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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 2002 

 
De la 1 februarie, s-a reluat navigaţia navelor de pasageri pe relaţiile Chilia Veche şi Sfântu Gheorghe. 

Măsura restrictivă a fost impusă în urmă cu câteva săptămâni ca urmare a podurilor de gheaţă care s-au 

format pe cele două braţe. Ridicarea restricţiei a fost precedată de alta, săptămâna trecută, când s-a reluat 

circulaţia navelor pe canalul Sulina. 

Orarul curselor rămâne nemodificat, cu plecări din municipiu în zilele de luni, miercuri, vineri, sosirile 

fiind programate marţi, joi şi duminică. 

DIMA, VIOREL. S-a reluat circulaţia navelor de pasageri pe braţele Chilia Veche şi Sfântu 
Gheorghe. În Delta, nr. 3059, 2 februarie 2002, p.16 

 

 

 

 
La Sfântu Gheorghe, trenează de mai 

mult timp o dispută care se consumă între trei 

firme de pescuit care îşi desfăşoară activitatea 

pe plan local. Firma Black Sea Caviar are ca 

obiect de activitate comercializarea caviarului 

(icre negre), Miadmar şi Daniro – 

achiziţionarea şi vânzarea peştelui. 

De fapt, concurenţa, în sensul strict şi 

bun al cuvântului, este benefică într-o 

economie de piaţă consolidată pe principii 

democratice. Însă de aici şi până la a lovi sub 

centură este o mare diferenţă! 

Din informaţiile noastre, rezultă că nu 

puţine au fost reclamaţiile şi cercetările 

economice ale organismelor de control 

financiar, însă patimile nu s-au potolit. 

Se pare că, în ultima etapă, “cuiul” din 

talpă a fost bătut de modalitatea de 

achiziţionare a peştelui de la pescari. 

Se pare că cele trei firme 

achiziţionează peşte de la pescării şi persoane fizice autorizate în baza unor borderouri, deşi, în virtutea 

legislaţiei, aceştia (pescarii) ar trebui să emită facturi fiscale pentru marfa astfel vândută! 

Grupul pescarilor din Sf. Gheorghe migrează de la o firmă la alta procedând în aceeaşi manieră. 

Din informaţiile noastre rezultă că în aceste zile, un grup de comisari ai Gărzii Financiare se află la Sf. 

Gheorghe pentru a “pescui” pescarii în cauză care se pare că nu prea sunt de găsit. În cursul săptămânii sunt 

plecaţi în baltă…! 

Recent, inclusiv Poliţia a trimis la Parchet un dosar cu care vizează firmele Miadmar şi Daniro, cu 

propunere de neîncepere a urmăririi penale. Urmează ca într-un viitor apropiat, instituţia Ministerului Public 

să dea soluţia. 

Cine-i vânătorul şi cine este vânatul?! 

LUCA, MIRELA. Caviarul şi scrumbia nasc “dureri înăbuşite”. Organismele de control “pescuiesc” 
pescari la Sf. Gheorghe. În Delta, nr. 3144, 17 mai 2002, p.1 



 

 

La sfârşitul săptămânii trecute comisarii Gărzii 

Financiare Tulcea au dat curs sesizării făcute de către 

S.C. Daniro Over Seas Trading SRL privind refuzul 

pescarilor autorizaţi în baza Decretului Lege 54, din 

Sfântu Gheorghe, de a emite facturi fiscale pentru 

cantitatea de peşte livrată societăţilor de profil. 

“Refuzul pescarilor de a elibera facturi fiscale, 

singurele documente legale care circulă între unităţile 

fiscale nu are o justificare reală. În Sfântu Gheorghe s-a 

împământenit ideea de a vinde resursele piscicole după 

sistemul vechi al borderourilor de achiziţii. Ei încă mai 

lucrează în sistemul vechi, când aveau calitatea de 

angajaţi. Potrivit legislaţiei, relaţia comercială se bazează 

pe astfel de documente. Asociaţiile familiale şi persoanele 

fizice autorizate în baza Legii liberei iniţiative, au 

obligaţia de a elibera facturi fiscale. Ei nu au înţeles 

asta”, ne-a declarat comisarul – şef al Gărzii Financiare 

– ec. Daniel Negoescu. 

Comisarul-şef ne-a mai declarat că cei 13 pescari 

au fost sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 300.000 şi 1.500.000 lei. 

