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        Pre�edintele României, domnul Traian Băsescu, a participat vineri, 6 iunie a.c., la

evenimentul care a marcat aniversarea a 150 de ani de la înfiin�area Cur�ii de Conturi. Vă

prezentăm discursul �efului statului cu acest prilej:

"Domnule prim-ministru, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, domnule preşedinte al

Curţii de Conturi, Preafericirea Voastră, domnilor şi doamnelor miniştri, domnilor

parlamentari, stimaţi invitaţi, sărbătorirea a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi este,

în opinia mea, un moment de referinţă, un moment de reflecţie, dar şi un moment de analiză.

Curtea de Conturi a României a fost una din instituţiile statului modern român, înfiinţată în

1864 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a fost o instituţie cu o istorie zbuciumată, care şi-a

găsit pe deplin rolul după 1991, când a devenit o instituţie constituţională. Dacă privim în

istoria Curţii de Conturi a României, constatăm cu uşurinţă chiar evoluţia României. Prima

Curte de Conturi înfiinţată în 1864, condusă de Alexandru Romalo, avea dimensiuni mici, ea

era formată dintr-un preşedinte, 8 judecători, 8 referendari, un procuror şi un substitut de

procuror. Misiunile ei erau importante, dar mult mai restrânse decât cele pe care astăzi le are

Curtea de Conturi a României. Înfiinţată în 1864, a primit o mai mare autoritate în 1929, când,

pentru prima dată, prin noua lege a Curţii de Conturi, se introduce controlul preventiv la toate

ministerele şi instituţiile publice. Soarta Curţii de Conturi a României a fost legată, aşa cum vă

spuneam, de istoria României. În 1948, odată cu începerea instaurării regimului comunist în

România, Curtea de Conturi este desfiinţată. Este desfiinţată pentru că un sistem totalitar nu

putea accepta o instituţie independentă, o instituţie care să nu fie sub control politic. Dar până

şi comuniştii au înţeles că fără controlul banului public este dificil şi în perioada 1973 - 1989

începe să funcţioneze şi funcţionează Curtea Superioară de Control Financiar. Era o instituţie

comunistă, dar care substituia până la un anumit nivel lipsa existenţei unui organism

independent. Sigur, niciodată Curtea Superioară de Control Financiar nu a fost o instituţie

independentă, dar o putem include în istoria funcţionării Curţii de Conturi a României ca un

germene de control asupra banului public. Abia după revoluţie, în 1991, prin noua Constituţie,

la articolul 139 se defineşte instituţia Curţii de Conturi ca instituţie a statului de drept,

instituţie care începe să funcţioneze din plin în 1993. Acesta a fost momentul în care putem

spune: Curtea de Conturi a devenit o autoritate constituţională cu rol de auditor extern. 

Curtea de Conturi controlează formarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale



statului şi a instituţiilor publice. Este misiunea fundamentală a Curţii de Conturi, aşa cum ea

este proiectată prin Constituţia din 1991. Între timp, Curtea de Conturi a dobândit noi

atribuţiuni, iar în 2002, Curtea de Conturi a României primeşte misiunea de a veghea, de a

audita, nu numai banii bugetului de stat, dar şi fondurile de preaderare şi, pe urmă, fondurile

alocate de Uniunea Europeană, României. Din acest moment Curtea de Conturi devine un

partener al instituţiilor europene, în primul rând. Misiunea Curţii de Conturi de-a lungul

timpului a fost legată de promovarea responsabilităţii, a corectitudinii şi a celor mai bune

practici în gestionarea performantă a banului public. Prin rapoartele şi recomandările pe care le

furnizează Curtea de Conturi, ea oferă autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale

valoarea adăugată în ceea ce priveşte managementul financiar şi contribuie la creşterea

performanţei utilizării resurselor financiare ale sectorului public. Curtea de Conturi a

României s-a racordat la standardele înalte de eficienţă ale instituţiilor de audit din statele

membre ale UE. În perioada recentă de criză economică, caracterizată prin austeritate bugetară

şi un trend negativ al celor mai importanţi indicatori macroeconomici care au pus presiuni

asupra finanţelor publice, Curtea de Conturi a avut un rol extrem de important. Criza a

schimbat regulile jocului şi a făcut imperios necesară adoptarea unor decizii atipice adaptate

contextului şi momentului făcând cu atât mai importantă o bună şi coerentă utilizare a

fondurilor publice. Este întotdeauna importantă monitorizarea contextului european şi

internaţional pentru adaptarea corespunzătoare la modificările survenite în viaţa reală.

Activitatea de control financiar generează, inevitabil, şi conflicte între Curtea de Conturi şi

instituţiile controlate, ceea ce face ca o foarte bună pregătire profesională a angajaţilor să fie

esenţială. Aceştia trebuie să se afle într-un proces continuu de educare şi perfecţionare în

conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale astfel încât să înţeleagă oportunităţile în

condiţiile respectării legalităţii. 

