Câteva precizări privind dosarul „Flota-Traian Băsescu”
În legătură cu dosarul „Flota-Traian Băsescu”, pe care l-am iniţiat în perioada în care m-am aflat la
conducerea Departamentului de Control al Guvernului, de-a lungul timpului în spaţiul public au fost
făcute, voit sau nu, mai multe confuzii. Faptul acesta m-a obligat să aduc precizările care se impuneau –
respectiv acestea precum şi alte două, publicate tot pe această pagină a site-ului: „Alte cateva precizari
privind dosarul Flota-Traian Basescu” şi „O noua precizare privind dosarul Flota-Traian Basescu”.
Implicat în disputele privind suspendarea din funcţia de preşedinte a lui Traian Băsescu, de
partea adversarilor acestuia, fostul preşedinte Emil Constantinescu a reluat un neadevăr pe care
l-a mai afirmat şi cu alte ocazii (în aceste zile, de exemplu, la una din emisiunile de ştiri ale
Televiziunii „Antena 3, din data de 12 februarie curent, iar anterior, între altele, indirect, în ediţia
din 18 februarie 2003 a cotidianului Gardianul). Emil Constantinescu a susţinut şi susţine că
verificările în dosarul „Flota – Traian Băsescu” au fost iniţiate de către el, în timpul mandatului de
preşedinte.
Afirmaţiile fostului preşedinte sunt cu totul neadevărate. Respectivele verificări, ale „asocierii”
Companiei Naţionale „Petromin” cu Grupul norvegian „Torvald Klaveness” (fostul preşedinte nici
măcar acest nume nu l-a furnizat corect ziariştilor de la Gardianul) au fost iniţiate la data de 27
ianuarie 1997 printr-un Ordin pe care l-am emis în calitate de secretar de stat, şef al
Departamentului de Control al Guvernului (act care poate fi văzut mai jos). Ele au durat până la
revocarea mea din funcţie, la sfârşitul lunii august 1997, ulterior fiind preluate de Parchet şi
finalizate prin trimitere în judecată, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în anul 2004.
Dar afirmaţiile fostului preşedinte sunt neadevărate inclusiv prin aceea că, în calitatea pe care o
avea, şi din care se declara un luptător neîmpăcat împotriva corupţiei, nu a susţinut în vreun fel
verificările iniţiate de Departamentul de Control; aceeaşi atitudine a avut-o şi ministrul de Interne
Gavril Dejeu, care, cu ocazia unei întâlniri pe care am avut-o pe tema în discuţie, mă sfătuise ca
verificările să fie cât mai discrete iar constatările să fie păstrate pentru atunci când va fi nevoie de
ele într-o eventuală viitoare competiţie politică cu Traian Băsescu şi partidul său (fostul ministru
îmi preciza că acelaşi punct de vedere îl împărtăşea şi preşedintele Constantinescu). Emil
Constantinescu nu numai că nu a sprijinit activitatea DCG, dar a mai şi făcut presiuni, împreună
cu Traian Băsescu şi colegii săi de partid, pentru demiterea mea, în momentul în care verificările
se apropiau de final. În această privinţă, mărturiile fostului prim ministru Victor Ciorbea, publice şi
repetate, sunt lipsite de echivoc (a se vedea, de exemplu, „Republica iresponsabililor”, Victor
Ciorbea în dialog cu Liviu Vălenaş, editura „Tritonic”, Bucureşti 2003 fila 142 şi următoarele).
Fostul prim ministru a vorbit de asemenea în repetate ocazii despre faptul că verificările în
dosarul „Flota” au fost iniţiate şi făcute de către DCG în perioada în care m-am aflat la
conducerea acestuia (între altele, acelaşi volum, fila 44). Victor Ciorbea nu a făcut nicio o
obstrucţie iniţiativei şi acţiunilor de control ale DCG.
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