În paralel, a fost trimisă o adresă oficială către ARBDD prin care Garda Financiară solicită ca 

instituţia să adopte măsurile de coerciţie care se impun, inclusiv posibilitatea retragerii autorizaţiilor de 

pescuit. 

LUCA, MIRELA. În urma controalelor Gărzii Financiare, pescarii din Sfântu Gheorghe riscă să 
rămână fără autorizaţii. În Delta, Nr. 3148, 22 mai 2002, p.16 

 

 

 

 

Printre câştigurile imediate: comuna va primi din partea Direcţiei de Sănătate Publică o şalupă 

medicală. 

Timp de două zile, marţi 30 iulie şi miercuri 31 iulie, o delegaţie formată din prefectul Ion Vărgău, 

preşedintele CJ Tulcea, Trifon Belacurencu şi o serie de şefi de servicii ministeriale cu atribuţii în zona Deltei 

Dunării, a efectuat o deplasare de-a lungul braţului Sf. Gheorghe, punctul terminus fiind comuna cu acelaşi 

nume. În acest loc, echipa judeţului s-a întâlnit cu localnicii, cu cei din satele apropiate, dar şi cu primarul din 

Sf. Gheorghe, Dumitrel Dimache, scopul discuţiilor fiind monitorizarea problemelor zonei. Astfel, s-au ridicat 

probleme referitoare la starea braconajului, a sănătăţii şi învăţământului dar şi despre dezvoltarea economică 

a zonei. Fiind deja înscrisă pe lista celor 20 de comune ce vor beneficia de fonduri ale Programului de 

Dezvoltare Durabilă, comuna Sf. Gheorghe speră să-şi rezolve problemele de infrastructură în următorii ani. 

Ca un beneficiu imediat pentru locuitorii comunei este promisiunea directorului DSP de a trimite o şalupă 

medicală ce va aparţine comunei. Despre braconaj, şeful de post al Poliţiei de Frontieră a afirmat că fenomenul 

s-a diminuat în comparaţie cu alţi ani. O problemă intens dezbătută a fost cea a concesionării, cu care mulţi 

localnici nu sunt de acord, guvernatorul RBDD convenind cu pescarii să se transforme într-un mediator între 

aceştia şi concesionari. Vom reveni cu amănunte în ediţia de luni a ziarului nostru. 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU. Timp de două zile, conducerea judeţului s-a aflat în Sf.Gheorghe 

monitorizând problemele zonei. În Delta, nr. 3209, 2 august 2002, p.16 

 

 

 



…Pentru că tot ne aflăm în “Anul Caragiale”, trebuie să recunoaştem cinstit că-n seara zilei de marţi, 

30 iulie (“căldură mare”…), pe la 18.00 trecute fix, în sala Căminului cultural din Sfântu Gheorghe (desigur, 

deltă) o importantă delegaţie a conducerilor judeţene s-a aflat vreme de vreo două ore faţă în faţă nu cu 

reacţiunea, ci cu reprezentanţii comunei de la Dunăre şi mare, cei mai mulţi aleşi ai distinsului electorat local, 

inclusiv onor-cetăţeni ce se-ntrebau “eu cu cine votez?” În prezidiu, persoane importante dar noi dăm şi nume, 

anume Ion Vărgău, prefectul judeţului, Trifon Belacurencu, preşedintele Consiliului Judeţean, Virgil Munteanu, 

guvernatorul RBDD, însoţiţi de conducătorii ori reprezentanţii Direcţiei Sanitare, ai Poliţiei Judeţene, Poliţia 

de Frontieră, Garda Financiară, Ministerul Agriculturii (dl. Luchici) care, alături de primarul Dumitrel 

Dimache, au încercat cale de două ore să desluşească principalele probleme ale comunităţii. 

Cum mai spuneam, căldură mare dar localnicii sunt vizibil mulţumiţi că, după o groază de ani, cineva îi 

bagă în seamă şi vine la ei acasă să le-asculte păsurile şi, desigur, păsurile curg cu nemiluita! 

 “Stăm la graniţă şi avem doar de suferit (dl. Varenic): acolo n-ai voie, dincolo nu! Pescuitul s-a 

restrâns doar la scrumbie. Biosfera ne obligă să pescuim doar atât, să culegem stuf doar atât iar acum, cu 

concesionările, vom ajunge şi pe drumuri!” 

 “Nu se mai poate (dl. Avramov): barca e a mea, motorina e a mea, sculele de pescuit la fel, 
dările la stat le plătesc dar acum s-a pus plafon şi la scrumbie, care-i doar 2-3 luni pe an! O să ajungem să 
venim să facem greva foamei în faţa Prefecturii!” 

