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              PARLAMENTUL  ROMÂNIEI            
           CAMERA  DEPUTATILOR  
           Comisia pentru Industrii şi Servicii    

         
   R A P O R T U L 

COMISIEI DE ANCHETĂ PRIVIND ACORDUL PETROLIER AL 
COMPANIEI STERLING RESOURCES LTD. ÎN CONTEXTUL 
MODIFICĂRII LEGII PETROLULUI NR.238/2004 ŞI A ALTOR                         
ACTE NORMATIVE  CONEXE 

 
I) - CONSTITUIREA, OBIECTIVELE ŞI SCOPURILE COMISIEI 

DE ANCHETĂ 
În conformitate cu prevederile art.71, art.73 alin.(2) şi art.79 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, la solicitarea Comisiei pentru industrii şi servicii, 
înregistrată la Biroul Permanent cu nr. 263/23.03.2009, determinată de 
repetatele semnale şi dezbateri publice privind posibila afectare a 
intereselor statului român prin înlocuirea Contractului de explorare şi 
împărţire a producţiei din 22 septembrie 1992 cu Acordul de concesiune 
pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, din 24 august 2007, 
Plenul Camerei Deputaţilor a încuviinţat, prin Hotărârea nr.19/15 aprilie 
2009 (Anexa nr.8, pp.1-8), să se constituie în Comisie de anchetă, în 
componenţa sa permanentă, astfel: 

1.-  deputat Iulian Iancu (PSD+PC).....................preşedintele Comisiei, 
2.- deputat Cristian Alexandru Boureanu (PD-L)............vicepreşedinte 
3.- deputat Robert Sorin Negoiţă (PSD+PC)....................vicepreşedinte 
4. -deputat Cristian Mihai Adomniţei (PNL)..............................secretar 
5.- deputat Mircea Marin (PD-L)............................................... secretar 
6.- deputat Istvan Antal (UDMR)............................................. membru 
7.-deputat Viorel Balcan (PSD+PC)..........................................membru 
8-  deputat Lucian Nicolae Bode (PD-L)..................................membru 
9.- deputat Emil Bostan (PNL)................................................. membru 
10 -deputat Matei Radu Brătianu (PSD+PC)............................ membru 
11 -deputat Cristian-Ion Burlacu (PNL)................................... membru 
12 -deputat Dumitru Chiriţă (PSD+PC).................................... membru 
13 - deputat Andrei Dolineaschi (PSD+PC)..............................membru 
14 - deputat George Ionescu (PD-L)......................................... membru 
15 -  deputat Nicolae Jolţa (PNL)............................................. membru 
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16 - deputat Doru Braşoan Leşe (PD-L)................................... membru 
17 - deputat Oana Manolescu (Minorităţi)................................ membru 
18 - deputat Constantin Mazilu (PSD+PC)................................membru 
19 - deputat Clement Negruţ (PD-L)........................................ membru 
20 - deputat Gergely Olosz (UDMR)........................................ membru 
21 - deputat Nicuşor Păduraru (PD-L)...................................... membru 
22 - deputat Cristian Petrescu (PD-L)........................................membru 

     23 - deputat Cornel Pieptea (PNL).............................................membru 
     24 - deputat Cristian Rizea (PSD+PC)...................................... membru 
     25 - deputat Mircea-Nicu Toader (PD-L).................................. membru 
     26 - deputat Alin Silviu Trăşculescu (PD-L)............................ membru 
     27 - deputat Adriana Diana Tuşa (PNL)....................................membru 
     28 - deputat Aurelia Vasile (PSD+PC)......................................membru 

Potrivit art.1 din H.C.D. nr.19/2009, Comisiei de anchetă i s-au 
stabilit următoarele obiective şi scopuri: 

A)- Obiective: 
a) verificarea oportunităţii modificărilor legislative cu privire la 

condiţiile negocierii sau renegocierii unui acord petrolier în vigoare 
precum şi a părţilor semnatare ale acestuia; 

b) modul în care statul exercită activitatea de control asupra 
bogăţiilor solului şi subsolului proprietate publică, în special resursele 
minerale utile şi cele de petrol; 

c) verificarea impactului economic pe care îl are acordul petrolier 
actual al companiei Sterling Resources Ltd. asupra mediului de afaceri, 
mediului înconjurător, bugetului general consolidat şi asupra economiei 
naţionale, în general; 

d) verificarea motivaţiei urgenţei actului normativ adoptat de 
Guvern de a modifica în fond Legea minelor nr.85/2003 şi Legea 
petrolului nr.238/ 2004, ambele cu conţinut organic; 

e) verificarea modului în care au fost încheiate şi modificate 
acordurile petroliere şi licenţele de concesiune/administrare în baza 
prevederilor OUG nr.101/2007 şi consecinţele acestora. 

B) -  Scopuri: 
a) analiza legalităţii Actului adiţional la Contractul de explorare şi 

împărţire a producţiei încheiat cu compania Sterling Resources Ltd.; 
b) investigarea responsabilităţilor la nivel instituţional în relaţia 

contractuală cu compania Sterling Resources Ltd. şi a cauzelor care au 
condus la situaţia actuală din sectorul resurselor minerale; 

c) evaluarea cadrului legal existent şi elaborarea unor propuneri 
de îmbunătăţire a acestuia. 

În prealabil desfăşurării lucrărilor în şedinţă, biroul Comisiei de 
anchetă, în temeiul art.6 din H.C.D. nr.19/2009, a solicitat părţilor 
Acordului de concesiune (Companiei Sterling Resources Ltd./Midia 



 3

Resources Ltd. şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale – ANRM), 
precum şi Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice, 
Ministerului Afacerilor Externe, Secretariatului General al Guvernului şi 
Serviciului Român de Informaţii să trimită Comisiei de anchetă toată 
documentaţia scrisă deţinută în arhiva lor pendinte celor două contracte şi 
anexelor acestora, în perioada 1992 – 2009. 

 In afara acestei documentaţii (Anexele nr.3, nr.4 şi nr.5 cu vol.I, 
II, şi III), pentru abordarea cu competenţă a obiectivelor anchetei, la 
dispoziţia membrilor Comisiei de anchetă a fost pusă legislaţia aplicabilă 
în materie în formă integrală (Anexa nr. 6 pp.16-47:67-100), în formă 
sintetică (Anexa nr.6, pp.1-4), precum şi sub formă de tabele comparative 
(Anexa nr.6 pp.5-15) 

În continuare, Comisia de anchetă şi-a stabilit programul de lucru 
în şedinţe publice, cu participarea – ca invitaţi pentru audiere – a 
reprezentanţilor părţilor Acordului de concesiune şi ai instituţiilor 
implicate. Conţinutul integral al dezbaterilor a fost înregistrat şi totodată 
reţinut în stenograme (Anexa nr.9 – Stenogramele şedinţelor  din 28.04. 
2009; 20.05.2009; 17.06 2009 şi 25.06.2009).  

Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei de anchetă, 
redactate de colectivul desemnat prin vot majoritar (Anexa nr. 9, 
Stenograma 20.05.2009 pp.45 - 48) prin prisma obiectivelor şi scopurilor 
stabilite de Plenul Camerei Deputaţilor prin Hotărârea nr.19/15 aprilie 
2009 (Anexa nr.8 pp.1-3) privesc: 

II) -  ISTORICUL ŞI PRINCIPALELE CLAUZE ALE 
CONTRACTULUI DE EXPLORARE ŞI ÎMPĂRŢIRE A 
PRODUCŢIEI ÎNTRE ROMPETROL S.A. şi ENTREPRISE OIL 
EXPLORATION LIMITID/CANADIANOXY Ltd. -EPSA (intrat în 
vigoare la 22 septembrie 1992) şi ale  ACORDULUI DE 
CONCESIUNE PENTRU EXPLORARE, DEZVOLTARE ŞI 
EXPLOATARE PETROLIERĂ ÎN PERIMETRELE XIII– 
PELICAN ŞI XV– MIDIA ÎNTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ 
PENTRU RESURSE MINERALE ŞI STERLING  RESOURCES 
Ltd.(semnat la 24 august 2007)  

Aşa cum dovedesc înscrisurile puse la dispoziţia Comisiei de 
anchetă (Anexele nr.1-2) şi astfel cum au susţinut (cu multe diferenţieri) 
reprezentanţii actuali şi legitimi ai părţilor (Stephan Birrel – 
vicepreşedinte Sterling Resources Ltd; Gelu Mărăcineanu – preşedinte al 
ANRM), Contractul de explorare şi împărţire a producţiei de petrol a fost 
adjudecat de consorţiul constituit de Entreprise Oil Exploration Ltd. 
(Marea Britanie) şi CanadianOxy Ltd (Canada – filiala din România) la 
licitaţia internaţională organizată de Rompetrol S.A., în baza H.G. 
nr.919/1990 (Anexa nr.6 p.1). Contractul a fost semnat de părţi la 6 
august 1992 şi aprobat de Guvernul României prin H.G. nr.570 din 22 
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septembrie 1992, dată ce reprezintă momentul intrării în vigoare (Anexa 
nr.6 p.17). 

Contractul menţionează, ca temei juridic, Legea investiţiilor 
străine nr.35/1991 (Anexa nr. 6 pp.18-25), dar – ca urmare a adoptării, 
ulterior, de numeroase reglementări noi în domeniul resurselor minerale – 
a cunoscut o serie de modificări/adoptări, materializate în Actele 
adiţionale nr.1-10, semnate în intervalul 16 aprilie 1997 – 15 decembrie 
2003 (Anexa nr.2). 

 Opus acestui Contract este „Acordul de concesiune pentru 
explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII – 
Pelican şi XV – Midia între ANRM şi Sterling Resources Ltd.”, anexă la 
documentul denumit „Act adiţional nr.11”, din 24 august 2007, care îl 
substituie (Anexa nr.2 pp.74-121), cu ignorarea faptului că 
Acordul/Contractul EPSA, din 1992, era un contract comercial de drept 
privat internaţional, încheiat în urma unei licitaţii internaţionale, conform 
HG nr.919/1990 (Anexa nr.6 p.1).  

Fiind un act juridic (contract) cu conţinut, drepturi, obligaţii, 
efecte etc. cu totul noi, inedite (care a înlăturat statul român din 
convenţie, înlocuindu-l cu o agenţie care nu a negociat şi semnat Acordul 
de concesiune pe baza unei împuterniciri, similară celei date, în 1991, lui 
Rompetrol, prin HG.nr.508/1991 – Anexa nr.6 p.16) a  generat numeroase 
discuţii şi critici aspre în mass-media (Anexa nr.7) şi intre specialişti, a 
impus membrilor Comisiei de anchetă o examinare complexă, aproape 
exhaustivă (Anexa nr. 9 Stenograma din 25.062009 p.8): 

În acest context, Comisia de anchetă a procedat la: 
1)– Verificarea oportunităţii modificărilor legislative cu 

privire la condiţiile negocierii noului acord petrolier, în vigoare, 
precum şi poziţia părţilor semnatare ale acestuia. 

In acest sens s-a procedat, pe de o parte, la analiza hotărârilor de 
Guvern care s-au emis ca temei juridic pentru negocierea, semnarea şi 
aprobarea respectivului contract (Anexa nr. 6 pp.16-17), iar – pe de altă 
parte- la examinarea conţinutului şi clauzelor lui, inclusiv a celor 10 Acte 
adiţionale sus-menţionate (Anexa nr.2). 

