
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 
19.03.2008 

 
Stimate domnule ministru,  
 

În data zilei de 18 martie 2008, Camera Deputaţilor a respins Proiectul 
de lege nr. 41/2008 ce prevede returnarea unei datorii de 800.000 de dolari 
către SUA, datorie contractată în 1992 de către Guvernul României al cărui 
premier era la acea vreme domnul Theodor Stolojan. Guvernul condus de 
domnul Stolojan a desemnat atunci cinci firme care urmau să se ocupe de 
importul respectiv şi care şi-au asumat prin contract returnarea împrumutului. 

 Din 1998, cele cinci firme au încetat să mai efectueze plăţi către SUA, 
iar în prezent datoriile statului român către cel american, asumate prin creditul 
respectiv, se ridică la suma de 830.000 de dolari, sumă pe care Executivul 
actual a intenţionat să o treaca de la Bugetul de Stat la capitolul datorie publică. 

 
În aceste condiţii, Parlamentul s-a văzut nevoit să decidă asupra unei 

situaţii extrem de sensibile: să legifereze o ilegalitate a firmelor patronate de 
către Guvernul Stolojan sau să pună în pericol cuvântul României, ca partener 
economic de încredere al Statelor Unite. În ambele cazuri, singurii perdanţi din 
această situaţie generată de incapacitatea fostului premier Stolojan sunt 
cetăţenii României, care se văd  nevoiţi să plătească din buzunar o altă datorie 
marca Theodor Stolojan.  

 
Domnule ministru,  
În calitate de Preşedinte al Camerei Deputaţilor consider că astfel de 

proiecte legislative nu trebuie să cadă în răspunderea exclusivă a Parlamentului 
şi nici nu consider că trebuie găsite mijloace prin care să fie şterse erori grave 
ale celor care şi-au asumat conducerea României la un anumit moment. Cred că 
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o democraţie funcţională se caracterizează prin responsabilitatea cu care ne 
asumăm deciziile pentru viaţa cetăţenilor. 

Creditele angajate de trei societăţi comerciale din cele cinci beneficiare 
ale respectivului contract, au rămas în urmărirea recuperării acestora de către 
Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

De aceea, vă solicit domnule ministru, să faceţi toate demersurile 
necesare pentru ca Ministerul Finanţelor să recupereze prejudiciul cauzat de 
către companiile în cauză, companii care au fost girate de către premierul 
Stolojan pentru a gestiona un împumut de o asemenea importanţă pentru 
România, urmând ca Theodor Stolojan să fie chemat la plata sumelor în solidar 
cu societăţile în cauză.  

Pentru aceasta consider că trebuie să faceţi apel la toate mijloacele 
legale, inclusiv la chemarea celor vinovaţi în faţa instanţelor de judecată. Vă 
reamintesc, de asemenea, că în România funcţionează Legea răspunderii 
ministeriale, prin care orice demnitar al statului român poate răspunde legal 
pentru pagubele produse României, fie din rea-voinţă, fie din cea mai pură 
incompetenţă.  

 
Cu stimă,  
 

Bogdan OLTEANU 
 

Preşedintele Camerei Deputaţilor 
 
 
 
 
Domnului  
Varujan VOSGANIAN  
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 
 


