  

Acest proiect a avut o încredinţare directă, sau o 

licitaţie, sau un anunţ, sau o atribuire fără anunţ. Altfel, nu putea 

să fie contestat.  

Ştim din Presă, ştim toată lumea că, teoretic, a avut un 

câştigător.  Un câştigător care s-a adresat pe urmă televiziunilor. 

Dumneavoastră mă induceţi în eroare. În momentul în care v-am 

solicitat acest material, nu-mi trimeteaţi trei file din dosar!  

Trebuia să-mi trimiteţi tot – şi caietul de sarcini, şi cei care s-au 

prezentat şi ce au prezentat ei şi selecţia de oferte, şi ce s-a 

contestat şi aşa mai departe.  
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Deci, vă spun încă o dată: răspunsul dumneavoastră 

este  nemulţumitor, pentru că această procedură a fost dusă până 

la capăt şi pe urmă a fost contestată.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, nu, procedura nu are niciun câştigător, în 

momentul de faţă.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, dar ideea era să ne daţi toate documentele existente 

la Ministerul Turismului până la această dată, inclusiv etapele 

acestea de contestare, care sunt în derulare şi care urmează să fie 

rezolvate de către autoritatea competentă.  

Domnul Sorin Munteanu: 

… sunt şi proceduri care nu sunt finalizate, OK …  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da, pentru că era important să vedem şi noi anumite 

aspecte, că poate vă dădea o mână de ajutor,  să nu cădeţi în 

păcat … 

Domnul Sorin Munteanu: 

N-aveţi cum … Nu mai aveţi cum … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Asta era ideea – să vă dăm o mână de ajutor, să nu 

cădeţi în păcat. Nu voiam nimic altceva. Şi aţi sesizat … 
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Domnul Sorin Munteanu: 

Ştiu! 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

… că de la început am spus că nu vrem să ajungeţi în 

situaţia de a răspunde pe nişte lucruri pe care le-aţi făcut şi care 

nu se încadrează în situaţia prevăzută de lege. Asta este dorinţa 

şi intenţia noastră şi bănuiesc că şi a dumneavoastră şi cred că 

aţi înţeles, după această întâlnire, că nu urmărim alte lucruri. Eu, 

cel puţin, cu atât mai puţin, pentru că v-am pus întrebări directe 

şi în legătură cu activitatea dumneavoastră.  

Spuneţi-mi, vă rog, aveţi un compartiment de 

informatică? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Avem un om.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Aa, atunci înţelegem modul în care au fost publicate pe 

site anumite date şi informaţii, pentru că … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu, dar avem departament de comunicare, care se 

ocupă cu postarea pe site.   

 Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Deci, accesul la site este free … Aveţi nişte persoane 

specializate … 
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Domnul Sorin Munteanu: 

… nişte oameni care sunt desemnaţi, da … Nu, m-aţi 

întrebat de informatică. Am înţeles … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Da, da, nişte oameni specializaţi, care lucrează cu 

sistemul informatic, cu site-ul dumneavoastră. Bănuiesc că nu 

toată lumea stă şi butonează pe site şi pune ce vrea şi ce nu vrea, 

nu? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

E adevărat ce spun.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Departamentul de comunicare se ocupă cu asta.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu cine furnizează informaţiile. Mă    refeream la 

persoana cine butonează. Există o singură persoană. În 

subordinea cui se află? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Departamentul de comunicare este în subordinea 

directă a ministrului. Se vede din … 

Domnul Dumitru Chiriţă: 
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Nu, nu, după organigrama pe care o avem, numai 

ministrul coordonează. De aia v-am întrebat … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Departamentul de comunicare, da. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Rămâne la ministru … 

Domnul Sorin Munteanu: 

Da.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Eu nu am acele date şi informaţii care atestă ce afirmaţi 

dumneavoastră, de aceea nu mă pot pronunţa, dacă-i aşa sau nu.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Da, este evident şi pentru mine, de ce au apărut anumite 

date şi informaţii pe site decalat faţă de momentul în care ele au 

fost semnate, asumate prin deciziile Ministerului Turismului, că 

am înţeles, din prezentările unor colegi jurnalişti care au fost 

invitaţi aici că contractele au fost semnate la o anumită dată şi 

peste două-trei luni, au apărut şi ele pe site. Şi vrem să verificăm   

dacă afirmaţiile dumnealor sunt reale sau nu şi, în acest sens, să 

facem o cercetare amănunţită cu specialişti în IT care să ateste 

dacă acele afirmaţii sunt corecte, sau nu.  
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Vă mulţumesc. Deci, cui  trebuie să ne adresăm pentru 

a convoca la comisie persoana responsabilă? Direct persoanei, 

că înţeleg că nu are un alt şef.  

