
 

12 decembrie 2013 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Referitor la decizia Agenției Naționale de Integritate (A.N.I.) conform 

căreia m-aş fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 septembrie 2012 – 

21 mai 2013, întrucât aş fi deținut atât funcția de deputat, cât și funcția de 

administrator - Președinte al Consiliului de Administrație la S.C. Agroservice 

Adjud S.A. fac următoarele precizări: 

 

Mandatul meu de preşedinte al Consiliului de Administraţie la S.C. 

Agroservice Adjud S.A. a fost de trei ani, în perioada 16 noiembrie 2009 - 16 

noiembrie 2012, conform procesului verbal depus şi înregistrat la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea. Mai mult decât atât, 

activitatea firmei S.C. Agroservice Adjud S.A. a fost suspendată în perioada 1 iulie 

2010 - 15 aprilie 2013, timp în care mandatul meu expirase de drept la data 19 

noiembrie 2012.  

În primul rând trebuie subliniat că am aflat despre deciziile luate de A.N.I. la 

adresa mea din presă ceea ce ridică un mare semn de întrebare asupra legalităţii 

acţiunii A.N.I. motiv pentru care îmi rezerv dreptul ca după ce voi primi această 

decizie să o contest în instanţă.  

De asemenea, menţionez că am informat în scris A.N.I. cu privire la faptul 

că nu m-am aflat niciun moment într-o situaţie de incompatibilitate şi mi-am 

exprimat disponibilitatea de a da orice detalii ar fi necesare pentru clarificarea 

situaţiei chiar dacă informaţiile referitoare la societăţile comerciale sunt publicate 

în Monitorul Oficial al României. 

Totodată menţionez că Agenția Națională de Integritate a emis Raportul de 

evaluare nr. 23496/G/II/29.05.2013 în care se precizează că nu au fost identificate 

elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul juridic al conflictelor de interese 

şi al incompatibilităţilor pentru perioada 2008 - 2012, perioadă în care am deţinut 

funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Vrancea. 

În concluzie, mă întreb care decizie e corectă; cea primită în mai 2013 din 

care rezultă că nu m-am aflat în stare de incompatibilitate sau cea de pe site-ul 

A.N.I. care susţine că aş fi într-o stare de incompatibilitate.    

 

Cu respect, 

 

Victor Roman 

Deputat PSD - Vrancea  