 Conform H.G. nr.508/1991 Rompetrol S.A. a fost mandatat să 
negocieze şi să încheie cu parteneri străini contracte privind 
concesionarea, în vederea explorării perimetrelor aprobate prin HG 
nr.919 din 10 august 1990 (7, 10, 13 şi 15), exploatării şi împărţirii 
producţiei de petrol şi gaze ce se va obţine din aceste perimetre (Anexa 
nr.6 p.16) 

  In temeiul HG nr.508/1991, părţile  au negociat şi încheiat 
convenţia cu o denumire simplă, de Acord petrolier/Contract de 
explorare şi împărţire a producţie - EPSA, fără alte dezvoltări.  

Pentru o interpretare corectă, pe de o parte, se recurge la  
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denumirea Contractului, foarte clar exprimată prin sintagma „explorare şi 
împărţire a producţiei”, iar, pe de altă parte, la formularea din  H.G. 
nr.570/1992 privind aprobarea contractelor de explorare pe cont propriu 
şi risc şi împărţire a producţiei de hidrocarburi din unele perimetre din 
România (Anexa nr. 6 p.17), care, la art.1, aprobă respectivul contract, în 
următoarea formulare: „contractul pentru explorarea şi împărţirea 
producţiei de hidrocarburi din perimetrele nr.7, 10, 13 (Pelican)  şi 15 
(Midia), negociate în baza HG nr. 919/1990 şi HG nr.508/1991. Pe de 
altă parte, interpretarea trebuie să ţină seama şi de definiţiile date unor 
termeni din  contract  pentru înţelegerea activităţilor de explorare şi de 
împărţire a producţiei rezultată din exploatarea zăcământului declarat 
„comercial”(Anexa nr.1 pp.1-6 fază pe care contractul nu a atins-o încă. 

Potrivit conţinutului, Contractul iniţial din 1992 - EPSA obliga 
titularul/ contractorul ca, pe cheltuiala şi risc propriu, să execute lucrările 
de explorare geologică, iar dacă se descoperea o structură gazeiferă/ 
petrolieră, aceasta  putea fi declarată „depozit comercial” şi, tot pe 
cheltuiala sa, urma să suporte investiţia pentru săparea de sonde, a 
pahornelor de extracţie, montarea de conducte colectoare, conducte 
magistrale până la ţărm şi toate celelalte echipamente. Producţia de ţiţei 
brut extras - pe toată perioada Contractului – urma a se livra la punctul de 
măsurare din şantier şi împărţi astfel: 45% - părţii române, 55% - 
titularului/contractorului (Anexa nr 1, p.28).  

 In temeiul art.10 din Legea nr.35/1991 (Anexa nr.6 pp.18-25), 
investitorul străin beneficia de regimul juridic stabilit pentru acesta pe 
întreaga durată de existenţă a contractului, în măsura în care o lege 
ulterioară nu conţinea prevederi  mai favorabile, iar potrivit art.5 din 
Legea nr.66/1992, facilităţile se acordau investitorilor străini pentru 
fiecare contract în parte pe întreaga durată, care nu putea fi mai mare de 
30 de ani (Anexa nr.6 pp.26-27). 

In această interpretare,  confirmată – cu mici excepţii - de toate 
Actele adiţionale nr. 1-10 încheiate de părţi, în perioada 1992-2007 
(Anexa nr.2, pp. 1-73), s-au desfăşurat relaţiile contractuale între părţi 
până la 24 august 2007, data semnării documentului denumit impropriu  
Act adiţional nr.11 (Anexa nr.2 pp.74-76). 

De asemenea, pentru a nu schimba şi afecta situaţia părţilor din 
contractele deja încheiate (nu numai în domeniul petrolier ci şi în cel al 
extracţiei miniere), ceea ce ar fi condus la încălcarea principiului 
neretroactivităţii legii în materie civilă, legiuitorul – atât prin Legea 
petrolului nr. 134/1995 - art. 13 alin.(3) şi art.42, cât şi prin Legea 
petrolului nr.238/2004, în vigoare, art. 31 alin.(2) şi art.61 alin.(1) – a 
păstrat reglementările acestora (Anexa  nr.6 pp.28-44). 

Prin ignorarea clauzelor contractuale iniţiale, care – pe de o parte – 
garantau statului  român cota-parte de 45 % din producţia de petrol ce s-ar 
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fi extras din perimetrele concesionate , iar - pe de altă parte – recunoştea 
contractorului/titularului de contract dreptul la cota-parte de 55% din 
producţia extrasă (Anexa nr. 1 p.28), la iniţiativa Sterling (Anexa nr.4 pp. 
8-10), reprezentanţii acesteia şi ai ANRM trec la schimbarea 
Contractului de explorare şi împărţire a producţiei -EPSA în  Acord de 
concesiune pentru  explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, pe 
care-l semnează la 24 august 2007 (Anexa nr. 2 p.75). 

 Pentru a putea intra în vigoare, noua convenţie trebuia, potrivit 
art.31 alin.(1) din Legea petrolului nr.238/2004, să fie aprobată  prin 
hotărâre de Guvern. In consecinţă, Actul adiţional nr.11, care, în anexă, 
consfinţeşte Acordul de concesiune semnat la 24 august 2007,  a putut fi 
aprobat prin HG nr.1446/12 nov.2008, numai după ce, în prealabil 
Guvernul Tăriceanu a provocat – prin OUG nr.101/2007 – modificarea şi 
completarea Legii petrolului nr 238/2004 (Anexa nr.6 pp.34-44). 

Nesocotind diferenţe esenţiale, în evident conflict cu reglementările 
în vigoare din Legea petrolului nr.238/2004, dar şi cu natura şi conţinutul 
Contractului iniţial – EPSA, din 1992, părţile - cu consimţământul 
Cancelariei primului ministru - au solicitat  modificarea şi completarea 
Legii nr.238/2004 în sensul compatibilizării conţinutului Acordului de 
concesiune cu dispoziţiile acesteia. Aşa a apărut, în plan legislativ, OUG 
nr.101/2007 de modificare şi completare a Legii minelor nr.85/2003 şi a 
Legii petrolului nr.238/2004, act normativ invocat apoi drept temei 
juridic pentru H.G.nr.1446/12 nov.2008, de aprobare a contestatului  
acord de concesiune(Anexa nr.6 pp.45-47).  

Analizând documentaţiile care au stat la baza actelor de modificare 
şi completare a reglementărilor în vigoare din Legea petrolului nr 
238/2004,  depoziţiile celor audiaţi în cadrul Comisiei de anchetă, pe de o 
parte, precum şi conţinutul Actului de concesiune semnat de părţi la 24 
august 2oo7, ca act juridic distinct, comparativ cu Contractul de 
explorare şi împărţire a producţiei-EPSA din 1992, pe de altă parte,  se 
constată următoarele: 

 
 A) – Cu privre la Acordul de concesiune din 24 august 

2007 (Anexa nr.2 pp. 74-121): 
  a)-  îi lipseşte baza legală, deoarece – la data 

negocierii şi semnării lui nu era conform cu reglementările în vigoare, iar 
– în prezent, la propunerea Comisiei pentru industrii şi servicii – prin 
abrogarea/modificarea dispoziţiilor care-l susţineau (din  OUG nr. 101/ 
2007), s-a revenit la reglementarea iniţială a Legii petrolului nr.238/2004, 
care (la fel ca înaintea modificării/completării) nu-i mai oferă baza legală 
(Anexa nr. 6 pp.45-46; Anexa nr.9 Stenograma din 25.06.2009 p.7); 
                 b)- este greşit definit ca „Act adiţional nr. 11 la Contractul de 
explorare şi împărţire a producţie - EPSA”, când - în fapt- este un act 



 7

juridic nou, (care înlocuieşte integral conţinutul contractului/acordului 
din 1992, nu doar „denumirea” sau  „modifică/completează unele 
articole”, precum Actele adiţionale nr.1-10), respectiv părţile, conţinutul 
juridic, efectele şi statutul juridic al părţilor – cu drepturi, obligaţii, 
responsabilităţi inedite etc., în evidentă contradicţie cu toată legislaţia, 
interesele, voinţa părţilor şi obiectul negocierii, din 1992, care guvernau 
convenţia iniţială a părţilor (Anexa nr.6 pp.16-44) 
                  c)-este incomplet (atât pe fond cât şi formal), deoarece:  
                    - lipseşte partea română, ANRM neputând fi şi  „parte 
privată” şi  „ autoritate de  reprezentare a statului”,  conflictul de 
interese fiind evident ;  

          - a dispărut subit organismul de control şi supraveghere a 
managementului – Comitetul de direcţie, constituit, paritar - câte 3, din 
reprezentanţii ambelor părţi (Anexa nr.1 p.14);  

           -contractorul/titularul Acordului beneficiază numai de 
drepturi şi facilităţi, majoritatea obligaţiile iniţiale au fost înlăturate 
nejustificat, printre care şi cele privind prezentarea de rapoarte periodice, 
ţinerea registrelor financiare şi de contabilitate etc. 

          - nu mai prevede termene pentru faza de explorare şi trecere  
la stadiul de dezvoltare/exploatare comercială, astfel încât nu se ştie dacă 
vreodată se va ajunge la valorificarea zăcămintelor;  

          -este redactat în cea mai mare parte în terminologie 
nejuridică; fiind o convenţie incompletă, ambiguă, evazivă, în care 
responsabilităţile părţilor nu sunt determinate. Intr-un eventual litigiu, 
instanţa de judecată chemată să se pronunţe, nu va putea reţine conduite 
culpabile părţilor niciodată; 

 -instaurează bunul plac şi posibilitatea de derobare oricând 
de la îndatoririle asumate anterior, titularul contractului de concesiune 
având dreptul discreţionar şi unilateral asupra  încetării, suspendării, 
dezvoltării şi exploatării zăcămintelor, abandonarea şi lichidarea 
patrimoniului, monopolul conducerii şi al raporturilor financiare de 
investiţii, explorare, exploatare/dezvoltare, extragere etc. 

   
 B) – Cu privire la fundamentarea legislaţiei de 

modificare şi completare a Legii nr.238/2004 şi a altor acte normative 
conexe prin OUG nr.101/2007 
               a) – In  Expunerea de motive la OUG nr. 101/2007 
– semnată de prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu(Anexa nr.6 pp.52-
62) pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii 
petrolului nr.238/2004 (Anexa nr.6 pp.34-44), iniţiată de Guvern, se 
justifică intervenţia legislativă numai cu privire la „modificarea 
modului de calcul al redevenţei miniere, în sensul că nu vor mai fi deduse 
din baza de calcul al acesteia cheltuielile de prelucrare a produselor 
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miniere...”, respectiv „ la plata redevenţei petroliere la momentul 
extragerii din zăcământ a gazelor din producţia internă extrase şi 
reinjectate în scopul înmagazinării, precum şi la plata redevenţei 
cuvenite statului pentru concesionarea operaţiunilor petroliere de 
înmagazinare subterană a gazelor din import.”  

Expunerea de motive/Nota  de fundamentare nu  alocă nici un 
cuvânt despre nevoia abrogării art.31 alin.(2), şi art.61 alin.(1), potrivit 
cărora „Prevederile acordurilor petroliere aprobate de Guvern rămân 
valabile, pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate”    
(care, faptic, nu ar mai fi permis înlocuirea Contractului iniţial, din 1992, 
cu Acordul de concesiune, semnat de părţi în 24 august 2007), ori despre 
modificarea art. 31 alin.(3) în  sensul că „Modificarea/completare 
acordurilor petroliere în vigoare se realizează prin acte adiţionale 
semnate de autoritatea competentă şi de titular”, care a condus la 
înlocuirea statului - ca beneficiar al cotei de 45 % din producţia brută de 
petrol şi gaze, cu ANRM – fără nici un beneficiu. De asemenea, nu au 
ţinut seama de solicitarea Ministerului Justiţiei, prin avizul dat, de a nu 
abroga dispoziţiile art.31 alin.(2) şi a art.61 alin. (1) din Legea petrolului 
nr 238/2004, pentru a nu afecta îndeplinirea obligaţiilor asumate de 
statul român în contractele deja semnate cu investitorii străini (Anexa 
nr.8 pp.57). 