Cum se numeşte, vă rog, ca să nu greşim când facem 

invitaţia? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Nu ştiu, exact. Nu ştiu.  

Vă dau, mă rog, directorul de la comunicare.  

Domnul Dumitru Chiriţă: 

Nu, că trebuie să vorbim cu persoana care a butonat. 

Care a butonat, nu cu cel care  are telecomanda, că ştim cine are 

telecomanda.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Dar eu cred că dacă invitaţi directoarea de la 

comunicare e OK. 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, din toate informaţiile care sunt prezentate la 

vedere, pe site, pe toate celelalte, noi nu putem şti, la ora 

actuală, cine este angajatul Ministerului Turismului, în afară de 

cei care i-am văzut că semnează documente. Nu ne-aţi transmis 

decât organigrama, deşi v-am cerut statul de funcţii, 

regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post ale 

fiecărui angajat. Pentru că, altfel, nu putem şti pe cine să 
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chemăm, cine a avut atribuţiuni în domeniu, cine a derulat 

procedurile pe care noi le avem în cercetare. Dar aşteptăm să ni 

le transmiteţi.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Bine, cred că nu s-au regăsit în hotărârea Parlamentului 

de înfiinţare a comisiei şi probabil de asta nu v-au fost transmise 

… 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci, dumneavoastră susţineţi că nu ne-aţi transmis 

statul de funcţii … nu, că … asta chiar … reţin această 

afirmaţie. Statul de funcţii şi cu fişele de post nu ni le-aţi pus la 

dispoziţie, pentru că nu se află în hotărârea Parlamentului? 

Domnul Sorin Munteanu: 

Deci, eu nu am văzut … 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mai pun întrebarea, ca să vă scutesc de … cum să 

zic, că poate aţi spus o vorbă din … oboseală. (Comentarii) 

Domnul Sorin Munteanu: 

Probabil. Nu ştiu … Dar eu nu le-am găsit aici.  

Domnul Ludovic Orban: 

Stimate domn,  stimate domn! Pentru desfăşurarea 

comisiei de anchetă, noi trebui să cercetăm corectitudinea 

cheltuirii banilor publici. Pentru a cerceta corectitudinea 
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cheltuirii banilor publici, vă    daţi seama că nu putem să  

cercetăm lucrul ăsta, dacă nu cunoaştem persoanele implicate, 

care sunt atribuţiile lor stabilite prin fişa postului. Asta este la 

baza oricărei instituţii publice din România stau aceste temeiuri: 

temeiul legal, hotărârea de Guvern, de organizare şi funcţionare, 

organigrama, organigrama detaliată, care trebuie să cuprindă 

direcţii şi servicii, birouri, statul de funcţii, cine sunt funcţionari 

publici din statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare şi fişele de post. Acestea sunt temeiurile funcţionării 

unei instituţii.  

Vă daţi seama că nu putem cerceta cu adevărat dacă nu 

cunoaştem cine sunt persoanele care au răspuns. Ca atare, vă 

repetăm solicitarea. 

Îi dau cuvântul doamnei deputat Aura Vasile. 

(Doamna Aurelia Vasile comentează) 

Domnul Ludovic Orban: 

 Doamna deputat Aura Vasile mă împuterniceşte şi 

accept cu mare plăcere să fiu împuternicit să vă transmit că 

dumneavoastră nu trebuie la ceea ce scrie în Hotărârea Camerei 

Deputaţilor şi la adresele înaintate de comisii. 

Dacă nu mai aveţi întrebări, permiteţi-mi şi mie să vă 

pun câteva întrebări. 

Înainte de a vă pune aceste întrebări, vă previn că avem 

o propunere de a vă rechema, aşa cum v-am anunţat, în 
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momentul în care vom avea la dispoziţie documentaţia transmisă 

în conformitate cu solicitările noastre. 

