
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal 

telefon: (021) 414 10 70       fax: (021) 414 10 72           e-mail:pnl@cdep.ro 

 
23.06.2009 

 

PNL cere începerea urmăririi penale 

  

            Deputaţii Partidului Naţional Liberal au înaintat astăzi conducerii Camerei Deputaţilor cererea 
de aprobare a începerii urmăririi penale împotriva ministrului Tineretului şi Sportului, Monica Iacob 
Ridzi. Cererea este motivată de săvârşirea de către aceasta a infracţiunilor de delapidare, prevăzută de 
articolul 215¹ Cod penal  şi abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzut de articolul 248 Cod 
penal.  

Considerentele care stau la baza demersului nostru sunt cheltuielile nejustificate pe care le-a 
făcut Ministerul Tineretului şi Sportului cu ocazia zilei de 2 mai, ca şi atribuirea în condiţii suspecte a 
contractelor pentru organizarea manifestărilor. Valoarea totala a contractelor încheiate, de 630.000 
EURO, depăşeşte cu mult tarifele  practicate pe piaţă pentru evenimente similare.   

Sper ca PDL să nu blocheze solicitarea Partidului Naţional Liberal şi să lase justiţia să-şi 
îndeplinească rolul. Trebuie să se facă lumină în acest caz, pentru că doamna ministru nu mai ştie pe ce 
a cheltuit banii. Ei bine, ştiu eu câţi profesori ar fi putut plăti statul ca să corecteze sau să supravegheze 
în timpul bacalaureatului: pe toţi! 

Am precizat în cererea înaintată Camerei faptul că „sunt îndeplinite elementele constitutive ale 
infracţiunii, având în vedere că doamna ministru Monica Iacob Ridzi a traficat banii bugetului 
Ministerului Tineretului şi Sportului pe care îi gestiona pentru interesele celor două societăţi 
comerciale favorizate”. 

Îmi exprim dorinţa ca premierul Emil Boc şi preşedintele Traian Băsescu să fie la fel de prompţi 
în ceea ce o priveşte pe doamna Ridzi, ca şi în cazul în care ar fi fost vorba despre un ministru liberal. 
Şi, sincer, aştept ca omul politic tânăr Ridzi să-şi dea demisia. Ar fi o dovadă de onestitate.  
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