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PRECIZARE 
 

 

În legătură cu materialul publicat ieri de site-ul www.hotnews.ro 

referitor la informaţia potrivit căreia, prin controlalele efectuate, Curtea de 

Conturi ar fi constat o serie de ilegalităţi la Romgaz, materializate prin plăti 

ilegale făcute în cursul anului 2009 care au determinat prejudicii de circa 92,6 

milioane lei, S.N.G.N Romgaz SA face următoarele precizări: 

 

1. SNGN Romgaz SA a formulat obiecţiuni şi, mai apoi, a constestat, pe 

cale jurisdictională, constatările Curţii de conturi, în legatură cu plăţile 

susţinute a fi ilegale; 

2. Toate contractele, în raport de care Curtea de Conturi susţine că SNGN 

Romgaz SA a efectuat plăţi ilegale, au fost încheiate cu respectarea 

prevederilor legislaţiei aplicabile în materia achiziţiilor publice, prin 

procedura licitaţiei publice (aspect confirmat de către Autoritatea 

Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice);  

3. Toate plătile efectuate de SNGN Romgaz SA, în legatură cu produsele, 

serviciile şi lucrările achiziţionate au fost efectuate în baza unor 

contracte de achiziţie publică încheiate cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile în materia achiziţiilor publice; 

4. SNGN Romgaz SA nu a efectuat nicio achiziţie de produse, servicii sau 

lucrări şi, mai apoi, nu a efectuat nicio plată, fără încheierea unui 

contract de achiziţie publică, cu respectarea prevederilor legale aplicabile 

în materia achiziţiilor publice; 

5. Deşi Curtea de Conturi nu a constatat, în concret, nicio faptă ilegală, la 

nivel de SNGN Romgaz SA, susţine, în mod inexplicabil, că SNGN 

Romgaz SA ar fi efectuat plăti ilegale; 
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6. Curtea de Conturi a verificat modul de stabilire, înregistrare şi plată a 

redevenţei petroliere pentru perioada 2003-2009. Curtea de Conturi a 

constatat că pentru această perioadă Romgaz a stabilit, înregistrat şi plătit 

în mod corect suma totală de 1.185.091.925 lei.  Pentru gazele extrase 

din zăcămintele comerciale şi înmagazinate în depozitele subterane în 

perioada 2007-2008, datorită unei interpretări greşite a art. 50 din Legea 

Petrolului 238/2004, preţul utilizat pentru determinarea valorii 

redevenţei gazelor extrase din depozite a fost aplicat în mod eronat şi a 

calculat o diferenţă de plată de 3.501.417 lei (0,3% din valoarea totală a 

redevenţei achitate) calculând şi o penalitate de 2.652.431 lei. Facem 

menţiunea că la toate controalele efectuate de către A.N.R.M. pentru 

aceasta perioada (2003-2004) s-a evidenţiat faptul că ROMGAZ a 

stabilit, calculat, înregistrat şi platit în mod corect valoarea redevenţei 

petroliere. Curtea de Conturi consideră ca orice control nu este 

exhaustiv.  Romgaz s-a conformat deciziei Curţii de Conturi şi a efectuat 

plata sumelor rezultate. 

 

7. În opinia noastră, însuşirea şi publicarea, de către Curtea de Conturi, prin 

rapoartele de activitate, a unor aspecte care nu au fost clarificate, cu 

valoare de opozabilitate, nu este o solutie profesională, etică şi morală 

(în contextul dat, se pune intrebarea ce regim vor urma rapoartele de 

activitate prin care se prezintă informaţii în legatura cu acte sau fapte 

susţinute a fi ilegale care, mai apoi, vor fi reţinute, de către autoritatea 

judecatorească ca fiind inexistente sau, dupa caz, legale).      

 

                                                                                               Purtător de cuvânt 

                                                                                         Director general adjunct 

                                                                                               Lucian Stancu 

 

 

                                                                                  

 

 

               

                                                                                           