 Potrivit solicitării din Expunerea de motive/ Nota de 
fundamentare, Guvernul a girat baza legală pentru emiterea HG nr 
1446/12 nov.2008 de aprobare a Actului  de concesiune semnat la 24 
august 2007. 
 Aşa se explică , fapt deosebit de relevant faţă de importanţa şi 
conţinutul său, că OUG nr.101/2007 (act normativ  de modificare, 
completare şi abrogare a două legi organice) nu a fost însuşit de 
ministrul justiţiei şi contrasemnat de acesta, fiind contrasemnat doar de 
Şeful cancelariei Primului ministru – Marian Marius Dorin, de ministrul 
economiei şi finanţelor – Varujan Vosganian, iar din partea ANRM 
(pentru preşedinte) de – Bogdan Laurenţiu.  

Au fost nerespectate, astfel, dispoziţiile Legii nr 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative (art. 8 – 9) 
şi ale HG nr.1226/2007 de aprobare a Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de 
acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării (Anexa nr.6 pp.67-100), cu privire la obligativitatea 
trimiterii proiectelor de acte normative la avizare, insuşirea şi 
contrasemnarea lor de repezentantul legal al Ministrului Justiţiei. 
                             b) – Nota de fundamentare la HG nr.1446/12 
nov.2008   (Anexa nr.5 pp.6-13) reprezintă alt document relevant şi 
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concludent cu privire la poziţia neconformă legal de aprobare a Acordului 
de concesiune, semnat la 24 august 2007 de către Guvernul Tăriceanu. 
  Examinând conţinutul Notei, se constată numeroase omisiuni de 
fond de la cerinţele de tehnica juridică a redactării (potrivit cerinţelor 
Regulamentului aprobat prin HG nr.1226/2007 (Anexa nr.6 pp.87-100), 
concesii nejustificate recunoscute titularului, cât şi prezentarea 
nereală/deformată a unor date şi informaţii, de natură a zdruncina 
certitudinea şi încrederea pe care un asemenea act  trebuie să le genereze. 
Exemplificăm: 
                                ¤ Omisiunile Notei de fundamentare 
(Anexa nr.5 pp.8-11): 
 - autorii, ca şi părţile, puteau şi trebuia să conştientizeze că ANRM 
nu poate fi, în Acord, şi parte (în sens de „parte/subiect privat”, 
„companie”,” societate comercială” etc.) şi reprezentant al statului 
(ca”autoritate”), în forma propusă de titular, pentru a nu-i da acestuia 
câştig de cauză în orice conflict viitor, prin invocarea acestei stări 
(calităţi) ilegale; 
 - nu informează membrii Guvernului că Acordul de concesiune nu 
modifică şi nu completează Contractul de explorare şi împărţire a 
producţiei-EPSA (pe articole, paragrafe etc., cum lasă să se înţeleagă prin 
denumirea de „Act adiţional nr.11 la (......)”, ci se constituie în 
contract/acord petrolier nou, care înlocuieşte integral – de la titlu la 
semnături, contractul/acordul petrolier – EPSA, semnat la 6 aug.1992 , 
aprobat prin HG nr.570/1992, intrat în vigoare la 22 sept.1992. De 
asemenea nu se spune nimic despre reglementările care au fost înlăturate 
şi facilităţile nejustificate recunoscute titularului, în detrimentul ANRM, 
cu  rol dublu, dar numai formal (figurativ/decorativ); 
 - nu confirmă (răspunzând invariabil cu expresia „nu se referă”) si 
nu dă răspuns cu privire la impactul macro-economic, la impactul asupra 
mediului natural etc., evidente. Numai cu privire la aceste ultime două 
cerinţe, au fost încălcate flagrant dispoziţiile art.311  alin (3), cu aplicarea 
art 6 alin. (4) şi art. 61 alin. (3)  din Legea nr.24/ 2000 (Anexa nr.6 pp.83 
şi 85) potrivit cărora studiul de impact face referire la: 
       a)- starea de fapt existentă la momentul elaborării noii reglementări, 
       b)-  modificările care propun a fi aduse legislaţiei existente, 

c)-  obiectivele urmărite prin modificarea legislaţiei existente, 
d)- mijloacele disponibile în vederea realizării scopurilor propuse, 
e)- dificultăţile  întâmpinate în aplicarea noilor dispoziţii, 

       f)- evaluarea costurilor impuse de adoptarea proiectului de lege şi a 
economiilor bugetare generate de acesta, la motivele care stau la baza 
evaluării, precum şi la modalitatea de calcul al costurilor şi economiilor; 
       g)- beneficiile rezultate prin implementarea proiectului de lege, altele 
decât cele de natură economică, 
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       h)- analiza comparativă a costurilor şi beneficiilor pe care le implică 
proiectul de lege (dacă beneficiile sunt justificate de costuri). 
 Comisia de anchetă este convinsă că, dacă factorii decizionali ar fi 
respectat fie şi numai dispoziţiile legale cu privire la oblgativitatea 
elaborării studiului de impact pe cele  două direcţii, modificarea, 
completarea şi abrogarea, prin OUG nr 101/2007, a unor dispoziţii din 
Legea petrolului nr. 238/2004 (respectiv abrogarea art.31 alin.(2) şi art.61 
alin.(1), referitoare la menţinerea acordurilor petroliere aprobate de 
Guvern rămân valabile, pe întreaga lor durată, în conduţiile în care au 
fost încheiate, ori ale art. 31 alin.(3) în sensul înlăturării statului român 
ca parte în contractele petroliere de concesiune (Anexa nr.6 pp34-44) nu 
s-ar fi produs;     

- nu s-a solicitat, menţionând că proiectul  de hotărâre este „act 
individual”, nesupus regulilor de informare şi transparenţă decizională”, 
nici o consultare şi nici avize de la Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem 
de Apărare a Tării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, 
Curtea de Conturi, Serviciul Român de Informaţii (Anexa nr.5 p.12). Mai 
mult, fosta conducere a ANRM şi Biroul special al Guvernului au „uitat” 
să-i comunice SRI Contractul –EPSA, din 1992, ca document clasificat, 
pentru  a-l lua astfel în evidenţă şi a-l monitoriza ca document cu regim 
juridic special reglementat;  
 - nu precizează nici o încălcare, neîndeplinire sau îndeplinire 
defectuosă a obligaţiilor titularului, când se cunoşteau o mulţime dintre 
acestea, de la nerespectarea graficului de lucrări care trebuiau realizate, 
cuantumul investiţiilor care trebuiau făcute, asigurarea capabilităţii 
financiare, umane, de spcialitate etc.până la nerespectarea condiţiilor 
privind obţinerea autorizaţiilor şi avizelor obligatorii pentru un astfel de 
contract. 
          ¤ Concesiile nejustificate din Nota de fundamentare (Anexa nr.5 
pp.7-8;12-13): 
 -  prelungirea perioadei de explorare cu 5 ani (una obligatorie de  
3 ani, alta opţională de 2 ani) deşi titularul avea obligaţia de a executa 
lucrările de explorare până la 06.05.2008, şi a trece la exploatare 
comercială încă din 2006 (Anexa nr.6 p.9). Potrivit Actului adiţional 
nr.10/15 dec.2003, s-a  admis solicitarea de suspendare a perioadei  de 
explorare, începând cu 30.09.2004, urmând ca la reluare să se păstreze un 
interval egal cu suspendarea, respectiv 9 luni. Reluarea explorării s-a 
produs la 24 august 2007, cele 9 luni s-au încheiat şi ele la 06.05.2008, 
dar exploatarea nu a început încă;   
 - dreptul titularului contractului de concesiune de a-şi extinde 
perioada de explorare cu alte 2 perioade, de cel mult  3 ani fiecare; 
               ¤ Prezentarea deformată de date şi informaţii prin Nota de 
fundamentare (Anexa nr. 6 pp.7-12): 
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 Nota de fundamentare susţine că, până la data întocmirii ei, în 
perimetrele XIII-Pelican şi XV-Midia s-ar fi realizat: 
  a)- 8100 km lucrări de prospecţiune seismică:Sterling, la 
audieri şi prin documentaţia trimisă Comisiei de anchetă, a susţinut 6250 
km.(Anexa nr.4 pp.3-4; Anexa nr.5/vol.III pp48-50),  iar ANRM - 9418 
km (Anexa nr.9, Stenograma 28.04.2009 pp.9 şi urm.); 
  b)- s-ar fi descoperit, în structurile  „Doina” şi „Doina sister” 
o acumulare de gaze naturale de cca 2 miliarde mc. (Sterling susţine  o 
acumulare de 1,25 miliarde mc.(Anexa nr.3 pp.164-168;pp.218-
233;Anexa nr.5 pp.63-65); iar ANRM de 10 miliarde.  La audieri s-a 
susţinut 10,1 miliarde  mc. (Anexa nr.9,Stenograma din 28.04.2009 pp.17 
şi urm.); 
  c)- cu privire la costurile cumulate ale companiei Sterling, 
Nota menţionează suma de  70 milioane dolari SUA; Sterling de 65 - 100 
milioane dolari, iar ANRM de 45,238 mil.dolari (Anexă nr.4 pp.1-4; 
Stenograma din 28.04.2009 pp.10 şi urm.);   
  d)- ataşând Acordul de concesiune ca Anexă la Actul 
adiţional nr.11 şi clasificându-l „secret de seviciu”, s-a obţinut un dublu 
scop: pe de o parte, a fost exceptat de la accesul liber al publicului la el, 
iar, pe de altă parte, neînregistrându -l la SRI ca act „secret” (anterior 
intrării în vigoare a Legii nr.182/2002), această instituţie nu s-a implicat 
în monitorizarea regimului juridic special (Anexa nr.5 p.17). Ulterior 
intrării în vigoare a Legii nr.182/2002 cu privire la protecţia datelor şi 
informaţiilor clasificate, Contractul petrolier-ESPA a fost clasificat 
„Secret de serviciu” şi din nou nu a intrat în atenţia  SRI, pentru a-l 
monitoriza, şi nici supus acesului liber al cetăţeanului la el (Anexa nr.9, 
Stenograma din 28.04.2009 pp.77 şi urm.; Stenograma din 20.05.2009 
pp.37 şi urm.); 
  e)- impactul operaţiunilor petroliere pentru realizarea 
Acordului de concesiune este, potrivit Notei, „nesemnificativ”, contrar 
celor susţinute de Sterling (Anexa nr. 3 pp.263-268), derobând astfel, din 
nou, contractul de la obligaţia de a fi informată opinia publică cu privire 
la volumul şi modul în care sunt gestionate bogăţiile tării, la eventualul 
impact al operaţiunilor asupra mediului, sănătăţii şi securităţii cetăţenilor, 
precum şi a diversităţii biologice, în ansamblu (Anexa nr.9, Stenograma 
din 20.05.2009 pp.10 şi urm.); 
  f) – deşi, în cadrul lucrărilor de forare, titularul contractului a 
descoperit nu numai zăcăminte de gaze ci şi ţiţei/petrol, nici în datele 
comunicate la ANRM, nici la audieri şi nici prin informaţiile transmise 
presei nu a confirmat nimic în acest sens ?!(Anexa nr. 3 pp.412-418, 
Anexa nr.5 pp.1-2, Anexa nr.9, Stenograma din 28.04.2009 pp.20 şi 
urm.;Stenograma din 20.05.2009 pp.33 şi urm.); 
 Intrebat fiind asupra conţinutului deformat, a datelor şi menţiunilor 
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eronate, ca şi a omisiunilor săvârşite de autorii Notei de fundamentare la 
HG nr.1446/2008, reprezentantul Companiei Sterling a răspuns Comisiei 
de anchetă tranşant: „Nu noi am redactat Nota de fundamentare” (Anexa 
nr.9, Stnograma din 28.04.2009 p.13). 
 2) – Modul în care statul şi-a exercitat activitatea de control 
asupra bogăţiilor solului şi subsolului proprietate publică, în special 
asupra resurselor minerale utile şi cele de petrol. 
 In conformitate cu prevederile art. 35-37, cu aplicarea art.2 lit.h)  
din Legea petrolului nr.238/2004 (Anexa nr.6 p.32), Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale (ANMR) reprezintă în domeniul resurselor 
minerale interesele statului român. Cu referire la problematica care face 
obiectul anchetei, sunt de reţinut următoarele atribuţii: 

