
CÅ}I BANI AU CÅ{TIGAT  SECRETARII DE
STAT DE LA FINAN}E {I CE AVERI AU
Cei trei secretari de stat membri ai
echipei de conducere a Ministerului
Finan]elor au cå[tigat anul trecut
venituri cumulate reprezentånd
pu]in peste un milion de lei, cei mai
mul]i bani fiind \ncasa]i de Bogdan
Dr`goi, secretar de stat
responsabil cu trezoreria, conform
declara]iilor de avere publicate pe
site-ul institu]iei. Depozitele
bancare reprezint` \n continuare
singura form` de plasament pentru
economiile personale folosit` de cei
trei secretari de stat. {efii de la
Finan]e au economii \n moneda
na]ional` \n sum` de 1,22 mil. lei,
iar cumulat cu sumele \n valut`
plasamentele \n b`nci se apropie de
2 mil. lei. |n timp ce secretarul de
stat responsabil cu bugetul
Gheorghe Gherghina \[i ]ine
economiile doar \n lei, Bogdan
Dr`goi [i Dan Laz`r au [i
plasamente \n euro [i dolari.
Gherghina a cå[tigat anul trecut
276.953 de lei, din care cea mai
mare parte reprezint` suma
\ncasat` din calitatea de membru al
Comitetului Interministerial de
Finan]`ri Garan]ii [i Asigur`ri
(CIFGA) la Banca de Import-Export
a Romåniei. Gherghina are depozite
[i conturi curente la trei b`nci,

toate \n lei, \n valoare de 97.912
lei. El are [i datorii la b`nci,
declarånd un credit de la CEC Bank,
contractat \n 2008 pe 25 de ani, de
855.891 lei. Gherghina de]ine [ase
terenuri, dintre care dou` \n
Bucure[ti, \n intravilan, [i patru
terenuri \n Arge[ - trei agricole [i
unu forestier. Totodat`, secretarul
de stat mai are dou` case \n
Bucure[ti, una de aproape 500 de
metri p`tra]i, [i tablouri de 49.900
de lei. Secretarul de stat
responsabil cu trezoreria Bogdan
Dr`goi a cå[tigat anul trecut
aproape 700.000 de lei, cei mai
mul]i bani \ncasåndu-i din calitatea
de membru al CIFGA Eximbank, de
unde a ob]inut circa 200.000 de lei,
\n timp ce pentru func]ia de
membru al CA al CEC Bank a primit
pu]in peste 408.000 de lei. Dan
Laz`r, numit anul trecut secretar
de stat responsabil cu legisla]ia
fiscal`, a cå[tigat cel mai pu]in,
respectiv 114.787 lei. El are
economii \n lei \n valoare de
64.503,5 lei, dar [i dou` conturi \n
valut` de 1.560 de dolari, respectiv
68 de euro. Cea mai mare sum`, de
54.610,6 lei, este p`strat` \ntr-un
cont de economii constituit \n 2011
la CEC Bank. Claudia Medrega

Topul celor mai boga]i mini[tri din guvernul Boc: Gabriel Oprea [i
Elena Udrea au averi de peste dou` milioane de euro fiecare

ADELINA MIHAI
CRISTI MOGA

C
ei mai boga]i mini[tri din ca -
binetul Boc sunt Gabriel
Oprea (Ap`rare) [i Elena
Udrea (Dezvoltare Regional`
[i Turism), a c`ror avere este

de 2,5, respectiv 2 mil. euro. La coada clasa -
mentului sunt Valeriu Tab`r` (Agricultur`)
[i Teodor Baconschi (Afaceri Externe), ale
c`ror bunuri nu valoreaz` mai mult de
80.000 de euro. Totu[i, mini[trii cabinetului
Boc au averi cumulate de peste 8 mil. euro.
Cum se explic` faptul c` angaja]i care au
lucrat aproape toat` via]a la stat, unde sa -
lariul fix n-a dep`[it niciodat` 1.500 de euro/
lun`, au reu[it s` strång` asemenea averi?

