
Alte cateva precizari privind dosarul Flota-Traian Basescu 
 
 

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: „Cateva precizari 

privind dosarul Flota-Traian Basescu” şi  „O noua precizare privind dosarul Flota-Traian Basescu”. 
 
 
În anii de după 1996, preşedintele Traian Băsescu şi susţinătorii săi au acreditat sistematic ideea 
că, în cursul anului 1996, acesta a demisionat din Parlament pentru a se pune la dispoziţia 
Parchetului General, care ar fi avut în instrumentare, în acea perioadă dosarul „Flota” (asocierea 
Companiei Petromin cu Torvald Klaveness din Norvegia), în care era implicat şi Traian Băsescu – 
verificări în urma cărora acesta ar fi fost găsit nevinovat. Respectivele afirmaţii sunt neadevărate. 
Într-adevăr, anterior anului 1996, au existat câteva verificări ale unei comisii parlamentare de 
control şi ale Departamentului de Control al Guvernului (în timpul Guvernului PDSR Văcăroiu), 
făcute de nespecialişti şi fără finalizarea unui act de control prin care să fie sesizat Parchetul (la 
Departamentul de Control al Guvernului verificările nu s-au finalizat inclusiv din cauză că şeful 
Departamentului, Ion Honcescu şi directoarea Maria Mateiciuc făceau parte, ca reprezentanţi ai 
Guvernului, din Adunarea Generală a Acţionarilor la Petromin; astfel cum a dezvăluit în acea 
perioadă ziarul România liberă, pe documentul încheiat de DCG Honcescu avea să pună 
rezoluţia „Doamna directoare Mateiciuc, păstraţi raportul ca şi cum nu l-am fi făcut”). Aşadar, în 
aceste condiţii a demisionat Traian Băsescu din Parlament şi „s-a pus la dispozitia Parchetului”, 
când mai rămăsese foarte puţin timp până la alegerile din toamna lui 1996, şi ştiind bine că la 
Parchet nu exista nici un dosar care să-l vizeze. Asemenea verificări, finalizate prin sesizarea 
Parchetului, au fost făcute numai începînd cu luna ianuarie 1997 când, în calitate de şef al 
Departamentului de Control la Guvernului, am organizat aceste verificări (ceea ce, în luna august 
a aceluiaşi an, avea să-mi aducă destituirea din funcţie, la presiunile fostului ministru al 
Transporturilor de la acea vreme, Traian Băsescu şi ale partidului său – dar şi ale preşedintelui 
României de atunci Emil Constantinescu). 
 
Verificările pe care le-am iniţiat s-au finalizat în dosarul care în cursul anului 2004 a ajuns pe rolul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  
 
Inexactitatea afirmaţiilor că Traian Băsescu s-ar fi pus la dispoziţia Parchetului în anul 1996 
rezultă şi din răspunsul pe care Inspectoratul General al Poliţiei, respectiv Parchetul de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie mi l-au comunicat, la jumătatea anului 2003, în urma unei cereri de 
informaţii publice cu care m-am adresat celor două instituţii. Din răspunsul amintit, rezultă că 
înainte de 1997 Parchetul şi Poliţia au făcut cercetări exclusiv în legătură cu dosarul ERMES, 
(pierderea proprietăţii a 7 nave prin care s-a produs un prejudiciu de peste 150 de milioane de 
dolari). Dosarul în care Traian Băsescu a fost şi este implicat este cel în care a fost pierdută 
proprietatea a 15 nave către Grupul norvegian Torvald Klaveness – un prejudiciu de circa 350 de 
milioane de dolari. 
 
Mai jos se află postată corespondenţa pe care am avut-o cu IGP şi Parchetul de pe lângă CSJ. 
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