1.-gestionează resursele de petrol ale statului; 
2.-negociază clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, 

încheie astfel de acorduri, reglementează operaţiunile petroliere 
desfăşurate în temeiul acestora, precum şi al normelor şi instrucţiunilor 
tehnice emise în aplicarea legii; 

          3.-urmăreşte şi verifică producţia petrolieră pentru calcularea 
taxelor şi a redevenţelor; 

4.-urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia 
suprafeţei şi a subsolului în cursul operaţiunilor petroliere; 

          5.-controlează respectarea de către titular a prevederilor din 
acordul petrolier, precum şi a celor din normele, regulamentele şi 
instrucţiunile din domeniu şi dispune măsuri pentru respectarea acestora; 

6.-ordonă sistarea lucrărilor geologice sau de exploatare 
executate în afara perimetrului instituit, a celor fără documentaţii tehnice 
aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce 
la exploatarea neraţională şi la degradarea zăcămintelor, până la 
înlăturarea cauzelor care le-au produs; 

7.-emite regulamente şi instrucţiuni tehnice cu caracter 
obligatoriu pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legii; 

8.-elaborează şi ţine Cartea petrolieră; actele juridice şi 
documentele neînregistrate în Cartea petrolieră nu sunt opozabile terţilor; 

9.-constată şi notifică nerespectarea prevederilor legale. 
 Pe toată durata anchetei, membrii Comisiei au fost în mod deosebit 
preocupaţi de modul în care ANRM şi Guvernul  şi-au exercitat 
competenţele şi îndeplinit obligaţiile legale (Anexa nr. 9, Stenograma din 
28.04.2009 pp.36 şi urm.;Stenograma din 20.05.2009 pp.30 şi urm).  

S-a constatat astfel că Acordul/Contractul petrolier de explorare şi 
împărţire a producţiei -EPSA, din 1992 (împreună cu Actele adiţionale 
nr.1-10), deşi a fost cu suficientă diligenţă şi competenţă negociat, semnat 
şi aprobat în 1992, ulterior a fost mai puţin (ori chiar deloc) urmărit, 
controlat şi îndeosebi aplicate  măsurile care s-ar fi impus faţă de titularii 
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care, timp de peste 15 ani (perioada 1992-2007), s-au perindat în 
Contract. In referire la obligaţiile asumate,  titularii doar le-au mimat 
îndeplinirea lor (Anexa nr.9, Stenograma din 20.05.2009 pp.19 şi urm.);  

Cu privire la negocierea, semnarea şi aprobarea Acordului de 
concesiune (ataşat ca Anexă la Actul adiţional nr.11-Anexa nr. 2 pp.74-
76), atât la la ANRM cât şi la Sterling Resources Ltd. Comisia de anchetă 
a constatat  numeroase şi neverosimile încălcări de lege (In mod deosebit 
la ANMR, cu privire la neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuosă a 
îndatoririlor de serviciu, atât ca „parte”în Contract, cât şi ca „autoritate - 
reprezentant al statului român”); în uşurinţă şi superficialitate în  
negocierea Acordului de concesiune, prin înlăturarea statului român din 
convenţie şi crearea de avantaje injuste/neîntemeiate, titularului etc.).  
 Obligaţiile legale şi totodată contractuale, neîndeplinite 
corespunzător de către  părţi, sunt: 

A)- La A.N.R.M.: 
 - nu a controlat aplicarea de  către titular a prevederilor din 
Contractul de explorare şi împărţire a producţiei-ESPA, precum şi a 
celor din legi, hotărâri de Guvern, norme, regulamente şi instrucţiuni din 
domeniu şi nu a dispus măsurile care se impuneau pentru respectarea lor 
(Anexa nr.1p.14  pp.18-100) şi art. 36 din Legea nr..134/1995, art 54 din 
Legea nr.238/2004 (Anexa nr.6 pp.28-44, Anexa nr.9 Stenograma din 
28.04.2009 p.61; Stenograma din 20.05.2009 pp.14 şi urm); 
 - nu a solicitat Guvernului/Ministerului Economiei şi Finanţelor 
Publice, anterior negocierii Actului adiţional nr. 11/27 aug.2007, 
introducerea în Acord a Romgaz SA, sau a altei  entităţi juridice private, 
care să devină parte cu drepturile/obligaţiile/răspunderea juridică pe care 
le-a avut Rompetrol SA până la substituirea sa, din 1995, cu ANRM 
(Anexa nr.8 p.56, Anexa nr. 9, Stenograma din 28.04.2009 pp.30-
32;Stenograma din 20.05.2009 pp.17 şi urm.); 
 - a negociat în mod defectuos şi a semnat - fără 
mandat/împuternicire specială – un act juridic (contract comercial de 
drept privat internaţional) păgubitor pentru România (Acordul de 
concesiune pentru expolatare, dezvoltare şi explorare petrolieră în 
perimetrele XIII-Pelican şi XV-Midia, semnat la 27 aug.2007, pe care l-a 
prezentat spre aprobare  Guvernului, deşi s-a aflat în posesia răspunsului 
scris al Ministerului Afacerilor Externe (Anexa nr.5 pp.36-37,Anexa nr.9 
pp.71-72) prin care i se recomanda să nu negocieze şi să se abţină de la 
acte care ar fi putut fi interpretate împotriva noastră, pe toată perioada 
soluţionării diferendului cu Ucraina, de către Curtea Internaţională de la 
Haga (se ştie  că părţile au negociat şi semnat Acordul de concesiune in 
perioada procesului, cu mult înainte de pronunţarea verdictului – Anexa 
nr.9, Stenograma din 28.04.2009 pp.20 şi urm.); 
 - a întocmit Expunerea de motive/ Nota de fundamentare la OUG 
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nr.101/2007 (Anexa nr. 6 pp.52-62)  şi Nota de fundamentare la HG nr. 
1446/2008 cu omisiuni şi prezentarea de date şi informaţii nereale 
(Anexa nr.5 pp.6-13 ), care au „girat” modificarea şi completarea Legii 
petrolului nr. 238/2004 cu dispoziţii care să dea acordului negociat şi 
semnat deja cadrul legal de care autorii aveau nevoie pentru exonerarea 
lor de răspundere. Autorii Notei de fundamentare, la OUG nr.101/2007, 
sunt: Bogdan Găbudeanu – Preşedinte al ANRM şi Marian Marius 
Dorin- Şeful Cancelariei Primului-ministru (avizatori: MMDD- ministru 
Attila Korodi; MEF-pt.Ministru -  ss-indescifrabil; M.J - pt.ministru,ss-
indescifrabil), iar ai HG.nr.1446/2008: Attila Korodi – ministrul mediului 
şi dezvoltării durabile şi Cătălin Doica – secretar de stat la M.E.F 
contrasemnează H.G. nr 1446/12 noiembrie 2008 privind aprobarea 
Actului adiţional nr.11 la Contractul de explorare şi impărţirea producţiei 
– EPSA (Anexa nr.6 pp.47);   
 - nu a urmărit şi nu a verificat lucrările executate în faza de  
explorare, pentru calcularea taxelor, impozitului pe salarii, redevenţei 
etc. pe  care titularul trebuia să le plătească statului român (Anexa nr.4 
pp. 3-7, pp.11-12, pp. 33-38, Anexa nr.9,Stenograma din 28.04.2009 p.10 
şi pp.25-29); 
 - a aceptat, fară nici o justificare, prelungirea concesiunii celor 
două perimetre din Marea Neagră în favoarea Sterling Resources Ltd, 
care se încheia în 2017, până în anul 2038, precum şi  faptul ca 
redevenţa datorată statului român să nu poată fi modificată până  la 
31.12. 2014, deşi  la cerere – potrivit art.15 din Legea nr.555/2004 
privind măsuri de privatizare a SNP-PETROM-SA  acest Contract putea 
rămâne înafara acestei facilităţi (Anexa nr.5 pp.6-13; Anexa nr.6 p.15); 
 - nu a solicitat în mod imperios companiei Sterling Resources Ltd. 
toate datele şi informaţiile cu caracter geologic şi tehnico-economic care 
îi erau necesare pentru elaborarea Cărţilor petroliere aferente celor două 
perimetre, conform Ordinului MEF nr.150/03.11.2005 (Anexa nr.6 
pp.63,66);  
 - nu a reglementat, după semnarea Acordului de concesiune, 
operaţiunile petroliere desfăşurate în perimetrele adjudecate de titular, şi 
nu a controlat dacă pentru lucrările efectuate s-au obţinut toate avizele, 
autorizaţiile, acordurile etc., dacă au fost îndeplinite  şi alte  formalităţi 
legale derivate din respectarea lor (Anexa nr.5 p.33, Anexa nr.4 pp.133; 
Stenograma din 20.05.2009 pp.10 şi urm.); 
          - nu a emis titularului nici o notificare şi nu a luat nici o măsură de 
sistare a lucrărilor geologice sau de evaluare a structurilor gazeifere 
executate fără documentaţii tehnice prealabil aprobate (inclusiv studiul de 
fezabilitate, pentru care aveau termen de predare la ANRM anul 2005), 
însoţite de avizele necesare, care afectau protecţia suprafeţei marine şi a 
subsolului în cursul operaţiunilor petroliere ori puteau conduce la 
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degradarea zăcămintelor (Anexa nr.9, Stenogramă din 20.05.2009 pp.7-
20); 

- lucrările de construcţii din perioada august 2007-noiembrie 2008 
s-au realizat fără atestat pentru executarea de operaţiuni petroliere şi 
pentru compatibilitate profesională, iar autorizaţiile, avizele, acordurile 
legale prealabile au fost înlocuite cu un „Memorandum” al titularului. La 
singurul control efectuat în martie 2009 (după schimbarea preşedintelui 
ANRM-Dnul B.Găbudeanu), titularul a prezentat doar acordul de mediu 
dat pentru săparea de sonde, valabil doar în faza de prospecţiuni (Anexa 
nr.4 p.133, Anexa nr.9, Stenogramă din 20.05.2009, pp.13 şi urm.);  
 - la transferul, în 2007, a  celor 80% acţiuni de la Talisman, în 
urma cărora Sterling Resources Ltd. a devenit unic titular, ANRM nu a 
întocmit nici o documentaţie/act privind constatarea capabilităţii  
tehnice, a celei financiare şi de personal specializat; semnificativ este 
faptul că de curând Sterling a anunţat transferul a 67,5% din acţiuni, 
pentru a-şi acoperi cerinţa celor aproape 500 milioane dolari necesari 
trecerii la dezvoltare/exploatare (Anexa nr.4 pp.59-62, Anexa nr.9, 
Stenograma din 20.05,2009,pp 11 şi urm.) ; 
 - pentru a înlătura transparenţa cu privire la cunoaşterea 
conţinutului Contractului iniţial din 1992, ANRM nu l-a inregistrat ca 
document „secret”, potrivit legislaţiei în vigoare în materie, pentru ca 
autoritatea (SRI) să-i monitorizeze respectarea regimului juridic special, 
iar, după apariţia Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate i-a dat deliberat caracter de „secret de serviciu”, înclusiv 
Acordului de concesiune din 2007, pentru a le feri astfel de accesul liber 
al cetăţenilor la date de interes public major (Anexa nr.5 p.17, Anexa nr.9 
Stenograma din 20.05.2009 pp.37şi urm.). 
 