Am să vă pun câteva întrebări: prima, ca să fie aşa 

limpede. 

 Domnule secretar de stat, printre puţinele documente 

pe care ni le-aţi furnizat, ne-aţi furnizat planul de achiziţii. Ce 

m-a frapat în planul de achiziţii este următorul lucru care, după 

părerea mea, arată superficialitatea, lipsa de atenţie, nu vreau să 

mă refer la alte atribute ale celor care au semnat. Şi am să vă 

explic de ce. Dacă vă uitaţi pe planul de achiziţii rectificat, el 

este aprobat în data de 10 iunie. Dacă te uiţi la data începerii 

procedurilor de achiziţii, constaţi că toate procedurile de 

achiziţii încep în luna aprilie. Mai sunt şi în mai. Eu mă refer în 

proporţie de aproape 8% dintre procedurile de achiziţii, n-au 

dată de începere, mai sunt 2 iulie, 1 mai, dar peste 90% din 

proceduri, termenul de începerea procedurilor este în aprilie. 

În ceea ce mă priveşte, nu am văzut nici pe SAP, nici 

pe site-ul ministerului, nici prin vreun cotidian în care poate 

trebuia să anunţaţi vreo licitaţie, demararea a cel puţin 80% 

dintre procedurile care sunt prevăzute să înceapă în luna aprilie. 

Numai intru în detalii despre faptul că dacă stai şi 

studiezi la poziţia, procedura aplicată, să decizi procedura 

aplicată fără să ai nişte temeiuri justificative serioase care, repet, 

decizia de stabilirea unei proceduri se ia în baza unui referat 

justificativ, a unei note justificative, a unui memoriu care trebuie 
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să fie aprobat de ordonatorul principal de credite sau de cel care 

urmează să stabilească treaba asta. 

Poate că o să mă convingeţi că în data de 10 iunie când 

aţi aprobat acest planul de achiziţii, toate poziţiile pe care 

procedurile ar fi trebuit să înceapă în conformitate cu planul de 

achiziţii aprobat în luna iunie, au început în aprilie. Dar, mă 

îndoiesc sincer, pentru că eu, până în prezent, vă repet, din 

sursele deschise, care sunt site-ul, SAP, studierea anunţurilor  

care au fost făcute, buletinul informativ european şi aşa mai 

departe, nu am văzut demararea acestor proceduri. 

Domnul Sorin Munteanu: 

Permiteţi-mi să răspund, domnule preşedinte. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Da. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Discutăm de planul din 10 iunie? 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, de planul din 10 iunie. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Acesta este o modificare a planului din 13 martie. 

Deci, mai există un planul de achiziţii din 13 martie.  

Domnul Ludovic Orban: 
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 Deci, ceea ce vă spun eu este că aveţi proceduri de 

achiziţii, dar şi planuri vechi care urmau să înceapă în aprilie, pe 

care le-aţi trecut cu copy-paste termen de începerea procedurii în 

aprilie şi care de fapt nu au început în aprilie. Asta vreau să vă 

spun. 

Şi aţi făcut lucrul ăsta pe 10 iulie, la 3 luni aproape 

după ce a fost finalizat termenul care trebuia să demareze 

procedura. Pentru că dumneavoastră ne-aţi spus de nişte 

proceduri. Iar dumneavoastră pe 10 iunie, când faceţi planul 

rectificativ, dumneavoastră treceţi tot termenul de începerea 

procedurii de achiziţie luna aprilie.  

Dar, trec peste asta pentru că n-aveţi nici un răspuns cu 

care să mă convingeţi decât documente prin care să-mi arătaţi că 

toate procedurile, poziţiile pentru care era prevăzut pe data de 10 

iunie termen de demararea procedurii în luna aprilie, au şi 

început în luna aprilie. 

Aţi semnat contractul de realizarea emisiunii „All 

inclusive”? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu mai ştiu dacă am semnat. Nu cred că este semnat 

de mine. A fost semnat parcă în martie sau nu mai ştiu când. S-

au semnat multe, nu ştiu. Dar nu cred că eu am semnat. 

