
 
 

 
INTERPELARE 

 

Adresată: Domnului Sorin Grindeanu 

                  Prim-ministrul României 

De către: Cătălin Cristache  

                 Deputat Circumscripţia 18 Galaţi 

Obiectul interpelării: Proiectul BRUA 

Domnule prim-ministru, 

Vă scriu pentru a vă supune atenţiei proiectul BRUA (Bulgaria / România / Ungaria / 
Austria) referitor la dezvoltarea reţelei de transport a gazelor naturale în centrul şi estul Europei 
şi care vizează reducerea dependenţei de livrările din Rusia şi asigurarea accesului la gaze 
naturale din surse alternative. În cadrul acestui proiect, sectorul românesc al magistralei cuprinde 
470 km (un total de 104.000 de tone de oțel) de conductă de 32”, izolată. 

Proiectul va fi coordonat de către operatorul naţional de transport al gazelor naturale din 
România, TRANSGAZ SA, și se atribuie pe bază de licitaţie deschisă în conformitate cu 
regulamentele Uniunii Europene şi este parţial finanţat de către Uniunea Europeană.  

Problema pe care doresc să o supun atenţiei dumneavoastră se referă la faptul că nu există 
nici o  restricţie cu privire la selecţia companiilor de la care se va achiziţiona materia primă. În 
acest context, cel mai probabil o concurenţă serioasă o va reprezenta Turcia, în mod special din 
partea Umran Boru. Compania menţionată deţine capacitatea tehnică, are un palmares puternic, 
iar logistica nu reprezintă o barieră pentru livrările către România. De asemenea, nu trebuie 
neglijată concurenţa din Asia. De exemplu, un proiect recent în asociere pentru Interconector 
Bulgaria-Turcia (BulgarTransgaz – 5.300 de tone de  ţeavă izolată LSAW) a fost atribuit 
consorţiului format dintr-un producător chinez de ţeavă şi o societate comercială italiană de vane. 

Având în vedere aspectele prezentate, ţinând cont că toate ţările dezvoltate din Europa au 
introdus restricţii privind provenienţa mărfurilor (exemplu – Proiectul de gazoduct EUGAL) cu 
scopul de a sprijini încercarea de relansare a metalurgiei autohtone, vă rog să dispuneţi 
modificarea procedurilor de achiziţie prin introducerea restricţiei potrivit căreia originea 
mărfurilor trebuie să fie din ţările membre ale Uniunii Europene. 

Solicit răspuns în scris. 

 
Cu consideraţie,  

Deputat Cătălin Cristache 
Circumscripţia 18 Galaţi 


