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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. este foarte îngrijorat că, deși Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Colegiului, a subliniat totodată excepții, în 
special faptul că în cadrul anumitor proceduri de achiziții publice au existat neregularități: 
în patru cazuri Colegiul a achiziționat bunuri și servicii în absența unui contract sau a unei 
proceduri de achiziții publice, în valoare totală de 344 111 EUR, și, într-un anumit caz, 
procedura a fost gestionată de un angajat fără calificare în procedurile de achiziții publice 
și, drept consecință, nu s-au specificat termeni de referință, nu s-a solicitat sau primit o 
ofertă financiară și nu s-a efectuat nicio evaluare financiară (pentru o valoare totală de 
11 000 EUR); ia act de faptul că, în răspunsurile sale, Colegiul declară că s-a transmis un 
ordin de recuperare către fostul director;

2. deplânge faptul că contractele de angajament semnate cu unii consultanți și experți au fost 
ilegale din cauza faptului că Regulamentul financiar revizuit al Colegiului nu a fost 
prezentat Comisiei;

3. constată că în anumite cazuri nu s-a realizat nicio investigație, precum situațiile în care 
procedurile de achiziții publice nu au fost respectate în mod corespunzător și cele în care 
contractele de angajament au fost ilegale;

4. solicită urmărirea îmbunătățirii programării bugetare, care ar trebui pe deplin aplicată și 
finalizată până la sfârșitul anului 2011, astfel încât noile proceduri să poată intra în 
vigoare în cel mai scurt timp posibil;

5. constată că facturile neprocesate restante la sfârșitul lui 2009 sunt acum pe deplin 
analizate și rezolvate, că nu mai există nicio întârziere și că nu s-a înregistrat nici o daună 
financiară;

6. deplânge faptul că un contract de recrutare care a fost derulat într-o manieră 
necorespunzătoare este încă în vigoare; invită Colegiul să remedieze această neregulă fără 
întârziere;

7. deplânge cazurile în care creditele au fost utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 
personale; ia act de faptul că a fost realizat un audit extern și solicită finalizarea procesului 
de recuperare a acestor cheltuieli cât mai curând posibil;

8. ia act de faptul că, deși Colegiul are o nouă conducere, în trecut s-au făcut greșeli care nu 
sunt încă justificate; ia act de îmbunătățirile aduse de noua conducere a Colegiului, 
precum și de comentariile Comisiei conform cărora în 2010 Colegiul și-a îmbunătățit 
considerabil activitățile de punere în aplicare a bugetului său;

9. ia act de răspunsul Colegiului care garantează că, în cazul în care, în urma unei anchete 
interne se poate trage concluzia că există cazuri de răspundere personală, va lua în mod 
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sigur măsurile necesare în conformitate cu regulamentele în vigoare;

10. consideră că, având în vedere numărul considerabil de neconcordanțe și greșeli din 2009, 
descărcarea de gestiune pentru 2009 nu ar trebui acordată;

11. subliniază faptul că, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului ar trebui 
să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanțele sale din cursul exercițiului.


