http://www.luju.ro/dosarul-gaze-ieftine-pentru-ioan-niculae-diicot-a-instituit-sechestru-pe-o-vila-si
-patru-apartamente-ale-fostului-ministru-al-economiei-adriean-videanu-procurorii-au-pus-poprirepe-doua-conturi-dar-si-pe-sumele-pe-care-videanu-urmeaza-sa-le-incaseze-cu-ti

DOSARUL GAZE IEFTINE PENTRU
IOAN NICULAE – DIICOT a instituit
sechestru pe o vila si patru
apartamente ale fostului ministru al
Economiei Adriean Videanu. Procurorii
au pus poprire pe doua conturi, dar si
pe sumele pe care Videanu urmeaza sa
le incaseze cu titlu de dividente de la
doua societati. Videanu este urmarit
penal pentru sumbinarea economiei
nationale si complot, intr-un dosar in
care aceleasi acuzatii i se aduc si
actualului ministru al Economiei,
Varujan Vosganian
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Inca o lovitura pentru fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu (foto). La aproximativ doua saptamani de cand a fost inceputa urmarirea penala
impotriva sa pentru subminarea economiei nationale si complot in dosarul “Gaze ieftine pentru Ioan Niculae”, procurorii DIICOT au pus
sechestru pe o parte a averii lui Videanu. Este vorba despre o vila si trei apartamente situate in Bucuresti, precum si un apartament din Mamaia.
De asemenea, DIICOT a pus poprire si pe doua conturi ale lui Adriean Videanu, dar si pe sumele pe care acesta urmeaza sa le incaseze cu titlu de
dividente de la doua societati comerciale. Nu in ultimul rand, procurorii DIICOT au instituit sechestru si pe actiunile detinute de fostul ministru al Economiei
la trei firme.
Iata comunicatul DIICOT:
“In continuarea cercetarilor efectuate in dosarul penal in care procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus, la data de 9 septembrie 2013, inceperea urmaririi penale
fata de Videanu Adriean, pentru savarsirea infractiunilor de complot si subminarea economiei nationale, prevazute de art. 167 alin. 1 C.pen. si art. 165 alin.
1 si 2 C.pen.,
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism face urmatoarele precizari privind masurile asiguratorii dispuse in cursul
urmaririi penale:
Prin Ordonantele din datele de 24 si 26 septembrie 2013, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, pana la concurenta sumei de 277.000.000
lei, asupra urmatoarelor bunuri imobile apartinand invinuitului Videanu Adriean:
-un imobil situat in localitatea Snagov, judet Ilfov,
-3 apartamente situate in municipiul Bucuresti,
-un apartament situat in localitatea Mamaia, judet Constanta.
In cauza s-a mai dispus indisponibilizarea prin poprire a tuturor sumelor detinute in conturile deschise la 2 unitati bancare pe numele
invinuitului precum si a sumelor datorate acestuia cu titlul de dividende de catre 2 societati comerciale.
De asemenea, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea sechestrului a unui numar de 66.906 actiuni detinute de catre inv. Videanu Adriean la
trei societati comerciale.
Facem precizarea ca faptele invinuitului sunt analizate prin raportare la dispozitiile art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie”.
DIICOT: “Prin activitatea ministrilor VARUJAN VOSGANIAN si VIDEANU ADRIEAN, respectiv prin vanzarea preferentiala catre SC INTERAGRO
SA a unor cantitati masive de gaze naturale, aceasta societate a fost plasata intr-o veritabila pozitie de monopol pe piata gazelor naturale”
Amintim ca DIICOT a inceput urmarirea penala impotriva lui Adriean Videanu pentru complot si subminarea economiei nationale, intr-un dosar privind
vanzarea de gaze la preturi preferentiale catre compania Interagro, controlata de afaceristul Ioan Niculae, la randul sau pus sub invinuire. In aceeasi
cauza, actualul ministru al Economiei, Varujan Vosganian, este acuzat tot de complot si subminarea economiei nationale, Senatul urmand sa se pronunte
asupra solicitarii DIICOT cu privire la incuviintarea declansarii urmaririi penale.
Potrivit DIICOT, Varujan Vosganian (in perioada decembrie 2006 – decembrie 2008) si Adriean Videanu (in perioada decembrie 2008 –
septembrie 2010) au aprobat, semnat si sustinut in Guvern mai multe ordine si Memorandumuri care aveau ca scop sprijinirea intereselor
financiare “ale grupului infractional constituit de Ioan Niculae”. DIICOT sustine ca cei doi au folosit societatea Romgaz in interesul privat al Interagro,
companie controlata de Ioan Niculae, care a primit reduceri comericale substantiale la livrarea de gaze. Reducerile ar fi fost acordate peste plafoanele
practicate de Romgaz si in conditiile in care Interagro avea debite mari la plata gazelor consumate. DIICOT sustine ca in acest fel a fost cauzat un
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prejudiciu de aproximativ 130 de milioane de dolari.
Conform procurorilor DIICOT, prin vanzarea de gaze naturale la preturi preferentiale catre Interagro, ministrii Varujan Vosganian si Adriean Videanu au
plasat compania controlata de Ioan Niculae intr-o pozitie de monopol pe aceasta piata. De asemenea, in opinia DIICOT, a fost impiedicata desfasurarea
normala a activitatii Romgaz, amenintandu-se bunul mers al economiei nationale.