„R`spunsul e destul de simplu: mai mult
ca sigur au f`cut business, iar firmele le-au
adus profit chiar \nainte de a deveni
demnitari. Declara]iile de venituri care ar
trebui s` fie verificate sunt cele de la Fisc, nu
cele depuse la Parlament, pe care sunt
trecute [i veniturile din dividende [i cele din
drepturi de autor. Oricine ar ancheta ace[ti
oameni ar ajunge la concluzia c` averile pe
care le-au dobåndit sunt justificabile pentru
c` nu exist` om \ntreg la cap care s` declare
averi nejustificabile, crede profesorul Vla -
dimir Pasti, sociolog [i politolog specializat
\n studierea evolu]iilor politice [i sociale ale
tranzi]iei romåne[ti.

Sumele ar putea fi mult mai mari dac` [i
toate veniturile \ncasate de demnitari ar fi la
suprafa]`, spun speciali[tii.

„Ar fi interesant de v`zut cå]i dintre
fo[tii [i prezen]ii demnitari au ac]iuni la
purt`tor \n companii, cå]i au transferat prin
procedee complexe afaceri pe numele unor
apropia]i [i particip` activ la opera]iunile de
sp`lare a banilor murdari sau cå]i primesc
comisioane aferente actului de corup]ie \n
zonele off shore, de paradis fiscal, ale lumii“,
sus]ine Dan Ionel Bl`nculescu, consultant \n
cadrul companiei Consultan]` [i Investiga]ii
Financiare, care a fost ministru al contro lului
\n cadrul guvernului N`stase. El spune c`
ana liza patrimoniului net al fiec`rui mi -
nistru, adic` diferen]a dintre averea propriu-
zis` [i datoriile aferente acesteia,  este mult
mai complex`, trebuie luate \n calcul varia -
bile precum averile pe care le de]ineau
\nainte de a primi func]ia de demnitar, adic`
\n momentul T0 [i averile pe care le au acum.
|n opinia lui, procedeele de ascundere a ave -
rilor au devenit o art` \n care s-au des`vår[it
consultan]i financiari [i avoca]i celebri \n
\ntreaga lume.

„Noi privim numai  aparen]e, iar dincolo
de aceste aparen]e averile pot fi cu mult mai
mari. |n analizele [i calculele pe care le-am
f`cut am estimat c` \n ultimii 21 de ani peste
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Gabriel Oprea, 50 de ani

MINISTRUL
AP~R~RII
NA}IONALE
n Avere:
2,5 mil. euro

n Venituri din
salarii:
15.300
euro/an
(donat)

Elena Udrea, 37 de ani

MINISTRUL
DEZVOLT~RII
REGIONALE {I
TURISMULUI
n Avere:
2 mil. euro

n Venituri din
salarii:
13.500
euro/an

Daniel Funeriu, 40 de ani

MINISTRUL
EDUCA}IEI
n Avere:
800.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
37.000
euro/an

C`t`lin Predoiu, 42 de ani

MINISTRUL
JUSTI}IEI
n Avere:
600.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
24.000
euro/an

Valerian Vreme, 47 de ani

MINISTRUL
COMUNICA}IILOR
[I SOCIET~}II
INFORMA}IONALE
n Avere:
400.000 de
euro

n Venituri din
salarii: 12.800
euro/an

László Borbély, 57 de ani

MINISTRUL
MEDIULUI {I
P~DURILOR
n Avere:
300.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
13.400
euro/an

Sebastian L`z`roiu, 41 de ani

MINISTRUL
MUNCII
n Avere:
250.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
13.400
euro/an

Ion Ariton, 55 de ani

MINISTRUL
ECONOMIEI {I
COMER}ULUI
n Avere:
250.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
15.600 euro/an

Gheorghe Ialomi]ianu, 51 de ani

MINISTRUL
FINAN}ELOR 
n Avere:
200.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
15.000
euro/an

Cseke Attila, 38 de ani

MINSITRUL
S~N~T~}II
n Avere:
150.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
13.400
euro/an

Traian Iga[, 42 de ani

MINISTRUL
ADMINISTRA}IEI
{I INTERNELOR 
n Avere:
120.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
13.500
euro/an

Anca Boagiu, 42 de ani

MINISTRUL
TRANSPORTURILOR
{I INFRASTRUCTURII
n Avere:
100.000 de
euro

n Venituri din
salarii: 40.000
euro

Kelemen Hunor, 43 de ani

MINISTRUL
CULTURII
n Avere:
100.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
13.400
euro/an

