
 Infiintarea unei companii mixte Gazprom-Romgaz este pusa din nou pe tapet
Infiintarea unei companii mixte Gazprom, Gazexport si Romgaz, prin care sa fie derulate importurile de
gaze naturale rusesti pe piata romaneasca, a fost din nou pusa in discutie atat de reprezentantii
Ministerului Industriei si Resurselor, cat si de cei ai partii ruse. Amintim ca, in urma cu un an, ministrul
Dan Ioan Popescu dadea ca sigura infiintarea acestei companii in doar cateva luni. Ulterior, procedurile
de infiintare au fost mult incetinite. In aceste zile, la sediul Ministerului Industriei si Resurselor s-a
desfasurat o intalnire intre ministrul roman de resort si Alexandr Medvedev, director general Gazexport
si membru in CA al Gazprom. Referitor la infiintarea noii companii, oficialul rus a declarat "De catva
timp, am inceput discutiile cu partenerii nostri privind un joint-venture intre Gazprom, Gazexport si
Romgaz, si acesta nu se va limita doar la cumpararea de gaz, ci va juca un rol important pe piata locala.
Pentru a fi succint am dori ca acest joint-venture sa devina un jucator foarte important". Ministrul roman
al Industriilor a precizat ca nu se doreste crearea unei societati care sa cumpere gazul rusesc la granita cu
Romania, ci a unei structuri care sa permita penetrarea directa a societatilor rusesti, cu gazul rusesc, pe
piata romaneasca si cumparatorul roman sa poata apela la acest gaz. Alexandr Medvedev a mai afirmat ca
Gazprom este interesat de o cooperare cu partea romana si in proiecte de infrastructura. "Una din directii
este dezvoltarea depozitelor subterane de gaze si cred ca Gazprom are o experienta internationala unica in
acest tip de proiecte. Un al doilea aspect ar fi proiectele de tranzitare a gazului rusesc pe teritoriul
Romaniei", a mai spus Medvedev. In cadrul discutiilor, Dan Ioan Popescu a anuntat ca se intentioneaza ca
depozitul subteran de la Margineni, de 2 miliarde metri cubi, sa fie realizat impreuna cu Gazprom.
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