Domnul Ludovic Orban: 
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 De ce vă întreb? E vorba de un contract în valoare de 

200 de mii de euro. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Sunt proceduri semnate şi de mine, cu siguranţă. Acum 

nu mai ştiu cine a semnat în locul ministrului, eu sau secretarul 

general. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Întrebarea pe care v-o pun, eu nu neg faptul că aveţi 

bază legală pentru a participa la coproducţia unor emisiuni 

pentru promovarea destinaţiilor turistice. Numai că, în Hotărârea 

de Guvern 314 nu este prevăzut că dumneavoastră puteţi să 

participaţi la co-producerea emisiunilor de promovarea 

destinaţiilor turistice la postul „Realitatea TV” şi la emisiunea 

„All inclusive”. 

Întrebarea pe care v-o pun este următoarea: ce 

procedură de achiziţie aţi folosit pentru a semna contractul cu 

„All inclusive”, asta e una. 

Şi a doua întrebare: cum aţi stabilit cuantumul sumei 

care să fie alocată, în valoare de 200 de mii de euro, pentru o 

emisiune care funcţionează de trei ani buni fără nici un fel de 

bani de la Ministerul Turismului. Cum aţi stabilit cuantumul 

sumei de 200 de mii de euro care să fie alocată pentru co-

producerea acestei emisiuni care se producea foarte bine şi 

înainte? 

 



 215

Şi a treia întrebare: care sunt obiectivele pe care le-aţi 

urmărit prin implicarea în coproducţia acestei emisiuni şi dacă 

v-aţi atins aceste obiective pe care le-aţi urmărit.  

E bine să notaţi că pun întrebări mai grele. 

Iar patru: cu ce aţi îmbunătăţit emisiunea „All 

inclusive” ca urmare a alocării sumei de bani stabilită prin 

contract?  

Domnul Sorin Munteanu: 

 Procedura a fost negociere directă, excepţie de la 

Ordonanţa 34. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Excepţie de la Ordonanţa 34. Bun. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Conform art.13, alin.b). Producţie sau coproducţie 

emisiuni TV.  

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă referiţi la Hotărârea de Guvern 314? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu. La Ordonanţa 34. Cu adresă de la ANRMAP, unde 

se face precizarea că putem să desfăşurăm aceste achiziţii. Este 

la dosar şi această adresă.  

Domnul Ludovic Orban: 
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 E la dosarul dumneavoastră, domnule secretar de stat, 

nu la dosarul nostru. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Îmi cer scuze. 

Doamna Aurelia Vasile: 

 Pe acest proiect nu avem nici o hârtie. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci, dumneavoastră aţi făcut negociere directă, în 

baza art.13 alin.2 şi aşa mai departe.  

Aţi mai negociat cu cineva în afară de ei? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu.  

Domnul Ludovic Orban: 

 Dar acolo nu scrie nicăieri că nu puteţi să dezvoltaţi 

prin coproducţie o altă emisiune, de ce n-aţi dezvolta la PRO 

TV, de exemplu, sau la Antena 1, sau la orice altă televiziune, 

sau de ce n-aţi dezvolta la TVR unde în mod gratuit trebuie 

gratuit să vă furnizeze acest serviciu. 

Chiar doamna Adriana Săftoiu îmi spune că 

televiziunea publică şi ea are o emisiune. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu cred că e zilnică. Nu, asta a fost ideea s-o facem, 

ăsta a fost unul din argumente. Este o emisiune care e difuzată 
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de două ori pe zi. Emisiunea costă undeva la 1700 de euro pe 

emisiune, nici cheltuielile de producerea ei nu cred că se 

acoperă. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Doamna deputat Adriana Săftoiu. 

Doamna Ana Adriana Săftoiu: 

 O televiziune privată care are o emisiune de peste 3 ani 

fără ajutorul dumneavoastră. Sunteţi foarte sigur că numai 

supravieţuia dacă n-aţi fi intervenit? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Probabil nu mai puteau s-o facă, cum doream noi să 

promoveze... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă rog lăsaţi-l pe invitatul nostru să-mi răspundă la 

întrebări. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Achiziţia s-a făcut în mod legal. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Asta rămâne să vedem când studiem documentele. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Da, corect. 

