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Către Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Doamnei procuror general Laura Codruţa Kövesi  

 

Doamnă procuror general,  

 

Prin prezenta formulăm o sesizare în legătură cu situaţia de conflict de 

interese în care s-a aflat domnul Mihai Răzvan Ungureanu, fostul director al SIE, 

începînd cu anul 2009.  

 

Potrivit declaraţiilor de avere ale lui Mihai Răzvan Ungureanu (ataşate 

prezentei Sesizări), în perioada în care a fost director al SIE, principala sursă de 

venit a familiei sale a fost firma austriacă OMV AG. Daniela Ungureanu, soţia lui 

Mihai Răzvan Ungureanu, a primit, în 2009 şi în 2010, în baza unui contract de 

„servicii de consultanţă medicală” suma totală de 711.866 RON, adică 170.000 de 

euro, de la firma austriacă OMV AG. 

Potrivit art. 70 din Legea 161/2003, „prin conflict de interese se înţelege 

situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are 

un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu 

obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte 

normative”. 

În decembrie 2007 Mihai Răzvan Ungureanu a fost numit director al SIE, 

funcţie de demnitate publică asimilată rangului de ministru. Începînd cu 2009, 

firma OMV a devenit principala sursă de venit a familiei Ungureanu, Daniela 

Ungureanu încasînd de la aceasta cîte 85.000 euro pe an (7.000 euro lunar), de 

aproape 6 ori mai mult decît încasa Mihai Răzvan Ungureanu de la SIE.  

Potrivit Art. 1 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului de Informaţii Externe, „Serviciul de Informaţii Externe este organul de 

stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţională şi 

apărarea României şi a intereselor sale”.  

Firma austriacă OMV AG face parte din zona de interes a SIE deoarece este 

proprietara Petrom, fiind una dintre firmele străine cu cele mai importante interese 

în România, cu rol strategic în domeniul energiei.  

De altfel, în noiembrie 2006, preşedintele Traian Băsescu declara că a cerut 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) să analizeze acţionariatul OMV,  
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deoarece „avem riscul de a nu şti, de fapt, cine este acţionarul majoritar al OMV 

Petrom”. Preşedintele Băsescu se declara îngrijorat de faptul că compania rusă 

Gazprom „cumpără masiv acţiuni OMV”. Potrivit lui Traian Băsescu, „nu am 

vîndut OMV-ului nici producţia de ace, nici producţia de brice, ci am vîndut, pur 

şi simplu, exploatarea resurselor energetice”. 

 

În consecinţă, Mihai Răzvan Ungureanu s-a aflat în conflict de interese. În 

perioada în care a exercitat demnitatea publică de director SIE, Mihai Răzvan 

Ungureanu a avut un interes personal de natură patrimonială (cei 7.000 euro 

primiți lunar de la OMV) care ar fi putut influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a 

atribuţiilor sale (activitatea SIE referitoare la firma austriacă). 

 

 

 

29 februarie 2012 

Mugur Ciuvică 

preşedintele GIP 