  B) – La titularul contractului/acordului petrolier Sterling 
Resources Ltd/Midia Resources Ltd: 
 - deşi s-a angajat ferm prin contractul/acordul încheiate  că va 
respecta întocmai legislaţia română în vigoare pendinte gestionării 
resurselor de petrol şi gaze ale statului român (Anexele nr.1-2),cu  
diligenţă şi eficienţă proprii bunului proprietar, pentru toată perioada 
1997-2008 s-au constatat numeroase încălcări, interpretări date 
legislaţiei şi documentelor încheiate numai în folos propriu, derobări sau 
derogări arbitrare de la conduita contractuală, care afectează grav 
principiul bunei  credinţe în drept. (Anexa nr. 3 pp.1-26). Prezentarea 
incorectă a activităţii firmei, din perioada 1997-2008, făcută Comisiei de 
anchetă, dar şi prin unele materiale/date/informaţii puse la dispoziţia 
mass-media, confirmă justeţea constatărilor din prezentul raport (Anexa 
nr.9,Stenograma/28.04.2009 pp.1-4;Stenograma/20.05.2009 pp.33 şi urm)  
 - întârzieri nepermise de la termenele stabilite în Contractul 
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petrolier - EPSA, din 1992, atât cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
lucrărilor de explorare şi împărţire a producţiei cît  şi cu cele de trecere la 
dezvoltare/exploatare;acestea din urmă determinate de structurile 
gazeifere descoperite: Doina şi Doina Sister (Anexa nr.2 pp.28-73). 
Studiul de fezabilitate trebuia întocmit din 2005 (conform informaţiilor 
ANRM) şi trebuia să conţină, între altele, declararea zăcământului 
descoperit ca „depozit comercial”. Prezentarea studiului constituia o 
obligaţie înscrisă şi în Actul adiţional nr.10/15 dec.2003 la Contract 
(Anexa nr.2 pp.69-73). Neîntocmirea şi neprezentarea studiului la termen, 
pe lângă faptul că se constituie singur în motiv de reziliere de drept a 
Contractului, ridică un legitim semn de întrebare asupra datelor şi 
informaţiilor colectate până în anul 2005, în sensul unei  concluzii privind 
confirmarea structurilor cu zăcăminte comerciale şi fezabilitatea lor 
(Anexa nr.9 Stenograma din 20.05.2009 pp.27 şi urm.); 
 - niciodată, în lunga perioadă de peste 12 ani, titularul nu a probat 
că are capabilitate financiară, tehnică şi de personal calificat pentru a 
duce la îndeplinire, în termenii stabiliţi de părţi prin consens, în 1992, 
obligaţiile asumate, dovadă fiind amânările succesive pe care le-a cerut şi 
obţinut prin Actele adiţionale nr.1-10 (Anexa nr.2,Anexa nr.4 pp.33-37 şi 
63-132; Anexa nr.9 Stenograma din 28.04.2009 pp24 şi urm.;Stenograma 
din 20.05.2009 pp. 11 şi urm); 
 - prezentarea de date şi informaţii nereale, atât prin documentaţia 
trimisă Comisiei de anchetă, cât şi prin cea transmisă mass-media, 
respectiv oral la audierea reprezentantului său în România (Anexa nr.3 
pp.1-9, pp.256-262)  Astfel, în faţa Comisiei de anchetă reprezentantul 
titularului contractului petrolier a făcut afirmaţii că în zona explorată nu 
s-a descoperit petrol, ci numai gaze, lucru contrazis de ceea ce operatorii 
au comunicat ANRM (Anexa nr.5 pp.1-2; Stenograma din 28.04.2009; 
Stenograma din 20.05.2009 pp.40 şi urm.),); la fel ca în cazul majorării 
superficiale a sumelor deja alocate şi cheltuite în investiţie, kilometrilor 
de profile seismice executate, cantităţilor de zăcăminte posibil de extras, 
numărului sondelor forate şi al adâncimii apei în punctele unde sunt fixate 
etc.(Anexa nr.9 Stenogramele din 28.04 şi 20.05/2009); 
 - la negocierea aşa-numitului „Act adiţional nr.11” (Anexa nr.2 pp. 
74-76) prin care statul român a fost injust înlăturat din convenţie (şi prin 
care s-a înlocuit Contractul petrolier-EPSA, din 1992, cu Acordul de 
concesiune din 2007), titularul ştia sau trebuia să cunoască faptul că 
ANRM nu putea fi şi „parte privată” şi „autoritate de reprezentare a 
statului” în Acordul de concesiune semnat la 24 august 2007, pentru 
incompatibilitate evidentă de interese, iniţiind astfel un instrument juridic 
sinalagmatic, (contract comercial de drept privat internaţional), care 
afectează grav buna credinţă a titularului – parte străină în raport cu statul 
român (Anexa nr.9 Stenograma din pp.10 şi urm.); 
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 - deşi legislaţia română în vigoare (Legea petrolului nr.238/2004 
care a preluat seria de reglementări ce se referea la acordurile petroliere 
incheiate anterior ei, respectiv: Legea nr.35/1991 privind regimul 
investiţiilor străine, Legea nr 66/1992 privind acordarea de facilităţi 
pentru atragerea de capital străin în domeniul explorării şi exploatării 
zăcămintelor de petrol şi gaze, Legea petrolului nr.134/1995 etc.-Anexa 
nr.nr.6 pp.26-44), era clară în privinţa faptului că „Facilităţile care se 
acordă investitorilor străini...se stabilesc pentru fiecare contract în parte, 
pe întreaga durată a contractului....” precum şi cu privire la dispoziţia 
imperativă că „Prevederile acordurilor petroliere aprobate de Guvern 
rămân valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost 
încheiate”), a iniţiat (lucru confirmat la audieri atât de reprezentantul 
titularului cât şi al ANRM, ceea ce reprezintă mai mult decât „a 
accepta”) proiectul Acordului de concesiune, mai înainte ca aceste 
dispoziţii ale ei să fi fost abrogate, modificate sau completate. 
Modificarea ulterioară a Legii nr.238/2004, prin OUG nr.101/2007, astfel 
ca să i se dea Acordului atât baza legală de existenţă cât şi temeiul juridic 
pentru a fi aprobat prin HG nr.1446/2008, întăreşte prezumţia că el a fost 
negociat şi semnat în afara legii de ambele părţi (Anexa nr.9 Stenograma 
din....pp..a iniţiat); 
 - nu a ţinut evidenţa financiară clară asupra concesiunii 
adjudecate, neplătind astfel o serie de taxe şi impozite cuvenite statului 
român, inclusiv bugetului local (impozitul pe salariile personalului 
contractant şi subcontractant, pentru eliberarea de autorizaţii, avize, 
acorduri etc) şi nu aprobat niciodată la ANRM veridicitatea sumelor 
cheltuite (Anexa nr.4 pp. 31-37; Anexa nr.5 pp. 1-2, Anexa nr.9 
Stenograma din 28.04.2009 pp.10-26 şi pp.75-77); 
  - nu a pus la dispoziţia ANRM toate datele şi informaţiile 
geologice şi tehnico – economice necesare întocmirii şi ţinerii la zi a 
Cărţilor petroliere aferente celor două perimetre adjudecate (Anexa nr.6 
pp.63-66); 
 - nu a solicitat şi obţinut în prealabil, potrivit legislaţiei în vigoare, 
de la factorii abilitaţi avizele, autorizaţiile, acordurile, atestatele etc. 
necesare lucrărilor care trebuiau realizate în condiţiile, conformitatea şi 
calitatea prevăzute de ele. De conivenţă cu fosta conducere ANRM, a 
executat lucrările numai prin înaintarea unui Memorandum!(Anexa nr.3 
pp.541-561, Anexa nr.4 p.93, Anexa nr.5 p.33;; Anexa nr. 9 Stenograma 
din 20.05.2009 p.37).  

S-a reţinut că numai prin nesolicitarea şi obţinerea autorizaţiei de 
construcţie la lucrările pendinte operaţiunilor petroliere efectuate în 
perioada august 2007-noiembrie 2008, pentru care titularul ar fi trebuit să 
plătească o taxă de 1% din valoarea lucrărilor, bugetul statului român a 
fost privat de un venit aproximat la 1 milion dolari SUA (Anexa nr.4 
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p.38, Anexa nr.9 pp..27-30);  
 - potrivit angajamentului de a susţine operaţiunile petroliere în 
perimetrele concesionate printr-un efort financiar anual de numai 8 
milioane dolari/an, rezultă că faţă de cele 450-500 milioane dolari 
necesari trecerii la exploatarea investiţiei, titularul concesiunii are 
nevoie de mai mult de 60 ani! Si prin acest angajament, Sterling 
demonstrează o dată în plus lipsa  capabilităţii sale financiare, de natură 
a afecta grav interesele României de a-şi valorifica eficient noile 
zăcăminte de petrol şi gaze descoperite (Anexa nr.4 p.4, Anexa nr.9 
Stenograma din 28.04.2009 pp.14-15); 
 3) – Verificarea impactului economic pe care îl are Acordul 
petrolier actual al companiei Sterling Resources Ltd asupra mediului 
de afaceri, bugetului general consolidat şi asupra economiei 
naţionale, în general.   

 Cu privire la volumul zăcământului descoperit; în Nota de 
fundamentare la HG nr.1446/2008 se menţionează cca 2 miliarde mc., 
ANRM, prin preşedintele actual, confirmă 10,1 miliarde mc (la care se 
adaugă cca. 40 miliarde mc. estimate prin lucrările de prospectiune 
seismică). Mai mult, Nota de fundamentare consemnează – 0 (zero) 
cantitate la ţitei, iar în Comisie ni s-a vorbit de 278 milioane tone 
(estimări în baza lucrărilor de prospecţiune seismică). La efortul 
financiar, Compania si-a fixat  doar suma de 8 milioane dolari/an, dar pe 
total afirmă că ar fi nevoie de 450 – 500 milioane dolari. Toate acestea 
determină numeroase probabilităţi, cu diferenţe foarte mari între ele 
(respectiv: cât trebuie pentru învestiţia de trecere la exploatare?  ce 
impozite se cuvin statului/bugetului local? ce taxe trebuie achitate pentru 
obţinerea de autorizaţiilor de construcţii şi a celor de mediu etc.?). De 
asemenea, o estimare valorică rezultă din evaluarea unui potenţial de 
extracţie de 40%, 60% sau 80% - raportat la un zăcământ de 2  miliarde 
mc. şi alta dacă raportarea se face la 50 miliarde mc.(Anexa nr. 9 
Stenograma din 28.04.2008 pp.10 şi urm.;Stenograma din 20.05.2009 
pp.26 şi urm; Stenograma din 17.06. 2009 pp.1-2; 8-9; 21); 
 Faţă de aceste constatări cu diferenţe imposibil de comensurat 
(Comisiei de anchetă  lipsindu-i atât personalul cât şi mijloacele necesare 
îndeplinirii unei asemenea sarcini), s-a hotărât (cu majoritate de voturi) să 
nu se hazardeze în a face estimări şi evaluări incorecte, aproximative, 
socotind că – în materie – este necesar a se face un audit profesional, de 
către un organism abilitat şi competent, ales cu maximă diligenţă, (chiar 
dacă   unii membri, cu argumente concludente şi-au exprimat opinia nu 
numai pentru o expertiză/audit, care să clarifice exhaustiv diferenţierile 
mai sus menţionate, ci şi pentru a se şti cum şi cu cât anume a fost afectat 
bugetul statului şi cel local, care sunt prejudiciile concrete etc.- Anexa 
nr.9 Stenograma din 17.06.2009, pp.21-23); 
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Din relatarea actualului presedinte al ANRM, făcută în şedinţa din 
17 iunie 2009 (Anexa nr.9,Stenograma pp.59-61), Comisia a reţinut şi 
faptul că o evaluare aproximativă a volumului de gaze şi ţiţei care s-ar 
putea extrage, precum şi o estimare a cheltuielilor de investiţie care s-au 
făcut, precum şi a celor care trebuie făcute pentru a se ajunge la 
exploatarea zăcămintelor declarate „comerciale” nici ANRM – în 
momentul de faţă – nu o poate face. Lipseşte  documentaţia (pe care 
vechea conducere fie nu a întocmit-o, fie a dosit-o), inclusiv Cărţile  
petroliere, pe care nu le-au emis, privând astfel perimetrele concesionate 
titularului Acordului de o „radiografie” absolut necesară şi legală.  