Domnul Ludovic Orban: 
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 Pentru că până la negociere directă mai sunt o mulţime 

de alţi paşi procedurali. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Cuantumul sumei alocate, mă rog, v-am spus, a fost 

negociere directă. S-a ajuns la 1700 şi ceva de euro pe emisiune, 

care se difuzează de două ori pe zi. Totalul 198 de mii de euro 

cu t.v.a. inclus. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 198 de mii de euro vi se pare o sumă mică? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Da. Pentru 98 de emisiuni nu este o sumă mare. 

Obiectivele pe care ni le-am propus a fost emisiuni la 

care ne-a plăcut formatul pentru că era pentru a arăta imagini şi 

zone turistice din România. Ăsta a fost obiectivul principal. 

Cu ce s-a îmbunătăţit? Nu ştiu dacă avem încă 

monitorizările media.  

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mărturisesc că emisiunea „All inclusive” până aţi 

dumneavoastră banii ăştia nu era prezentată nici o zonă turistică, 

nici o destinaţie turistică din România, aţi venit dumneavoastră 

şi aţi salvat emisiunea?! 

Nu e adevărat. Şi înainte erau prezentate destinaţii 

turistice şi zone cu potenţial turistic din România. 
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Care e contribuţia efectivă? Cu ce s-a îmbunătăţit 

emisiunea? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu am monitorizare media ca să vă spun cu cât s-a 

îmbunătăţit în momentul de faţă. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Sunt deocamdată mulţumit cu răspunsul la această 

întrebare. 

Trec la trei contracte. Aţi semnat contractele cu Clir 

Media, DBV şi Media Investment? Sunt trei contracte pe care 

le-aţi semnat pentru publicitatea „Sărbătorilor pascale în 

Bucovina” şi „Lumină la malul mării”. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Da. sunt proceduri care sunt semnate de mine şi altele 

care nu sunt semnate de mine. Nu ştiu exact. Nu ştiu cine a 

semnat în locul ministrului, în locul ministrului puteam să 

semnez eu sau secretarul general. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Care a fost obiectivul publicităţii?  

Domnul Sorin Munteanu: 

 Promovarea evenimentului „Lumină la malul mării” şi 

„Paşte în Bucovina”. 

Domnul Ludovic Orban: 
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 În răspunsul primit de la domnul secretar general nu 

era. 

Dar obiectivul dumneavoastră, ca Minister al 

Turismului, că dumneavoastră nu sunteţi în fruntea Ministerul 

Turismului şi n-aveţi bani publici ca să promovaţi nişte 

evenimente care s-ar putea să nu se mai ţină niciodată. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Păi nu, aceste evenimente s-au ţinut. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Păi ce a câştigat turismul  în România din faptul că 

dumneavoastră aţi cheltuit 170 de mii de euro aproximativ. 

Acum nu ştiu după ce curs de schimb să mă iau.  

Domnul Sorin Munteanu: 

Haideţi să vă spun, domnule Orban. În perioada de 

Paşte, pe litoral, din statisticile făcute de către ANAT, s-au 

încasat undeva la 8 milioane de euro, în condiţiile în care în 

România de Paşte nu ştiu dacă a mai mers cineva vreodată la 

mare. Toată lumea se ducea la mare în Bulgaria. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Aş prefera să nu adâncim această dezbatere. 

Mai ţineţi minte care a fost procedura aleasă? 

Domnul Sorin Munteanu: 
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 Da. Negociere fără publicare, art.122, lit.b) şi c) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34. 

Lit.b) – drepturi de exclusivitate; lit.c) – urgenţă. 

Domnul Ludovic Orban: 

 De cât timp sunteţi secretar de stat? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Din 9 ianuarie. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Doamna ministru este ministru din 22 decembrie, de 

când s-a învestit Guvernul. Şi a apărut urgenţa...nu ştiaţi când e 

Paştele, aţi aflat că e Paştele cu două săptămâni înainte?! 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Păi, nu, n-am avut bugetul aprobat. Bugetul s-a aprobat 

în martie. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Stimate domn, primul buget v-a fost aprobat în 

februarie. Aveaţi timpul legal pentru derularea procedurii fără 

nici un fel de probleme. Şi Paştele, după ştiinţa mea, a fost într-o 

perioadă care vă permitea să derulaţi procedura de achiziţii. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Păi nu era timp. Staţi că vă explic de ce nu era timp. 

