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A: <R aș vrea să văd dacă am înțeles> foarte bine. 

B: [vă rog 

+ A: [<R favorizarea infractorului <MARC e dezincriminată> dacă este vorba despre < MARC 

adoptarea de acte normative.> corect?> 

B: <R da doamnă.> 

A: deci în situația în care sunteți (K) ați fi fost acuzat de o astfel de faptă↑ n-ați mai  

B: [da 

+ A: răspunde. <R corect?>  

B: da doamnă  

+ A: <R dumneavoastră ca ministru. corect?> 

B: <Rvă spun acest aliniat este preluat de la conflictu’ de interese exact cum ă:: aliniatul trei de la 

ă: articolu’ trei sute unu vizează ă: conflictu’ de interese e preluat și aici. [altă-ntrebare. 

A: [<F nu-mi răspundeți în teoRIE> 

B: eu v-am răspuns DOAmnă. [altă-ntrebare dacă aveți. 

A: [nu. <F dacă dumneavoastră ați fi ACUZAT # și-acum nu se mai poate da? [ați obliga  

B: [aveți altă întrebare? 

+ A: infracTOrul n-ați mai răspunde. corect?> 

B: <R v-am răspuns doamnă. altă-ntrebare dac-[aveți> 



A: [<R nu mi-ați răspuns. DA sau NU. e-o întrebare simplă↓ închisă. DA sau NU? 

B: <R v-am răspuns doamnă. altă-ntrebare dac-aveți.> 

A: nu. DA sau NU. 

B: eu v-am răspuns.<R altă-ntrebare dacă⏊> 

C: v-ați făcut o lege↓ ca să vă acoPEriți pe dumneavoastră↑ 

B: nu [dom’ 

+ C: [ați dat un act normativ pe care <MARC îl DEZINCRIMINAȚI> în cazul în care <MARC 

cineva încearcă> să: # v-acuze de ceva. ((cineva tușește în sală)) este adevărat? 

B: nu.nu. altă-ntrebare. 

C: așa spune tex[tul legii 

Din sală, mai mulți jurnaliști: [(x) textul legii 

B: <P bun>. <R altă întrebare mai aveți?> 

D: aveți [argumente↑ 

E: [<R ce legătură are ministerul afacerii externe domnule ministru al justiției↑ cu codu’ penal și 

codu’ de procedură penală astfel încât să avizeze?> 

B: vă spun de CE. <R pentru că acolo dacă vă uitați în cuprinsul ordonanței↑ sînt prevederi dintr-

o convenție internațională și ⏊ norMAL ă: dreptul la apărare l-am preluat ă: și ⏊ acest articol și 

l-am ⏊  de aceea trebuia să avizeze ȘI ministeru’ afacerilor externe.> 

F: domnule ministru↑ cănd va:: fi publicată în monitorul oficial? 

B: nu știu. nu este treaba mea când  va fi publicată în <P monitorul oficial.> 

G: cine este omul care a formulat toate aceste modificări? dumneavoastră? 

 B: NU. <R au venit⏊ aceste modificări REPET au venit în urma consultărilor↑ și în urma 

consultărilor au venit <Î ACELE modificări pe care REPET sunt cuprinse în textu’ ordonanței.>> 

G: dar ieri la consultarea publică: ați avut: și alte cerințe↑ să modificați într-un ALT sens 

B: <R,F oportunitatea o stabilește ministerul.> <F ALTĂ-ntrebare.## vă mulțumesc.> ((ministrul 

își strânge hârtiile)) [...] 

 

 

 