 “Toată lumea (altul, indescifrabil) zice că suntem ăia de la Sfântu”, pescarii, dar prea puţini ştiu 
că pescuitu-i aşa, ca o loterie, poţi să nu prinzi nimic şi atunci…” 

…Căldură mare marţi seara, în sala de spectacole a Căminului cultural şi, la urma urmei, de ce n-ar lua 

cuvântul şi consilierul “independent”, C. Niţu, fost primar (două mandate) al comunei? 

Iată-l chiar că ia cuvântul şi începe-a ne citi o …agendă întreagă cu lucruri şi lucruşoare, ¾ din 

discursul onorabilului fiind împotriva stimabilului actual primar, învinuit mai ales că a înstrăinat nişte bucăţi 

de BCA din zidul fostei “remize” de pompieri! Căldură mare, chestiuni importante la ordinea zilei iar cea cu 

bucăţile de BCA devine de-a dreptul covârşitoare! C. Niţu ţipă la primarul local, asistenţa ţipă la C. Niţu (“sunt 

chestiuni mai importante la ordinea zilei, mai lasă-l naibii de BCA!”) iar C. Niţu ţipă la toţi că de aia-i 

democraţie, ca să poată vorbi! 

Prefectul Vărgău şi preşedintele Belacurencu încearcă şi chiar reuşesc să calmeze situaţia, cerând 

tuturor să lase pe fiecare să se exprime, fără îngrădiri sau “contre”! 

Drept pentru care întâlnirea decurge mai puţin “furtunos” iar şefii de la centru (care, desigur, îşi 

notaseră cu sârg problemele ridicate) încep a spune care şi cum ar fi rezolvările acestora. 

 Prefectul Vărgău îi asigură pe cei prezenţi că Prefectura face eforturi pentru a atrage la Sf. 
Gheorghe agenţi economici puternici, care să dea (între altele) oamenilor de lucru. 

 Preşedintele Belacurencu apreciază că teama faţă de concesionări, ce va urma adică pe plan 

social, e una explicabilă, fiind vorba de reacţia la ceva nou, ce n-a mai fost. Asigură totuşi oamenii că 

autorităţile judeţene sunt “cu ochii” pe comună, anul viitor începând şi primele trei investiţii concrete: drumul 

comunal, extinderea alimentării cu apă şi noua staţie de epurare. 

 Guvernatorul Munteanu promite că, în puţine zile, ARBDD va elibera permise de pescuit 

industrial pentru tinerii comunei, încercându-se stoparea exodului acestora spre alte zări. De asemenea, se vor 

face demersuri mai energice pentru ca Insula Sahalin să îşi recapete atracţia turistică, iar prin începerea 

lucrărilor de reconstrucţie ecologică a complexului Roşu – Puiu (2003), multe din problemele comunităţii vor 

putea fi rezolvate… 

Căldură mare, monşer! Totuşi, la orele 20.00 trecute fix, onorabilii şi stimabilii au ieşit la răcoare ceva 

mai lămuriţi decât erau la orele 18.00. 

GHIOC, ROMEO. La Sfântu Gheorghe, o…seară furtunoasă!. În Delta, nr. 3211, 5 august 2002, p.2-
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Licitaţia organizată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Ministerul Apelor şi 

Protecţiei Mediului pentru concesionarea activităţii de valorificare a potenţialului piscicol şi stuficol din Delta 

Dunării, pare să se transforme într-o telenovelă, într-o poveste fără sfârşit. 

 După declaraţiile acide ale guvernatorului RBDD, Virgil Munteanu şi ale preşedintelui comunităţii 



Ruşilor Lipoveni din România, Andrei Mişurnov, declaraţii ce se învârt în jurul aceluiaşi subiect şi anume 

licitaţia amintită, în peisaj a apărut celebra firmă Black Sea Caviar, care, la rândul ei doreşte să joace un rol 

important în toată această afacere. Ce s-a întâmplat? Dat fiind faptul că la preselecţia candidaţilor pentru 

“marea finală” a licitaţiei, firma Black Sea Caviar nu a îndeplinit condiţiile necesare accederii acesteia la 

licitaţia de oferte, conform regulamentului licitaţiei, BSC a înaintat o contestaţie la Comisia de Soluţionare a 

Contestaţiilor. 