Domnul Ludovic Orban: 
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 Dar dacă nu era timp nu eraţi obligat să cheltuiţi banii 

publici dacă nu aveaţi timp. De ce eraţi obligaţi? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Eram obligaţi să ducem turiştii pe litoralul Mării Negre 

şi nu în Bulgaria. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Când aţi demarat procedura? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Pe 27 martie. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Ştiţi când este prevăzut pentru publicitate pe piaţa 

internă termenul de demararea procedurilor de achiziţie în 

planul de achiziţii? Luna iulie, vă spun eu. 

 Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu, e altă... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci, eu v-am spus că în planul de achiziţii pentru 

demararea procedurilor pentru servicii de publicitate internă, 

pentru că vreţi, nu vreţi să le încadraţi, sunt cheltuieli de 

publicitate, pentru că obiectul contractului, toate cele trei 

contracte, înseamnă publicitate pentru promovarea 

evenimentului cutare. Iar dumneavoastră, conform planului de 

achiziţii pentru servicii de publicitate pe piaţa internă, din 
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documentul dumneavoastră, nu e din documentul altcuiva, scrie 

pentru demararea... 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Am în planul de achiziţii din 13 martie, la poziţia 105 

„servicii de publicitate, campanie de publicitate pe piaţa internă 

şi internaţională”. 

Deci, planul din 13 martie. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Stimate domn, serviciile de publicitate de la 105 – 

campania de publicitate internaţională –  

Domnul Sorin Munteanu: 

 Acela e alt document, domnule preşedinte. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Nu e adevărat. Eu vă citesc din planul din 10 iunie, 

care este ultimul rămas în vigoare. În acest plan care poartă 

semnătura doamnei ministru, domnule secretar de stat, şi nu cred 

că îi contestaţi autoritatea, defalcă cele două tipuri de 

publicitate, serviciul de publicitate, în servicii de publicitate, 

campanie de publicitate pe piaţa internaţională, cu termen de 

debut al procedurii de achiziţie – aprilie, iar la punctul de 

vedere.106 – servicii de publicitate pe piaţa internă – termenul 

de debut pentru procedura de achiziţii este luna iulie. 
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Poate mă contraziceţi, nu ştiu să citesc?! E adevărat ce 

spun? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Păi, sunt preluate din PAP-ul dinainte, domnule 

preşedinte. sunt preluate din planul de achiziţii din 13 martie. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Deci, dumneavoastră aţi demarat procedura de 

achiziţie grăbindu-vă prin negociere directă, fără să aveţi 

prevăzut în planul de achiziţii ca termen de debut al procedurii 

pentru publicitatea internă, termen când aţi demarat procedura, 

în martie sau aprilie, sau când aţi aflat că este Paştele. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Planul de achiziţii este din 13 martie.  

Domnul Ludovic Orban: 

 Dar ultimul plan de achiziţii, stimate domn, este planul 

de achiziţii din 10.VI. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu are legătură. Achiziţia s-a făcut după planul din 13 

martie. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Stimate domn, planul de achiziţii se referă la achiziţiile 

din tot anul. Nici măcar n-aţi ştiut să faceţi corecturile, măcar 

trebuia să faceţi corecturile. Să spuneţi că pentru achiziţia asta 
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de publicitate internă pe care am demarat-o, am demarat-o pe 

vechiul plan de achiziţie care prevedea toate cele 1.200 mii de 

euro care fuseseră prevăzute, erau prevăzute în altă zonă. 

Trec mai departe. 

Dumneavoastră spuneţi că aţi semnat din motive de 

urgenţă cuantumul cel puţin al unuia dintre contracte, era de 

aproximativ 70 de mii de euro. Cuantumul unui alt contract era 

de aproximativ 50 de mii de euro. Acestea depăşesc valoarea 

minimă peste care se stabileşte posibilitatea şi care vă determină 

să faceţi o licitaţie.  

De ce n-aţi făcut licitaţia? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu depăşesc... 

Domnul Ludovic Orban: 

 Nu depăşesc? Bine. O să vedem în Ordonanţa 34. Asta 

este susţinerea dumneavoastră. 

Următoarea întrebare pe care vreau să v-o pun ţine de 

transferurile către autorităţile locale. Până ne trimiteţi 

documentele, aş vrea să vă fac în primul rând o rectificare. 