În acelaşi timp, valorile reprezentate de independenţa Curţii de Conturi, de integritate, de

imparţialitate, de profesionalism au devenit o realitate curentă a activităţii Curţii de Conturi a

României. Curtea de Conturi a României este membră a organizaţiilor şi a asociaţiilor

profesionale internaţionale de profil. Curtea de Conturi întreprinde numeroase activităţi de

cooperare bilaterală şi multilaterală, cooperarea, în special, la nivelul Uniunii Europene pentru

a crea un sistem mai bun, cooperarea cu instituţii precum EUROSAI şi INTOSAI a contribuit

atât la construcţia instituţională a Curţii de Conturi a României cât şi la mai buna pregătire a

angajaţilor Curţii de Conturi. Colaborarea cu instituţii cu atribuţii similare din alte ţări, în

primul rând ale statelor din UE pentru a împărtăşi experienţa şi a pune la punct standarde şi

practici în vederea îmbunătăţirii activităţii a fost un alt element esenţial în perfecţionarea şi

creşterea calităţii auditului Curţii de Conturi a României. De asemenea, o colaborare strânsă cu

Comisia Europeană şi cu Curtea Europeană de Conturi are o importanţă majoră în definirea

liniilor directoare de activitate a Curţii de Conturi în România în condiţiile independenţei sale

instituţionale. Subliniez că România are o Curte de Conturi independentă de politic,



independentă de Guvern, independentă de preşedinte. Singurul care îi poate aprecia activitatea

fiind Parlamentul României căruia anual Curtea de Conturi îi prezintă raportul de activitate.

România are încă probleme în zone precum arieratele, în achiziţii publice şi în gestionarea

fondurilor europene. Toate acestea sunt aspecte care blochează economia, iar controlul anual

al Curţii de Conturi este de natură a da îndrumări şi a crea obligaţii de rezolvare a acestui tip

de probleme şi acolo unde este cazul, de recuperare a resurselor financiare risipite. În aceste

condiţii, Curtea de Conturi joacă un rol esenţial în eliminarea economiei subterane, în

utilizarea cu maximă eficienţă şi deplină transparenţă a banului public. Pentru realizarea unui

progres semnificativ către îmbunătăţirea managementului financiar în România este nevoie de

un angajament ferm al tuturor organismelor implicate în gestionarea şi auditul fondurilor

publice şi al celor europene. Subliniez că sunt mult mai multe instituţii care ar trebui să ajute,

să impulsioneze gestionarea cu deplină corectitudine a banilor publici, fie că sunt bani din

bugetul de stat sau bani primiţi de la Uniunea Europeană. În acelaşi timp, trebuie să nu uităm

că recomandările sunt făcute de Curtea de Conturi, însă răspunderea pentru implementarea

unui management eficient al fondurilor publice rămâne în sarcina instituţiilor. Este esenţial ca

recomandările Curţii de Conturi să devină priorităţi în corectarea activităţii de cu un an în

urmă, în aşa fel încât resursa financiară utilizată, eventual ilegal, sau utilizată fără respectarea

normelor de utilizare a banilor publici să fie recuperată. 

Aş încheia, mărturisindu-vă că în activitatea mea şi ca ministru şi ca primar general al

Capitalei şi ca preşedinte al României, unul din elementele de mândrie a fost întotdeauna

descărcarea de gestiune dată de Curtea de Conturi. Ca primar am avut şi probleme. Trebuie să

recunoaştem că nu întotdeauna reuşim să fim perfecţi în activitatea noastră, ca ordonatori de

credite, dar mulţumesc şi astăzi Curţii de Conturi pentru recomandările făcute şi care m-au

ajutat să recuperez până la ultimul leu din banii care fuseseră cheltuiţi fără respectarea

integrală a normelor de utilizare. Aş spune în încheiere că avem o Curte de Conturi

competentă, utilă, care contribuie la îndreptarea erorilor din administraţie pentru că erorile sunt

adesea inerente în instituţii mari. Important este ca lucrurile să fie tratate de instituţiile auditate

cu seriozitate, cu responsabilitate, iar atunci când nu o fac trebuie să meargă în faţa justiţiei

pentru că banul public nu este al ordonatorului de credite, ci este ban public şi el trebuie să

aducă eficienţă maximă în utilizarea lui. Vă mărturisesc că, în fiecare an, citesc cu atenţie

raportul Curţii de Conturi. El este o oglindă a modului cum instituţiile de la nivel central şi de

la nivel local, agenţiile guvernamentale utilizează banul public. Trebuie să remarc progrese

extraordinare în calitatea rapoartelor, de zece ani, în fiecare an citesc acest raport. Este o

evoluţie extrem de pozitivă în calitatea rapoartelor, în precizia rapoartelor, în soluţiile de

îndrumare pe care le dă Curtea de Conturi a României. Important este ca instituţiile să ţină

cont de recomandările Curţii de Conturi. În semn de respect pentru activitatea Curţii de

Conturi a României, am decorat toată conducerea Curţii de Conturi, precum şi peste 120 de

salariaţi ai acestei instituţii, salariaţi care trudesc cu responsabilitate la corecta utilizare a



banului public. Mulţumesc Curţii de Conturi a României."

Departamentul comunicării publice

06 Iunie 2014