Teodor Baconschi, 48 de ani

MINISTRUL
AFACERILOR
EXTERNE
n Avere: 80.000

de euro
n Venituri din
salarii: 22.300
euro/an

Valeriu Tab`r`, 61 de ani

MINISTRUL
AGRICULTURII
n Avere:
80.000 de
euro

n Venituri din
salarii:
29.000
euro/an

Emil Boc, 44 de ani

PRIM-MINISTRU
n Avere: 100.000 euro
n Venituri din salarii:
15.500 de euro/an

Not`: estim`rile privind averile mini[trilor au
fost realizate \n urma unei evalu`ri a
bunurilor [i activelor de]inute de ace[tia:
terenuri, cl`diri, automobile, depozite
bancare, bijuterii [i venituri din chirii, din care
s-a sc`zut valoarea datoriilor raportate de
fiecare ministru. Informa]iile au fost extrase
din declara]iile de avere aferente anului 2010
[i depuse de fiecare ministru (cu excep]ia lui
Sebastian L`z`roiu) \n luna iunie a acestui an
[i publicate pe site-ul Guvernului.

50 mld. euro au plecat din Ro månia,
multe prin corup]ie [i evaziune fiscal`,
dup` cum am v`zut \n ultima perioad`,
in frac]iuni foarte legate \ntre ele“, a mai
spus Bl`nculescu. El a ad`ugat c` cele
peste 50 mld. euro sunt blocate \n zonele
off-shore [i c` institu]ia american` Global
Financial Integrity a f`cut un studiu re -
cent prin care a ar`tat c` \n aceste para -
disuri fiscale romånii depo ziteaz` anual
peste 3,6 mld. dolari. „Dac` extrapol`m
zo na infrac]ional` a Portului Constan]a la
nivelul \ntregii ]`ri, pe orice sector de
activitate, de la licita]ii publice, companii
de stat la che restea, cereale, fier vechi,
]ig`ri, alcool, pro duse petroliere etc. [i
lu`m \n consi derare principiul aisber -
gului, potrivit c` ruia partea la suprafa]`,
v`zut`, nu dep` [e[te 10% din \ntreg,
atunci declara]iile de avere reprezint` nu
mai mult  de 10% din valoarea total` a
adev`ratelor averi, de]inute de cet`]enii
avu]i ai ]`rii, indiferent dac` ace[tia sunt
demnitari sau nu“, a spus Bl`nculescu.

Evalu`rile imobiliare folosite \n analiz`
sunt orientative [i au avut \n vedere pre]urile
medii de tranzac]io nare ale locuin]elor (\ntre
500 de euro/mp \ntr-un ora[ secundar [i pån` la
1.500 de euro/mp \n cadrul locuin]elor din
sectorul 1 al Capitalei, \n timp ce autovehiculele
au fost evaluate folosind pre]uri solicitate pe
site-urile de profil pentru modele asem`n` -
toare. Unde nu era men]ionat modelul a fost
estimat un pre] mediu al m`rcii res pective. Spre
exemplu, automobilul Lexus GS 300 din 2009
de]inut de Laszlo Borbely a fost evaluat la un
pre] de 20.000 de euro, \n timp ce apartamentul
de 47 mp din Bucure[ti al lui Sebastian L`z` -
roiu a fost evaluat la 50.000 de euro. „O bun`
parte din avu]iile f`cute sunt \n anii de glorie, \n
perioada 2004 – 2007, \n spe cial din imobiliare,
cånd pre]urile au cres cut de la 30 de dolari pe
metru p`trat la 3.000 de dolari pe metru p`trat.
Cine a cump`rat un apartament \n blocurile
socialiste \n anii ’90 cu 20.000 de dolari l-a
våndut cu 150.000 $ \n anii 2000, iar la fel s-a
\ntåmplat [i \n cazul tere nurilor agricole“, a mai
spus Pasti, care este profesor \n cadrul SNSPA.

au plecat \n ultimii
21 de ani din ]ar`, \n
mare parte sub
form` de evaziune
fiscal` sau corup]ie.
Banii sunt acum
bloca]i \n off-shore-
uri din str`in`tate.

50
mld. euro