Hotărârea Guvernului nr.426 a fost adoptată în 2009, n-a fost 

adoptată în perioada guvernării dumneavoastră. Este adevărat 

sau nu? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu.  
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Domnul Ludovic Orban: 

 Eu mă refer la Hotărârea de Guvern nr.426. Vorbesc 

foarte limpede. Or, Hotărârea de Guvern 426 este Hotărârea de 

Guvern 426/2009 care a fost modificată de patru ori. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Proiectele sunt depuse. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Întrebarea mea e simplă: cum aţi stabilit care sunt 

criteriile şi procedura prin care aţi stabilit...care este cuantumul 

care se acordă fiecărei autorităţi locale care solicită co-

finanţarea unui proiect de turism. Pentru că trebuie să existe 

nişte criterii obiective în baza cărora să se poată face aceste 

alocări de fonduri. Pentru că nu cred că dumneavoastră puteţi 

co-finanţa o investiţie de 100 de milioane în proporţie de 80% şi 

o altă investiţie de 2 milioane, să decideţi că o co-finanţaţi în 

proporţie de 10%.  

După aceea, cum decideţi dumneavoastră care este 

cuantumul care se alocă unei autorităţi locale atâta timp cât...şi 

de asta v-am cerut şi documentele justificative care 

fundamentează cererile, nu există aprobaţi indicatorii tehnico-

economici care să poată să stabilească valoarea lucrării 

respective, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

respectivele lucrări făcându-se în urma studiului de fezabilitate. 
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În analiza pe care am făcut-o la cel puţin câteva dintre 

lucrări, după părerea mea, nu aţi avut suficiente informaţii 

pentru a decide cuantumul acestor sume.  

De aceea, vă întreb din nou care sunt criteriile şi 

procedura internă a ministerului, pentru că aici fac o paranteză, 

dumneavoastră aţi trimis aceste sume şi Guvernul, în ansamblul 

lui, şi-a asumat răspunderea pentru cuantumurile respective. 

Vă repet întrebarea: care sunt criteriile şi procedura 

internă a ministerului care să asigure legalitatea şi obiectivitatea 

alocărilor şi, de asemenea, conformitatea cu master-planurile de 

dezvoltarea turismului. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Sumele au fost alocate în baza unor proiecte depuse, 

repet, începând cu 2006, studii de fezabilitate, unii au avut şi 

proiecte tehnice, dar în general pe baza studiilor de fezabilitate 

se pot acorda aceste sume. 

Cuantumul a fost în funcţie de suma prevăzută, pentru 

că ele pot fi şi cu finanţare...de exemplu, sunt sume prevăzute pe 

2009, 2010, 2011, deci o finanţare multianuală. 

V-am spus, n-a fost nici un criteriu politic, noi am 

alocat sume tuturor acelor consilii locale sau judeţene care au 

avut proiecte depuse la noi. Şi dacă o să luaţi să studiaţi acea 

Hotărâre de Guvern o să vă convingeţi de treaba asta. 
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Iar aceste sume, cum scrie şi în Hotărâre, vin în 

completarea bugetelor proprii ale autorităţilor publice locale 

pentru a finanţa acele lucrări. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Vă mărturisesc, domnule secretar de stat, că nu am 

înţeles care sunt criteriile şi care e procedura internă prin care s-

a stabilit cuantumul alocărilor. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Criteriul ăsta este: s-a luat în calcul master-planul de 

dezvoltare, ordonanţa prin care se declară localităţile car4e fac 

parte, că multe sume sunt date pe „Schi în România”. A fost tot 

aşa o ordonanţă din guvernarea trecută unde se declară anumite 

localităţi că fac parte din acest proiect.  

Domnul Ludovic Orban: 

 Aici, bine, apropo de schi, unde să facă schi în 

România. Sunt de acord aici. Sunt şi alte categorii de investiţii. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Da, sunt şi alte categorii de investiţii.  

Domnul Ludovic Orban: 

 Chiar am rămas surprins de includerea amenajării 

ştrandului termal Neptun din Arad. Vă mărturisesc că pe mine 

m-a surprins. 

