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Niculae Badalau iese din politica: va fi numit
vicepresedinte la Curtea de Conturi a Romaniei
Partidul Social Democrat (PSD) mai pierde un baron. Niculae Badalau, unul
dintre greii PSD, fost ministru al Economiei in Guvernul Dancila si
presedintele PSD Giurgiu, iese din politica. Acesta va fi numit vicepresedinte
la Curtea de Conturi a Romaniei, au declarat surse politice pentru PSnews.ro
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in legislatura 2004-2008, Niculae Badalau a fost ales deputat pe listele PSD si a fost membru in
grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Estonia si Republica Panama. in legislatura
2008-2012, Niculae Badalau a fost ales senator pe listele PSD si a fost membru in grupurile
parlamentare de prietenie cu Albania, Republica Elena si Republica Lituania. in legislatura 20162020, Niculae Badalau a fost ales senator pe listele PSD si a fost membru in grupurile
parlamentare de prietenie cu Republica Populara Chineza, Republica Letonia si Regatul Tarilor
de Jos (Olanda).
Redactia PSnews.ro a incercat sa obtina o reactie din partea fostului ministru, insa, pana la
momentul publicarii acestei stiri, Niculae Badalau nu ne-a raspuns.
Potrivit Art.140 din Constitutie:
(1) Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de

intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. in conditiile legii organice,
litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti
specializate.
(2) Curtea de Conturi prezinta anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale
bugetului public national din exercitiul bugetar expirat, cuprinzand si neregulile constatate.
(3) La cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controleaza modul de
gestionare a resurselor publice si raporteaza despre cele constatate.
(4) Consilierii de Conturi sunt numiti de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi
prelungit sau innoit. Membrii Curtii de Conturi sunt independenti in exercitarea mandatului lor si
inamovibili pe toata durata acestuia. Ei sunt supusi incompatibilitatilor prevazute de lege pentru
judecatori.
(5) Curtea de Conturi se innoieste cu o treime din Consilierii de Conturi numiti de Parlament, din
3 in 3 ani, in conditiile prevazute de legea organica a Curtii.
(6) Revocarea membrilor Curtii de Conturi se face de catre Parlament, in cazurile si conditiile
prevazute de lege.
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