Neîntocmirea studiului de fezabilitate (care trebuia prezentat 
ANRM încă din 2005) reprezintă alt impediment pentru a putea face 
estimări/evaluări obiective (Anexa nr.9, Stenograma din 17.06.2009 p.7);  
 In răspunsul la una din întrebările pe această temă, preşedintele 
ANRM, raportându-se la estimarea zăcămintelor comunicată de Sterling 
Resources Ltd., de cca. 10,1 miliarde mc. de gaze – cu un factor de 
recuperare de 80% - preciza: „la factorul de recuperare de 80%, 
inseamnă 8 miliar de mc. de gaze, ceeace – la o perioadă de 8 ani – ar 
reprezenta cca 25 % din importul anual de gaze al României”.  
           Dacă se analizează din punct de vedere al valorii de piaţă a acestor 
gaze, se poate aproxima echivalentul a 3 miliarde dolari SUA. 
(corespunzător cotei de 45% din producţie care se cuvenea României, 
pierderea (estimată de ANRM) referitoare la datele de până în prezent 
este de cca 250 milioane Euro). Rezultă aşadar un impact macro-
economic insemnat; la o sumă pe care statul român a pierdut-o prin 
transformarea contractului iniţial în acord de concesiune.(Anexa nr.5 
p.62); 

 Dar calculele nu trebuie să vizeze doar  singurele structuri 
gazeifere (Doina şi Doina Sister) ce urmează a fi declarate „comerciale” 
în perioada următoare. Aceasta deoarece,în acelaşi timp, mai sunt o serie 
de alte 9 structuri potenţial gazeifere şi petrolifere, care în perioada 
următoare îşi pot dovedi rentabilitatea şi posibilitatea de trecere la 
exploatare. Atunci pierderea estimată  creşte substanţial.(Anexa nr.9, 
Stenograma din  20.05.2009);  
 Această scurtă prezentare a preşedintelui ANRM, cu privire la 
impactul macro-economic al inlocuirii Contractului iniţial cu Acordul de 
concesiune, susţine convingerea Comisiei că o evaluare/estimare corectă, 
pertinentă a cazului nu o poate face decât o persoană juridică de audit 
profesional, autorizată, foarte competentă şi pe  deplin neutră. 
 4) – Verificarea motivaţiei urgenţei actului normativ adoptat 
de Guvern  de a modifica în fond Legea minelor nr.85/2003 şi Legea 
petrolului nr 238/2004, care au conţinut organic. 
 Potrivit art.115 alin.(4), Guvernul poate adopta ordonanţe de 
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urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi 
amânată, având  obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. 
 Dacă se examineză cu competenţă conţinutul OUG nr 101/4 
octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor 
nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004 (Anexa nr.6 pp.34-46) (cu 
luarea în considerare atât a Notei de fundamentare şi cât şi a 
preambulului (din Monitorul oficial al României, Partea I, 
nr.684/08.X.2007) se poate constata că nici una din condiţiile/exigenţele  
art.115 alin.4 din Constituţie, cu privire la legiferarea de către Guvern, 
prin ordonanţă de urgenţă, nu au fost îndeplinite. 
 Astfel, nici Nota de fundamentare şi nici preambulul ordonanţei, 
nu probează  situaţia extraordinară a cărei reglementare nu putea fi 
amânată, ci pur şi simplu enunţă că intervenţia legislativă „constituie o 
situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată”. Nu se 
spune nici un cuvânt în ce a constat urgenţa, de ce reglementarea nu 
putea fi realizată prin modalitatea sesizării Parlamentului cu un proiect 
de lege, ce consecinţe s-ar fi putut produce dacă ordonanţa nu ar fi fost 
emisă, precum şi ce se întâmplă cu efectele produse, în cazul în care 
Parlamentul resinge ordonanţa (ceea ce s-a şi întâmplat)?.Nici din 
examinarea conţinutului ei concret nu rezultă că o reglementare firească, 
prin proiect de lege iniţiat de Guvern şi aprobat de Parlament cu 
procedură obişnuită sau „cu prioritate/urgenţă”, ar fi perturbat buna 
desfăşurare a relaţiilor sociale, astfel ca să fie necesară şi justificată 
abrogarea art. 31 alin (2) şi  art. 61 alin (1), respectiv modificarea  alin.(3) 
al art.31, din Legea petrolului nr.238/2004legiferarea prin OUG 
nr.101/2007. Despre lipsa situaţiei extraordinare şi a motivării 
corespunzătoare a urgenţei autorilor, Notei de fundamentare (ANRM, 
Cancelaria primului-ministru,MEF) li s-a atras atenţia, în scris, de 
ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, prin Avizul de oportunitate, 
astfel:”Având în vedere că motivarea necorespunzătoare a urgenţei în 
cuprinsul ordonanţei constituie un motiv de neconstituţionalitate a 
ordonanţei de urgenţă astfel aprobate, propunem evidenţierea atât în 
Nota de fundamentare cât şi în preambul a consecinţelor negative ale 
nepromovării reglementării în discuţie pe calea delegării legislative.” 
(Anexa nr.8 pp. 58-59).Fără nici un rezultat însă.  

Intervenţia normativă prin invocarea „alinierii prevederilor 
legislaţiei române cu legislaţia celorlalte state membre ale U.E., în ceea 
ce  priveşte valoarea taxelor şi redevenţelor cuvenite statului pentru 
concesionarea de activităţi miniere şi operaţiuni petroliere, precum si 
necesitatea uniformizării cât mai urgente a taxelor şi redevenţelor 
cuvenite statului, în calitate de concedent” nu intră în discuţie, deoarece 
nu au nici o tangenţă cu materia reglementată de textele sus-menţionate 
(nu însă şi cu scopul urmărit de legiuitor de a înlătura din lege textele care 
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nu susţineau Acordul de concesiune semnat cu Sterling Resources Ltd. la 
24 august 2007 şi cu posibilitatea aprobării lui prin HG nr.1446/2008) 
(Anexa nr.9 Stenograma din 17.06.2009 pp.19-20).  
 5) – Verificarea modului în care au fost încheiate şi modificate 
acordurile petroliere şi licenţele de concesiune/administrare în baza 
prevederilor OUG nr.101/2007 şi consecinţele acestora. 
 In cadrul juridic creat de OUG nr. 101/2007, în afara Acordului de 
concesiune petrolieră care face obiectul prezentei anchete parlamentare, 
nu a mai fost negociat, semnat, aprobat nici un alt acord, contract, act 
adiţional s-au alt instrument juridic în materia reglementă  de Legea 
petrolului nr 238/2004.  

 Reţinând singularitatea, unicitatea şi ineditul Acordului de 
concesiune semnat la 24 august 2007 de către ANMR şi Sterling 
Resources Ltd.,  mass-media în numeroase exprimări, cât şi alţi 
comentatori/analişti i-au acordat tranzacţiei atributul „cu 
dedicaţie”(Anexa nr. 7)” sau cadoul domnului Tăriceanu făcut companiei 
în cotă parte de 45% (Anexa nr.9 Stenograma din 20.05.2009 pp13-14). 
 
             6). Investigarea responsabilităţilor la nivel instituţional în 
relaţia contractuală cu compania Sterling Resources Ltd. şi a 
cauzelor care au condus la situaţia actuală din sectorul resurselor 
minerale. 
 La solicitare membrilor Comisiei de anchetă de a se face cunoscută 
identitatea funcţionarilor care au negociat şi semnat Acordul de 
concesiune din 24 august 2007, precum şi a celor implicati în redactarea 
Notei de fundamentare la HG nr.1446/2008, ANRM a făcut următorele 
nominalizări (Anexele nr. 4 pp 13-30, cu Fişa posturilor; Anexa nr.9 
Stenograma din 28.04.2009 pp.58-60; Stenograma din 20.05.2009 p.34):  

A) – Pentru negocierea Acordului petrolier de concesiune: 
                   - Boroşi Gicu – Director general al DGGECRRP; 

          - German Silviu Mihai – Director general adjunct;  
  -Păiajen Ninel – Consilier juridic  

B) – Grupul de lucru constituit de preşedintele ANRM – Bogdan 
Găbudeanu,  pentru participarea la redactarea Notei de 
fundamentare la HG nr 1446/2008: 

 a) – La redactare: 
               - German Silviu Mihai –Director general     adjunct al 
           DGGECRRP,                                                      

                -Antonie Florina –expert superior al DGGECRRP; 
          b) – Pentru verificare şi avizare: 

                - Boroşi Gicu – Director general al DGGECRRP, 
                          -Bogdan Laurenţiu – Director DGISTAMOP,                                         