Contestaţia a avut ca obiect respingerea Black Sea Caviar la preselecţia licitaţiei, şi, nu a fost 

soluţionată de comisia abilitată în termen legal. În consecinţă, firma în cauză a sesizat instanţa de judecată cu 

soluţionarea contestaţiei, şi în procedură de urgenţă, instanţa a hotărât suspendarea licitaţiei până la 

soluţionarea pe fond a contestaţiei. Pentru a-şi întări poziţia, Black Sea Caviar, prezintă în favoarea ei şi un 

certificat emis de Curtea de Apel Constanţa, prin care se atestă suspendarea licitaţiei. 

În ceea ce priveşte “certificatul” care atestă suspendarea neaşteptată a licitaţiei din data de 27 august, 

ARBDD, în speţă, guvernatorul Virgil Munteanu, îşi rezervă dreptul de a contesta puterea juridică a acestui 

document. 

“Administraţia Rezervaţiei nu a primit nici o citaţie pentru a se prezenta în instanţă faţă în faţă cu Black 

Sea Caviar. Nu am primit nici o hotărâre judecătorească care să ateste cele prevăzute în certificatul prezentat 

de societatea mai sus menţionată. Nu ne-a fost trimis decât acest certificat care, actualmente este analizat de 

juriştii noştri. Aceştia se vor pronunţa ulterior asupra autenticităţii acestuia. 

Ca un alt aspect, din documentul în discuţie, eliberat la cererea SC Black Sea Caviar de către Curtea de 

Apel Constanţa, nu reiese obiectul licitaţiei suspendată de această instanţă. Care licitaţie? 

Pentru concesionarea activităţii de valorificare a resurselor piscicole, stuficole sau pentru 

achiziţionarea unui calculator? 

Una peste alta, noi contestăm puterea juridică a acestui certificat. Un lucru este clar: “concesionarea 

continuă!”, a afirmat guvernatorul RBDD, Virgil Munteanu. 

COMŞA, IOANA; GHEORGHIŞCAN, LIVIU. În războiul concesionării luciilor de apă, firma 
„Black Sea Caviar” susţine că a obţinut în instanţă suspendarea licitaţiei. În Delta, nr. 3230, 27 august 2002, 

p. 1 

 

 

 

 

Ieri, un grup de aproximativ 70 de pescari autorizaţi din Sf. Gheorghe, Grindu, zona Luncaviţa şi-au dat 

întâlnire cu prefectul Ion Vărgău în ideea de a găsi o soluţie pentru rezolvarea mult controversatei situaţii 

privind concesionarea resurselor regenerabile piscicole şi stuficole de pe teritoriul RBDD. 

Reprezentanţii pescarilor au declarat la masa negocierilor că nu au venit cu intenţii războinice ci doar 

pentru a găsi un sprijin la reprezentantul Guvernului în teritoriu deoarece, potrivit afirmaţiilor lor, tratativele 

cu ARBDD au fost ineficiente pentru că dreptul de preemţiune consfinţit prin lege, act normativ privind 

înfiinţarea RBDD şi concesionarea resurselor naturale, nu a fost respectat. 

În memoriul adresat prefectului Ion Vărgău, pescarii din Sf. Gheorghe la care s-au aliniat şi ceilalţi 

pescari din Rezervaţie se specifică faptul că, potrivit art.8 din Legea 82/1993, populaţiei locale îi este garantată 

păstrarea obiceiurilor specifice locale şi activităţile tradiţionale. Pescarii au subliniat faptul că pe piaţă, în 

relaţia client – comerciant, a fost eliminată concurenţa, aspect care este în detrimentul acestei categorii sociale 

ce se vede obligată să vândă produsul muncii unei singure firme, fapt care ar însemna lipsa concurenţei, ceea 

ce într-o accepţiune simplă ar face legea preţului de achiziţie a peştelui. 

Pescarii doresc măsuri de protecţie a lor prin anumite acte normative privind anumite compensări în 

condiţiile în care cotele de pescuit stabilite de ARBDD nu le oferă mijloacele de subzistenţă fireşti. 

Primarul comunei Sf. Gheorghe, Dumitrel Dimache, prezent la întâlnirea dintre pescari şi prefectul Ion 

Vărgău a afirmat că aşa cum ar fi fost normal şi legal comunităţile locale ar fi trebuit să fie consultate atunci 

când s-au întocmit caietele de sarcini în vederea organizării licitaţiei deoarece “în Delta Dunării sunt zone cu 

un anumit specific pe care doar cei care locuiesc acolo le ştiu. Nu am fost consultaţi şi nici măcar anunţaţi 

pentru a ne exercita acel drept de preemţiune speculat de lege”. 

