
Reclamat la DNA pentru contracte cu statul
Fostul consilier al ministrului pe probleme de gaz, Mircea Vescan, spune ca a fost reclamat la DNA
pentru unele contracte cu statul.

 Actionar al Armax Gaz SA, Mircea Vescan, a fost reclamat la DNA "de catre dusmani", dupa ce firma pe
care o controleaza si Aldona SRL, firma la care este unic asociat fiica sa, a castigat mai multe licitatii
publice. Aceasta stare de fapt a fost corelata cu fosta calitate a lui Vescan, de consilier al ministrului
Economiei, Varujan Vosganian, pe probleme de strategie in domeniul energetic. "in primul rand ca eu nu
am primit niciun ban pentru acest lucru. Am fost si eu cooptat sa lucrez la aceasta strategie elaborata in
2007, eu avand si calitatea de presedinte al Patronatului Roman al Gazelor", a declarat Vescan. Calitatea
de "consilier al ministrului" a lui Vescan a fost dezvaluita de Vosganian in cadrul unei vizite facute de
acesta la Medias la inceputul lui 2007.

 De atunci, firma condusa de Mircea Vescan, Armax Gaz, a castigat licitatii publice in valoare de peste
23,3 milioane de lei. Cele mai multe (peste 20 de milioane de lei) au fost semnate cu Romgaz si Transgaz
in perioada februarie - noiembrie 2008.

 Tot cu cele doua companii de la Medias a incheiat mai multe contracte si SC Aldona SRL, unde fiica lui
Vescan detine integral pachetul de parti sociale. Contractele semnate de Aldona cu Transgaz si Romgaz
valoreaza putin peste 1,74 milioane de lei. Mai importante sunt cele cu Agentia Nationala pentru
Locuinte: peste sapte milioane de euro, pentru ridicarea de locuinte pentru tineri in Medias si Fagaras.
 "Firma unde este fiica mea asociat este una de exceptie condusa de un inginer de exceptie. A castigat
toate licitatiile prin competenta, iar acum dusmanii, in practica lor lasa, ma reclama la DNA. Eu am
experienta in domeniul privat de peste 20 de ani, muncesc, iar Guvernul acesta nu are interesul sa dea de
lucru firmelor romanesti, doar celor straine. Va invit sa vedeti ce investitii am facut in aceste firme, astfel
incat sa fie competitive", spune Mircea Vescan.

 Fostul ministru al Economiei, Varujan Vosganian, nu a putut fi contactat.
 Vescan detine 37,6% din Armax Gaz, restul fiind detinute de asociati tip lista, persoane fizice.
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