                -Păiajen Ninel – Consilier juridic 
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 C) – Preşedinţi ai ANRM în perioada 1992 – 2008 au fost: 
       - Dnul Bădulescu Doru Laurean 
       - D-nul Ianăş Mihai 
       - D-na Stratulat Maria Iuliana      
       - D-nul Buliga Gheorghe 
       - D-nul Găbudeanu Bogdan 
 Tinând seama de cele afirmate, în audieri, de actualul preşedinte al 
ANRM – ing.dr. Gelu Mărăcineanu (Anexa nr. 9, Stenograma din 
20.05.2009 p.34), precum şi de opiniile unor membri ai Comisiei de 
anchetă (Anexa nr.9 Stenograma din 17.06.2009 pp.33,36,39,53-58) în 
legătură cu faptul că organele de procuratură competente (ca urmare a 
materialelor, discuţiilor şi comentariilor din mass-media) s-au sesizat din 
oficiu cu privire la necesitatea cercetării modului în care s-a incheiat 
Acordul  de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare 
petrolieră în perimetrele XIII-Pelican şi XV-Midia între ANRM şi Sterling 
Resources Ltd, semnat la Bucureşti la 24 august 2008, Comisia a decis, 
prin vot majoritar, să nu audieze persoanele nominalizate prin acest 
raport,  întemeindu-şi prezumţia de neîndeplinire sau, după caz, de 
îndeplinire defectuoasă a atribuţiilor de serviciu numai prin examinarea şi 
interpretarea  documentaţiei scrisă avută la dispoziţie.    
 7). Analiza legalităţii Actului adiţional la Contractul de 
explorare şi împărţire a producţiei, încheiat cu compania Sterling 
Resources Ltd. 
 Pe baza examinării vastei documentaţii pusă la dispoziţia Comisiei 
de anchetă, respectiv: legislaţia în vigoare (la data încheierii Contractului 
de explorare şi împărţire a producţiei – EPSA, din 1992, din perioada 
1992 – 2007 când s-au încheiat Actele adiţionale nr.1-10, din momentul 
negocierii şi semnării Acordului de concesiune/24 august 2007; legislaţia 
ulterioară acestui acord, adoptată pentru a-i da acestuia baza legală, apoi 
şi pe cea care a înlăturat-o; materialele trimise de Sterling Resources Ltd. 
la cererea Comisiei dar şi voluntar, documentaţia solicitată de la ANRM 
şi de la alte autorităţi/ instituţii ale statului implicate în cauză sau cu 
posibilităţi de a oferi date/informaţii pertinente anchetei etc.), potrivit 
celor rezumate la pct.1/A/a) şi b) din prezentul raport, consideră Actul 
adiţional nr 11 la contractul sus-menţionat şi Anexa lui ca fiind ilegale, 
deoarece – la data negocierii şi semnării lui – au încălcat grav atât 
legislaţia română în vigoare, cât şi intenţia, scopurile, voinţa şi obiectul  
pe care părţile le-au avut (în 1992 şi ulterior prin cele 10 Acte adi-
ţionale) când au încheiat Acordul/contractul de explorare şi împărţire a 
producţie-EPSA. 
 III) – CONCLUZII : 
  In urma activităţii desfăşurate pe baza împuternicirii primite 
prin HCD nr. 19/ 15 aprilie 2007, Comisia de anchetă formulează 
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următoarele concluzii: 
a)- Acordul  de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi 

exploatare petrolieră în perimetrele XIII-Pelican şi XV-Midia între 
ANRM şi Sterling Resources Ltd, semnat la Bucureşti la 24 august 2008, 
s-a negociat şi semnat fără bază legală. (p.6-8, p.17,p.22) 

Reglementarea compatibilă cu conţinutul noii convenţii a fost 
emisă ulterior, prin OUG nr. 101 din 4 octombrie 2007, care, fără temei, 
a  modificat, completat şi abrogat anumite dispoziţii din Legea petrolului 
nr 238/2004, contrare Acordului.  

Prin înlăturarea, de către Parlament (prin legea aflată la 
promulgare) din conţinutul OUG nr.101/2007 a dispoziţiilor care ofereau 
baza legală respectivului Acord se revine la situaţia anterioară intrării în 
vigoare a OUG nr.101/2007, respectiv la cadrul legislativ al Legii 
petrolului nr.238/2004, care nu-l susţine; 

b)– Conţinutul Acordului nu corespunde  denumirii de Act 
adiţional nr.11 la Acordul/Contractul de explorare a producţiei între 
ROMPETROL SA şi Entreprise Oil Exploration Limited CanadianOxi 
Ltd.(astfel cum a fost modificat prin Actele adiţionale nr.1-11), fiind 
vorba de un contract/convenţie nouă, cu alte părţi (din care -ANRM se 
află în evident conflict de interese, deoarece nu poate fi, deodată, şi 
„parte civilă/privată” în contract şi „autoritate de reprezentare a 
statului”), alt conţinut, efecte, responsabilităţi, de asemenea, noi. In 
consecinţă, nici formal el nu se poate constitui în „ anexa”  la Contractul 
iniţal (cum greşit au procedat autorii) deorece pe acesta l-au inlocuit in 
integralitate cu Acordul de concesiune, şi nici „anexă” la Actul adiţional 
nr.11 – care el însuşi este  tot „anexă” la acelaşi Contract iniţial-desfinţat 
(p.7, p.9);  
 c) – Prin obiectul reglementat (referitor la exploatarea 
zăcămintelor minerale din perimetrele XIII-Pelican şi XV-Midia), modul 
defectuos de  redactare a întregului Acord (nu numai raportat la regulile 
de tehnică legislativă ci prin simplă comparare cu  Contractul iniţial),  
lipsa împuternicirii/mandatului de negociere şi semnare din partea 
Guvernului (fiind vorba de un contract internaţional de drept privat de 
maximă importanţă pentru ambele părţi), cât şi prin crearea, fără drept, a 
unei stări juridice disproporţionată faţă de Contractul iniţial, noua 
tranzacţie nu îndeplineşte condiţiile unei tranzacţii juste, fiind contrară 
principiilor de drept cu privire la echitatea şi egalitatea juridică a 
părţilor în convenţii  (p.7, p.9, p.13-14),; 
 d) – Premergător negocierii, era necesar ca organul de control, 
supraveghere, îndrumare – Comitetul de direcţie, creat de părţi în număr 
paritar, care a activat potrivit Capitolului VI din Contractul iniţial -EPSA, 
să prezinte Guvernului sitaţia la zi a stadiului concesiunii, precum şi 
date şi informaţii predictibile cu privire la derularea activităţii de 
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dezvoltare/exploatare a unor zăcăminte comerciale, deosebit de 
importante pentru ambele părţi ; în mod similar trebuia procedat de 
ANRM şi la preluarea de către Sterling Resources Ltd, în 2007, a celor 
80% acţiuni de la Talisman, când. a devenit unic titular, fară ca  să-i 
verifice/constate îndeplinirea condiţiilor de capabilitate tehnică, 
financiară, umană/profesională;  

e) – Deşi compania avea oblogaţia să realizeze studiul de 
fezabilitate, conform clauzei din Actul adiţional nr.10/15 dec.2003, nu l-a 
realizat şi nu l-a prezentat, la ANRM, nici până la această dată (ceea ce 
crează legitime incertitudini atât cu privire le operaţiunile petroliere deja 
desfăşurate, cât şi cu privire la concluziile privind rezultatul explorărilor 
în perimetrele concesionate); a iniţiat Actul adiţional nr.11, şi a păstrat 
facilitatea de a nu modifica redevenţa până în anul 2014, deşi potrivit 
art.15 alin.2 din  Legea nr.555/2004, putea renunţa la ea; a produs numai 
din vina sa exclusivă, întârzieri numeroase şi nepermise de la termenele 
Contractului de explorare şi împărţirea producţiei – EPSA, astfel încât 
întreaga exploatare a zăcămintelor descoperite este pusă în pericol de a fi 
realizată în termenul de concesiune de 30 ani (p.16 - 18 ); 

f) - Pentru proiectul HG nr.1446/2008 de aprobare a Acordului de 
concesiune...nu s-a întocmit studiul de impact asupra economiei, 
mediului de afaceri şi mediului natural şi nu s-au luat avizele legale de la  
Consiliul Legislativ, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 
Consiliul Economic şi Social, Curtea de Conturi, Consiliul 
Concurenţei, SRI etc. încălcându-se astfel prevederile  exprese din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative (art.6 alin. (2)-(3), art.(8) şi art (9), precum şi ale 
HG.nr.1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, 
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte 
normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării 
(p.9 - 11);  

g) - Cu referire la datele eronate, nereale, tarnsmise Comisiei de 
anchetă, de Sterling Resources Ltd., sunt între altele de reţinut: -1800 de 
km. lucrări de prospecţiuni în loc de 9418 km. comunicaţi la ANRM ;       
- de o acumulare de gaze în zăcământ de 2 miliarde mc., faţă de 10,1 
miliarde cât susţine ANRM; 70 milioane dolari investiţi, dar ANRM 
confirmă numai 45, 238 milioane; titularul nu a confirmat că s-au 
descoperit zăcăminte de ţiţei în structurile forate, dar operatorul a 
comunicat ANRM că astfel de zăcăminte există etc.(p.9, p.11, p.16); 

h) - ANRM nu a efectuat, pe toată durata desfăşurării operaţiunilor 
petroliere (lucrărilor de explorare/exploatare), nici un control (p.13);  

Reprezentanţii ANRM în Comitetul de direcţie (în număr de 3) nu 
au întocmit şi nu au prezentat conducerii rapoarte periodice, note, 
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constatări etc., potrivit atribuţiilor de serviciu şi obligaţiilor 
contractuale pe care le aveau şi nici conducerea nu le-a solicitat.  

i) - S-a constatat că Sterling Resources Ltd. nu a solicitat şi nu 
deţine autorizaţiile, avizele, autorizaţiile de mediu şi alte formalităţi 
prealabile prevăzute de legislaţia română în vigoare, pentru lucrările ce 
urmau a fi executate/efectuate în perimetrele concesionate; pentru care 
trebuiau plătite taxele legale (astfel, numai pentru autorizaţia de 
construcţii prevăzute de Actul adiţional nr.11 trebuia plătită taxa de  
aproape 1 milion dolari) (p.10, p.14, p.17); 

j) – ANRM,până în prezent, nu a informat şi nu a solicitat 
Guvernului, Ministerului Economiei şi Finanţelor etc., ca ROMGAZ 
SA ori altă persoană juridică de drept privat să intre parte în 
acord/contract, agenţia aflându-se in evident conflict de interese. Si-a 
asumat ilegal, Actul adiţional nr.11 prin care, pe de o parte,  s-a substituit 
statului român negociind şi semnând fără mandat/împuternicire 
(similară aceleia primită de Rompetrol SA prin HG nr.508/1991), un nou 
acord/contract comercial (de drept privat internaţional),  iar - pe de altă 
parte - a acceptat înlocuirea cotei părţi de 45% din producţia extrasă ce 
revenea Statului român cu o redevenţă de 10-13 %, neserioasă în raport 
cu dreptul pierdut (p.13-14); 

k)- ANRM, a negociat şi semnat cu Sterling Resources Ltd. 
Acordul de concesiune din 24 august 2007 şi, împreună cu Cancelaria 
Primului ministru, a întocmit Nota de fundamentare şi proiectul 
HG.nr.1446/2008, cu omisiuni grave,  concesii nejustificate  şi 
prezentarea de date/informaţii nereale,  (pct.1/A/b din acest Raport), pe 
care le-au înaintat Guvernului pentru însuşire/aprobare (pp.7-14);  

l)- ANRM nu a urmărit şi întocmit Cartea petrolieră a 
perimetrelor concesionate, obligatorii din 2005, conform Ordinului MEF 
nr.150/03.11 2005 (p.14); 

m)- Pe toată perioada Contractului de peste 17 ani (peste 12 ani cu  
Sterling Resouces Ltd. ca parte) titularul nu a dovedit capabilitatea 
financiară, tehnică si nici umană (cu specialişti), pentru realizarea 
unui asemenea obiectiv, aşa cum prevede Legea petrolului nr. 238/2004 
şi actele normative subsecvente acesteia (p.16 );  

Edificator sunt  următoarele date/informaţii în acest sens: investiţia 
presupune un efort financiar de 450 – 500 milioane dolari SUA, iar 
titularul, conform Notei de fundamentare la HG.nr.1446/2008, si-a fixat o 
sumă de 8 milioane/an (deci ar avea nevoie de cca 60 de ani să o ducă la 
bun sfârşit); are  10 sonde de forare pentru explorare, dar îi lipseşte toată   
infrastructura (potrivit conţinutului, Contractul iniţial din 1992 -EPSA 
obliga titularul/ contractorul ca, pe cheltuiala şi risc propriu, să execute 
lucrările de explorare geologică iar, dacă se descoperea o structură 
gazeiferă/petrolieră, aceasta trebuia declarată „depozit comercial” şi, 
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tot pe cheltuiala sa, urma să suporte investiţia pentru săparea de sonde, a 
pahornelor de extracţie, montarea de conducte colectoare, conducte 
magistrale până la ţărm şi toate celelalte echipamente etc.din care, până 
în prezent, n-a executat nimic); în 1991 firma avea 3 angajaţi, în 2000 – 
4 angajaţi, în 2007 – 7 angajaţi, potrivit depoziţiei reprezentantului 
titularului în Comisie (p.18,); 

n)- Date fiind consecinţele pe care Comisia le-a reţinut ca fiind 
generate prin emiterea OUG nr 101/2007 (fară de care nu ar fi fost 
posibil să se adopte  HG nr.1446/2008 de aprobare a Acordului de 
concesiune) este nevoie de atenţionarea severă a Guvernului de către 
Parlament pentru a nu  mai reglementa prin instituţia delegării 
legislative, abuziv, fără temei constituţional, contracte şi acorduri  cu 
efecte dezastuoase pentru credibilitatea actului normativ, atât în plan 
intern cât şi internaţional (pp. 20-21);  

