Stimate Domnule Biro,
Dorim sa clarificam confuzia creata in jurul acestor sume mentionate in mailul dumneavoastra:

1. Sumele de care vorbiti in mesajul dumneavoastra au fost alocate de Guvernele succesive din perioada 2002-2008, anual, pentru intreaga activitate a Biroului Reprezentantului Special al Guvernului (colaboratori, deplasari, birotica etc)
2. Aceste sume nu au reprezentat "salariul" Principelui Radu. Salariul Principelui a fost echivalentul sumei lunare primita de un sub-secretar de stat si a fost la inceput, in 2002, undeva in jurul a 2500 RON, crescand pana in 2008 pana la 4300 RON lunar, asa cum au crescut toate salariile din administratia centrala.
3. Guvernul PSD, Guvernul PD-PNL si Guvernul PNL, au emis aceste HG-uri la inceputul fiecarui an pentru ca asa au considerat ca poate fi bugetata cel mai eficient aceasta institutie care a servit Romania timp de 7 ani. 
4. Felul in care ele au fost cheltuiti banii a fost periodic facut public, conform legii. In plus, in fiecare an Biroul Reprezentantului Special a redactat un raport de activitate, raport ce a fost facut public pe site-ul Altetei Sale Regale
5. Orice deplasare externa sau interna - bilete de avion, tren, combustibil etc.- trecea prin departamantul Financiar al MAE care respecta STRICT toata birocratia si intreg circuitul normal al oricaror documente, prin urmare ninic nu a iesit din rutina institutionala.
6. De asemenea aproape anual au existat sume necheltuite din acesti bani, lucru datorat atentiei cu care acest Birou si-a gestionat resursele. Suma anuala alocata a fost in principiu in jurul a 200.000 euro, din care niciodata nu s-a cheltuit mai mult de 120.000 euro. Din acest motiv, in 2008 HG-ul de bugetare a Biroului a scazut suma de la 7 la 5 miliarde. 
 
Mizam pe faptul ca veti face publice aceste date, si ca veti continua sa ramaneti profesionisti si echidistanti in tot ceea ce faceti.

Cu toata consideratia, 
Cornel George Comsa