Domnul Sorin Munteanu: 
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 Deci, sunt mai multe subprograme. Avem „Schi în 

România”, pe urmă „Dezvoltarea infrastructurii turistice din 

zona montană înaltă” unde intră acele amenajări, construcţii de 

baze, salvamont etc., „Dezvoltarea echilibrată şi integrată a 

staţiunilor turistice balneare”. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Bine. Am înţeles.  

O ultima întrebare, şi cu asta încheiem audierea. 

Sunteţi responsabil de gestiunea fondurilor europene. 

Cât aţi absorbit din fondurile europene alocate care, după datele 

pe care ni le-aţi prezentat aici, sunt în cuantum pe programul de 

dezvoltare regională de 1.932.773 şi ele sunt prevăzute ca 

serviciu pentru construcţia brandului turistic al României. 

Cât aţi cheltuit? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Acelea urmează să fie efectuată, e procedură în curs şi 

este contestată. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Până în prezent nu aţi absorbit nimic. Ca să înţeleg. 

Mulţumesc mult, domnule secretar de stat. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Anul acesta s-au predat dosare de... noi avem Axa 5.3. 

– promovarea turistică. O mare parte din acei bani, jumătate din 
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ei, îi vom depune chiar noi cerere de finanţare pentru că va fi 

promovarea brandului turistic al României. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Dacă-mi permiteţi. 

Axa 5.3 de la Ministerul Dezvoltării, nu? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Exact. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Ştiţi că acolo bani pentru promovarea turismului, dacă 

nu mă înşel eu, sunt peste 100 de milioane de euro. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 150 milioane de euro. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Şi care sunt disponibil anul acesta. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Sunt disponibili încă trei ani. 

Domnul Nicolae Bănicioiu: 

 Asta era întrebarea mea: de ce nu vă orientaţi în a 

accesa acei bani care sunt veniţi de la Uniunea Europeană şi din 

câte ştiu eu proiectele nici nu s-au depus acolo şi cheltuiţi din 

bugetul ministerului? 

Domnul Sorin Munteanu: 
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 Păi nu,  au fost depuse 49 de proiecte, declarate 

eligibile 19 şi în momentul de faţă suntem în situaţia de a semna 

deja trei contracte. Dar, la acele proiecte nu noi vom accesa acei 

bani ci tot autorităţile publice locale şi ONG-uri. Pentru 

jumătate din acei bani, într-adevăr, vom depune noi cererea de 

finanţare, dar numai la anul, după ce vom avea gata brandul 

turistic al României. Deci, 70 de milioane din acei bani îi vom 

accesa chiar noi, Ministerul Turismului, pentru promovarea 

internaţională a brandului turistic. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Mulţumim mult, domnule secretar de stat. 

Ultimul comentariu. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

  Mulţumesc, domnule preşedinte. 

 Eu am un comentariu în legătură cu disputa dintre 

domnul preşedinte şi domnul secretar de stat vizavi de modul în 

care s-au iniţiat achiziţiile publice conform planului anual, cel 

din 13 martie. Şi aş vrea să ştiu dacă se poate, când aţi declanşat 

procedura de achiziţie publică pentru contractul încheiat cu 

CNN şi Eurosport? Când aţi făcut referatul de necesitate? 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Anunţul de participare este în 19.VI. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 
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 Nu, referatul de necesitate. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 Nu l-am scris. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Bănuiesc că a fost cu mult înainte de 19.VI. referatul 

de necesitate. 

Domnul Sorin Munteanu: 

 A fost cu mult înainte. Bine, acum, îmi puneţi o 

întrebare la o chestiune pe care chiar nu aş avea cum s-o ştiu pe 

dinafară, credeţi-mă. 

Domnul Dumitru Chiriţă: 

 Bine, atunci, reţin comentariul pentru o dată viitoare 

când ne veţi da şi nouă documentele. Poate ne lăsaţi şi 

documentele pe care le aveţi la dumneavoastră. 

Mulţumesc. nu mai am alt comentariu, domnule 

preşedinte. 

Domnul Ludovic Orban: 

 Încheiem audierea domnului secretar de stat. Îi 

mulţumim pentru efortul depus şi pentru faptul că a încercat să 

răspundă întrebărilor noastre. Declar închise lucrările comisiei. 

Rămânem pentru a stabili ordinea de zi şi persoanele care vor fi 

audiate. 

Şedinţa s-a încheiat la ora 16,30. 

 