Numai acest caz, pentru a nu menţiona atâtea altele, demonstrează 
ce efecte juridice dăunătoare se pot produce în perioada de aplicare a 
unei OUG – respinsă ori a cărei dispoziţii de fond, esenţiale au fost  
modificate, completate sau abrogate de către Parlament. In cazul de faţă, 
deşi exista o atenţionare expresă din partea ministrului pentru relaţia cu 
Parlamentul asupra necesităţii de a se evidenţia efectele OUG nr 
101/2007 şi a preciza care sunt consecinţele în caz de respingere a unor 
reglementări din conţinutul ei – fapt care s-a şi intâmplat -  ANRM şi 
Guvernul României  au desconsiderat/persiflat această obligaţie legală 
(p.20); 

o)- ANRM in mod deliberat nu a clasificat Contractul iniţial 
(EPSA) ca „document secret”, deşi – potrivit legislaţie in vigoare, în 
materie, până la adoptarea Legii 182/2002 – avea obligaţia să o facă, şi 
astfel a scos convenţia de sub monitorizarea SRI, privind respectarea 
regimului juridic special, iar, ulterior intrării în vigoare a Legii 
nr.182/2002, a clasificat Acordul încheiat  „secret de servici”, 
înlăturând  transparenţa şi accesul liber al cetăţenilor la date şi infor 
maţii de cel mai inalt şi legitim grad de interes public (pp.10-11, p.15); 

p)- ANRM nu şi-a îndeplinit corect, cu loialitate faţă de statul 
român, competenţele şi atribuţiile legale, nu a respectat legislaţia în 
vigoare la negocierea şi semnarea Actului adiţional nr.11, nu a solicitat 
de la titular datele şi informaţiile pentru a verifica dacă acesta işi 
execută contractul conform obligaţiilor asumate, dacă a cerut şi obţinut 
autorizaţiile, avizele, atestatele, certificatele, ori a  îndeplinit formali 
tăţile prealabile potrivit reglementărilor, nu a notificat şi nu a sistat 
operaţiunile petroliere desfăşurate fără autorizaţie de construcţie, 
atestat profesional, nu s-a convins de faptul că aceste lucrări nu 
degradează zăcămintele din depozit, nu a verificat dacă titularul îşi 
achită taxele, impozitul pe salarii , şi alte datorii faţă de statul român, a 
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permis să se efectueze lucrări petroliere în perimetrele concesionate pe 
baza unui „Memorandum” întocmit  în interesul său (pp.12- 15); 

p)- Comisia de anchetă,  constatând grave încălcări de lege şi de 
neîndeplinire/îndeplinire parţială ori cu întârzieri nejustificate ale 
clauzelor Contractului iniţial -EPSA, atât de către Sterling Resources 
Ltd.- pe de o parte, cât şi de ANRM şi alte autorităţi române – pe de altă 
parte, este convinsă de necesitatea ca părţile (ţinând seama de  votul 
recent al Parlamentului prin care s-au abrogat din  OUG nr.101/2007 
dispoziţiile care ofereau baza legală la Acordul de concesiune semnat la 
24 august 2007) - de comun acord - să-l declare nul şi să treacă fie la 
negocierea şi semnarea unui Act adiţional nr 11, nou (raportat la 
intenţia, scopurile şi voinţa  iniţială a părţilor, din 1992, cu respectarea 
principiului egalităţii părţilor şi echităţii juridice în drept), fie la 
negocierea şi semnarea unui acord nou, de concesiune şi exploatare a 
zăcămintelor de gaze şi ţiţei din depozitele comerciale descoperite în 
perimetrele concesionate. In cest din urmă caz, va trebui însă, ca în 
prealabil, partea română  (persoană juridică de drept privat, desemnată să 
reprezinte statul român într-un contract comercial de drept privat 
internaţional) să primească împuternicire/mandat de negociere/semnare 
de la Guvern, care - pentru intrarea în vigoare – potrivit legislaţiei, va 
trebui să-l şi aprobe, dacă vor fi recunoscute drepturile deja dobândite de 
statul român prin Contractul iniţial din 1992 (p.12); 

r)- Comisia de anchetă, luând act în timpul audierii 
reprezentantului  ANRM, că organele de procuratură competente să 
cerceteze modul în care funcţionarii publici şi alte persoane implicate 
în negocierea, semnarea şi aprobarea Acordului de concesiune pentru 
explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII-Pelican 
şi XV-Midia între ANMR şi Sterling Resources Ltd., semnatla Bucureşti, 
la 24 august 2007 şi-au exercitat competenţele şi îndeplinit atribuţiile de 
serviciu s-au sesizat atât din oficiu, cât şi la solicitarea Guvernului, a 
considerat că audierea personalului implicat – în paralel cu autorităţile 
justiţiei – nu este oportună, rezumându-se, pe de o parte, a menţiona  în 
conţinutul prezentului Raport, o seamă din actele pe care le-au 
întocmit, iar, pe de altă parte,  să pună la dispoziţia organelor judiciare, 
la solicitarea acestora, toate datele şi informaţiile Comisiei de anchetă 
(pp.7-8, p.14, pp.21-22).  

 
    

           IV) -  PROPUNERI :  
  a)- De urgentat promulgarea Legii privind aprobarea (cu 
modificări şi completări a articolelor care au constituit baza aprobării HG 
nr.1446/2008) a OUG nr.101/2007 de modificare şi completare a Legii 
minelor  nr.  85/2003  şi  Legii petrolului  nr. 238/2004,  pentru   a      da  
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Guvernului  şi părţilor Acordului de concesiune temeiul juridic de 
constatare a abrogării implicite a HG nr.1446/2008; 

b)- Imputernicirea/mandatarea ANRM/a altei instituţii sau 
chiar a unei persoane juridice privată, de către Guvern, să negocieze cu 
Sterling Resources Ltd/Midia Resources Ltd. declararea ca nul a 
Acordului de concesiune semnat la 24 august 2007, precum şi pentru 
încheierea, după caz, a unui nou Act adiţional nr.11  la Contractul 
iniţial – EPSA ori a unui acord nou, in conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi respectarea intenţiei, scopurilor, voinţei părţilor şi obiectului 
prestabilit, la semnarea Acordului/Contractului de explorare şi 
împărţirea producţiei din 1992;  

c)- Trimiterea prezentului Raport, pentru informare şi 
luarea de măsuri legale corespunzătoare la următoarele 
autorităţi/instituţii de stat:  Parchetul general de pe lângă ICCJ, 
Guvernului României, Curţii de Conturi şi Serviciului Român de 
Informaţii. 
 Termenul pentru Guvern, de a informa Comisia pentru Industrii şi 
Servicii cu privire la aducerea la cunoştinţă despre măsura/soluţia de 
reziliere/renegociere a Actului adiţional nr.11 la Acordul/contractul de 
explorare şi împărţire a producţiei – EPSA, întrat în vigoare la 22 
septembrie 1992, este de 60 zile de la aprobarea prezentului Raport de 
către plenul Camerei Deputaţilor; 

           d)- Informarea mass-mediei despre situaţia, la zi, 
Acordului/ contractului de explorare şi împărţire a producţiei – EPSA, 
intrat în vigoare la 22 septembrie 1992, în care, la zi, unic 
titular/concesionar este, Sterling Resources Ltd. iar concedentul – 
Statul român, prin Guvern şi respectiv prin ANRM. 
 Prezentul raport a fost redactat şi supus votului Comisiei de 
anchetă , în Sedinţa din 25 iunie 2009, de următorul 
               Comitet de redactare:  

- Deputat  Iulian Iancu (PSD+ PC)............................................. 
- Deputat  Robert Sorin Negoiţă  (PSD+PC)............................... 
- Deputat  Cristian Alexandru Boureanu (PD-L)....................... 
- Deputat  Mircea Marin (PD-L).................................................. 
- Deputat Clement Negruţ (PD-L)................................................. 
- Deputat  Cristian Mihai Adomniţei (PNL)................................ 
- Deputat  Aurelia Vasile (PSD +PC)........................................... 
- Deputat  Dumitru Chiriţă (PSD+PC)........................................ 
- Deputat  Lucian  Nicolae Bode (PD-L)..................................... 
- Deputat  Oana Manolescu (Minoritati)..................................... 

         - Consilier consultant: 
           Consilier parlamentar-colaborator:Teodor Bobiş...................... 
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Comisia de anchetă a aprobat prezentul Raport cu majoritate de 
voturi, astfel: 13 voturi- pentru , 5 – abţineri , 1 - absent) şi 0 - împotrivă-
astfel:  

1.- deputat Iulian Iancu (PSD+PC)..........................................pentru 
2.- deputat Cristian Alexandru Boureanu (PD-L)....................pentru 

          3.- deputat Robert Sorin Negoiţă (PSD+PC)............................    - 
4.- deputat Cristian Mihai Adomniţei (PNL)........................abţinere 
5.- deputat Mircea Marin (PD-L).............................................    - 
6.- deputat Istvan Antal (UDMR).........................................abţinere 
7.- deputat Viorel Balcan (PSD+PC).......................................    - 
8.- deputat Lucian Nicolae Bode (PD-L).................................pentru 
9.- deputat Emil Bostan (PNL).................................................   - 

         10.- deputat Matei Radu Brătianu (PSD+PC)...........................pentru 
11- deputat Cristian-Ion Burlacu (PNL)..................................    - 
12- deputat Dumitru Chiriţă (PSD+PC)...................................pentru 
13- deputat Andrei Dolineaschi (PSD+PC).............................     - 
14- deputat George Ionescu (PD-L).........................................    - 
15- deputat Nicolae Jolţa (PNL)...........................................        - 
16- deputat Doru Braşoan Leşe (PD-L)...................................pentru 
17- deputat Oana Manolescu (Minorităţi)................................pentru 
18- deputat Constantin Mazilu (PSD+PC)...............................     - 
19- deputat Clement Negruţ (PD-L)........................................pentru 
20- deputat Gergely Olosz (UDMR)....................................    absent 

          21- domnul deputat Nicuşor Păduraru (PD-L).........................pentru 
22- deputat Cristian Petrescu (PD-L).......................................pentru 
23- deputat Cornel Pieptea (PNL).........................................abţinere 
24- deputat Cristian Rizea (PSD+PC)......................................pentru 
25- deputat Mircea-Nicu Toader (PD-L).................................pentru 
26 - deputat Alin Silviu Trăşculescu (PD-L)...........................     - 
27- deputat Adriana Diana Tuşa (PNL)................................        - 
28 -deputat Aurelia Vasile (PSD+PC).....................................pentru 
După înregistrarea votului, 3 membri ai  Grupului parlamentar al 

PNL au prezentat Biroului Comisiei alăturata „Opinie separată”, care se 
constituie Anexă la prezentul Raport. 

   Preşedintele Comisiei de anchetă 
   Deputat 

                Iulian Iancu 
 
 
 
 
Bucureşti – 29 iunie 2009 
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