Prezentam comunicatul DIICOT cu privire la acuzatiile la adresa lui Adriean Videanu si Varujan Vosganian:
“Din referatul intocmit de catre procurorii D.I.I.C.O.T. rezulta suspiciunea rezonabila ca, in perioada decembrie 2006 – decembrie 2008, VARUJAN
VOSGNIAN, iar in perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, VIDEANU ADRIEAN, in calitate de ministri ai economiei, au aprobat, semnat si
sustinut in Guvern un numar 6 ordine, respectiv trei Memorandumuri, in scopul sprijinirii intereselor financiare ale grupului infractional
constituit de catre invinuitul IOAN NICULAE si au utilizat SNGN ROMGAZ SA (unitate nationala de interes strategic) in interesul privat al SC
INTERAGRO SA, acordand discount-uri comerciale substantiale la livrarea de gaze naturale catre SC INTERAGRO SA, peste plafoanele
practicate de SNGN ROMGAZ SA, precum si gaze naturale doar din productia interna, cu nerespectarea dispozitiilor legale si in conditiile in care
SC INTERAGRO SA inregistra debite mari la plata gazelor consumate, cauzand un prejudiciu de aproximativ 130 milioane USD.
Activitatea grupului infractional initiat, constituit si coordonat de IOAN NICULAE viza fapte de natura sa submineze economia nationala prin folosirea
SNGN ROMGAZ SA (unitate prevazuta de art. 145 C.pen.) in directia dorita de interesele grupului infractional. Deopotriva, prin actiunile grupului
infractional a fost impiedicata desfasurarea normala a activitatii SNGN ROMGAZ SA creandu-se astfel dificultati semnificative in buna desfasurare a
activitatii acestei societati. Astfel, a fost creata o stare de fapt de natura sa ameninte bunul mers al economiei nationale in domeniul gazelor naturale, dar si
in ansamblu prin repercusiunile negative asupra intregii economii nationale.
Demersul ministrilor VARUJAN VOSGANIAN si VIDEANU ADRIEAN s-a realizat in conditiile in care SC INTERAGRO SA inregistra o datorie
reprezentand cca. 70% din bugetul anual al societatii nationale, fiind grav afectate principalele activitati ale SNGN ROMGAZ SA, societatea
nationala fiind transformata practic intr-un furnizor al unui client privat privilegiat si fiind pus in pericol sistemul energetic national pe
segmentul gazelor naturale.
In cauza exista indicii si date temeinice potrivit carora, prin activitatea ministrilor VARUJAN VOSGANIAN si VIDEANU ADRIEAN, respectiv prin
vanzarea preferentiala catre SC INTERAGRO SA a unor cantitati masive de gaze naturale, aceasta societate a fost plasata intr-o veritabila pozitie
de monopol pe piata gazelor naturale. Mai mult, SNGN ROMGAZ SA si MINISTERUL ECONOMIEI fiind entitati ale statului cu atributii in domeniul
energetic, prin folosirea SNGN ROMGAZ SA in favoarea SC INTERAGRO SA, contrar scopului pentru care SNGN ROMGAZ SA a fost infiintata, sau creat riscuri semnificative in planul securitatii energetice a ROMANIEI.
Afectarea activitatii SNGN ROMGAZ SA, prin demersurile si dispozitiile ministrilor VARUJAN VOSGANIAN sI VIDEANU ADRIEAN, in favoarea SC
INTERAGRO SA, s-a concretizat, conform referatului procurorilor D.I.I.C.O.T., in alocarea unor resurse din bugetul public si care erau la
dispozitia unei societati nationale ce activeaza intr-o ramura economica strategica, pentru un interes particular, desi ratiunea legii este ca
aceste resurse sa serveasca la acoperirea riscului pentru economie si populatie si sa le protejeze fata de o eventuala situatie de criza
energetica, activitate de natura sa submineze economia nationala, prin starea permanenta de pericol in care a fost pus Sistemul Energetic
National.
In referat se mai retine ca SNGN ROMGAZ SA a livrat in aceasta maniera catre SC INTERAGRO SA, gaze naturale din productia proprie in valoare de
cca. 1.500.000.000 lei, respectiv cca. 500.000.000 USD, din care cca. 270.000.000 lei, respectiv cca. 92.000.000 USD reprezinta valoarea reducerilor
comerciale acordate ilegal.
Astfel, potrivit referatului procurorilor DIICOT exista suspiciunea rezonabila ca au fost cooptati in gruparea infractionala VARUJAN
VOSGANIAN, ministrul economiei in perioada decembrie 2006 – decembrie 2008 si VIDEANU ADRIEAN, ministrul economiei in perioada
decembrie 2008 - septembrie 2010, care au sprijinit gruparea infractionala initiata, constituita si coordonata de IOAN NICULAE in scopul
comiterii de fapte de natura sa submineze economia nationala. Prin actiunile ministrilor VARUJAN VOSGANIAN si VIDEANU ADRIEAN a fost
folosita SNGN ROMGAZ SA (unitate prevazuta de art. 145 C.pen.) in directia dorita de interesele grupului infractional creandu-se astfel o stare
de pericol atat pentru securitatea statului cat si pentru economia nationala.
Prin urmare, din actele premergatoare efectuate in cauza au rezultat indicii temeinice cu privire la savarsirea faptelor sesizate, iar pentru stabilirea corecta
si completa a situatiei de fapt se impune efectuarea unor acte de urmarire penala”.
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