Spicuim din memoriul pescarilor din Sf. Gheorghe: “se demonstrează că legiuitorul a înţeles specificul 

zonei în care trăim şi ne-a acordat acest drept de preemţiune, spre deosebire de eventualii concesionari ai 



potenţialului piscicol din afara ARBDD care beneficiază doar de un drept de preferinţă”. Asta înseamnă că, 

potrivit afirmaţiilor pescarilor, alternativele pe care le au la îndemână locuitorii din Delta Dunării sunt destul 

de reduse, în sensul că, nu au la îndemână exploataţii agricole şi zootehnice. 

Pescarii au solicitat revizuirea cotelor de pescuit şi obligativitatea de a vinde produsul doar unui singur 

agent economic aşa cum se specifică în autorizaţiile emise de ARBDD cu toate că, în baza decretului 54, 

pescarii independenţi au dreptul să pescuiască şi să valorifice producţia în mod aleatoriu. 

Prefectul Ion Vărgău le-a comunicat că această problemă ţine strict de ARBDD şi a solicitat ca până 

vineri să fie întocmită o listă cu toate doleanţele pescarilor ce vor face obiectul unei mese rotunde la care va 

participa şi guvernatorul RBDD, Virgil Munteanu. 

Pescarii au susţinut că licitaţia organizată la Bucureşti de Ministerul Mediului privind concesionarea 

resurselor piscicole şi stuficole de pe domeniul public de interes naţional nu a fost organizată pe principii 

corecte atâta timp cât comunităţile locale nu au fost consultate, ba mai mult, această licitaţie nu a fost anunţată 

prin secretarii primăriilor. Majoritatea nemulţumiţilor au susţinut că guvernatorul Munteanu le-a promis, cu 

prilejul unei vizite la Sf. Gheorghe, că vor fi protejaţi respectându-li-se drepturile cuvenite prin lege şi nu vor fi 

lăsaţi la cheremul unor concesionari care să dispună de domeniul respectiv după bunul plac şi preferenţial. 

“Misiunea mea este de a informa prompt şi în timp util Guvernul despre problemele care au apărut la 

dvs. Dacă ar fi ţinut de domeniul administraţiei publice vă dădeam un răspuns pe loc, însă soluţionarea 

problemelor ţine de ARBDD. Fiţi siguri că atunci când vom considera că cei care au concesionat nu au 

respectat caietul de sarcini şi exploatează iraţional resursele vom lua măsurile care se impun şi vor fi reziliate 

contractele. De fapt, datele contractuale vor face obiectul unor analize periodice. Localnicii, pescari prin 

tradiţie, nu trebuie lăsaţi flămânzi. Această cauză am susţinut-o şi în faţa Preşedintelui României”, a declarat 

prefectul Vărgău. Pescarii şi-au arătat nemulţumirea faţă de primul ministru Adrian Năstase cel care a devenit 

non-grata fiind semnatarul controversatei legi 31/2002 privind concesionarea resurselor naturale de pe 

teritoriul RBDD. Vineri va avea loc o nouă rundă de negocieri, însă până atunci pescarii din Grindu, Sf. 

Gheorghe şi zona Luncaviţa, la care se vor ralia şi alţi pescari inclusiv comunitatea ruşilor-lipoveni, prin vocea 

lui Andrei Mişurnov nu vor părăsi Tulcea. 

Memoriul înaintat prefectului de pescarii autorizaţi din Sf. Gheorghe a fost trimis la Ministerul Mediului 

şi Ministerul Administraţiei Publice Locale. 

LUCA, MIRELA. Revolta pescarilor a ajuns la Prefectură. În Delta, nr. 3243, 11 septembrie 2002, p. 
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În cursul zilei de ieri, la Prefectura Tulcea, deputatul PSD, Constantin Niculescu, s-a întâlnit cu presa 

tulceană pentru a discuta mai multe aspecte de o reală importanţă pentru judeţul Tulcea. 

Astfel, domnia sa a expus într-o primă parte a discuţiei schiţa bugetului pe anul viitor, proaspăt 

achiziţionată de la Guvern prezentând progresul prognozat pe toate planurile pe anul 2003. Concret, se 

estimează o creştere economică faţă de acest an, se continuă programe de dezvoltare atât în domeniul protecţiei 

sociale cât şi în domeniile sănătăţii, educaţiei şi cercetării, agriculturii, lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinţei. 

