
A /A U R /1086/21.12.2022

RO M ANIA

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor

Grupul Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor

ÎNTREBARE

Latre: Ministerul Finanţelor, domnului ministru Adrian CÂCIU
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, domnului preşedinte Lucian 

Ovidiu HEIUŞ
De la: Antonio ANDRUŞCEAC

Deputat AUR, circumscripţia electorală nr. 4, Bacău 
Subiectul  ̂întrebării: Informaţii privind firmele austriece care îşi desfăsoară 
activitatea în România şi înregistrează datorii către statul român

Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule preşedinte,

Refuzul Austriei ca România să intre în spaţiul Schengen este unul scandalos 
mai ales in contexul în care multe firme austriece au afaceri de miliarde de euro De 
teritoriul ţarii noastre. Şi, mai scandalos decât atât, este faptul că multe dintre aceste 
firme cu capital austrie au datorii enorme către statul român, iar aceste datorii nu ar fi 
ieşit la iveala decât in acest context politic nefavorabil.

Astfel, domnule Ministru, domnule Preşedinte, vă rog să îmi răspundeţi la 
urmatoarele întrebări: K '

„ Care sunt firmele cu capital austriac care înregistrează datorii către statul 
roman, care este valoarea arieratelor şi care este vechimea acestor arierate?

2. Cate dintre aceste firme au fost executate silit?

civilă?3’ P0ntrU Cât6 d'ntre aC6Ste executări silite Min'sterul Finanţelor este parte

uriaqp eXiSt- “  firme cu capital austriac ce înlregistrează datoriiuriaşe a bugetul de stat, va rog sa îmi spuneţi care sunt măsurile luate de către statul
roman pentru recuperarea datoriilor de la fiecare dintre următoarele firme-

a) Raiffeisen Bank (datorii de peste 20 de miliarde de lei)

miliarde d e ll’i)"Petr0m (redevente neP|ătite P^ste 10 ani în valoare de peste 6

c) BCR Bank (datorii de peste 62 de miliarde de lei)
d) IMMOFINANZ SERVICES (datorii de 14 milioane de lei)
e) XXXLutz (datorii de peste 20 de milioane de lei)
f) Julius Meinl România (datorii de peste 25 de milioane de lei)
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h) Red Bull România SRL (datorii de peste 6 milioane de lei)
i) Uniqa Asigurări SA (datorii de peste 53 de millioane de lei) 
j) Porr Construct SRL (datorii peste 600 de milioane de lei) 
k) Strabag (datorii peste 700 de milioane de lei)

Vă rog să răspundeţi în scris.
Vă mulţumesc!

Cu deosebită consideraţie,

Antonio Andruşceac 
Deputat AUR 
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