Se estimează în linii mari diminuarea indicelui de inflaţie, a ratei şomajului precum şi a indicelui mediu 

al preţurilor. 

A doua mare problemă expusă de Constantin Niculescu vizează Delta Dunării şi implicarea domniei 

sale atât în dezvoltarea turismului, cât şi în soluţionarea doleanţelor pescarilor din Delta Dunării. Vis-à-vis de 

acest al doilea reper, deputatul PSD de Tulcea a declarat: 

“Dacă propunerile, doleanţele pescarilor sunt viabile, eu voi deveni purtătorul lor de drapel. Vreau să 

discut cu ei, să-i înţeleg şi să-i ajut. În acest sens, am purtat discuţii cu guvernatorul ARBDD Virgil Munteanu, 

cu ministrul Petre Lificiu, aceştia promiţându-mi că se vor arăta deschişi discuţiilor şi adoptării unor măsuri în 

favoarea pescarilor. Din moment ce s-a suspendat licitaţia deci din moment ce mai este timp pentru a corecta 

imperfecţiunile, eu zic să o facem.” 

COMŞA, IOANA. Deputatul PSD, Constantin Niculescu, se vrea purtătorul de drapel al pescarilor 
din Sfântu Gheorghe. În Delta, nr. 3257, 27 septembrie 2002, p.5 



 

 
Astăzi şi mâine, grupul de teatru “Altar” din cadrul Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Tulcea, se 

va deplasa la Sf. Gheorghe, pentru a oferi două reprezentaţii ale spectacolului “Ăştia suntem … noi”, după 

I.L.Caragiale. 

Acest eveniment este parte a turneului întreprins în Deltă de trupa tulceană în anul 2002 

– “Anul Caragiale”. 

Spectacolul, care cuprinde cinci creaţii ale cunoscutului dramaturg (“CFR”, “Five o’clock”, „Justiţie”, 

„Dă dămult …mai dă-dămult”, „La poştă”) îi are în distribuţie pe: Nelu Serghei, Ionel Durbală, Roland 

Brânză, Ştefan Simion, Sevden Zeadin, Florin Lefter, Doina Babencu, Alina Andrei, Luciana Albulescu, Elena 

Chirică, Carmen Chivu. 

Deplasarea în Deltă a trupei a fost posibilă datorită amabilităţii Consiliului Judeţean Tulcea, care a 

oferit şalupa, indispensabilă transportului rapid în Deltă. 
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IJPF Tulcea va stabili în ce condiţii s-a procedat la achiziţionarea sturionului nemarcat şi 

subdimensionat care a constituit motivul închiderii, de către ARBDD, a acestui punct de lucru. 

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea are în lucru un dosar penal în care se urmăresc 

modalităţile de achiziţionare a unor cantităţi de sturion de la pescarii autorizaţi de pe raza localităţii Sfântu 

Gheorghe. 

Din primele constatări ale IJPF, rezultă că societatea Black Sea Caviar, prin punctul de lucru de la Sf. 

Gheorghe, a achiziţionat diverse cantităţi de sturion nemarcat sau subdimensionat, ceea ce contravine Legii 

privind pescuitul şi acvacultura. 

Nu ni s-a precizat cantitatea de sturion care a fost achiziţionată de la pescari însă organele de cercetare 

au constatat că o cantitate apreciabilă de sturion era nemarcată şi/sau se afla sub dimensiunile prevăzute de 

lege. 

În condiţiile în care aceste prevederi nu au fost respectate (privind regimul achiziţionării sturionului). 

ARBDD a retras autorizaţia de mediu pentru Black Sea Caviar până la definitivarea cercetărilor. 

Potrivit declaraţiilor subcomisar Grigore Petrică, pentru definitivarea cercetărilor urmează să fie 

audiaţi opt pescari autorizaţi în baza decretului lege 54, însă domnia sa afirmă că, deşi au fost citaţi la audieri, 

nu s-au prezentat. 

Urmează să se pună în balanţă cantităţile de sturion pe care le-a raportat societatea Black Sea Caviar 

administratorului de fond piscicol, respectiv ARBDD, şi declaraţiile pescarilor care au predat sturionul la 

cherhanalele societăţii. 

Potrivit aceleiaşi surse, dintre pescarii aflaţi în atenţia Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Tulcea, cei 

mai vizaţi sunt Tudor Avramov şi Gheorghe Apostol. 

Urmărirea penală se axează pe identificarea modului în care exemplarele de sturioni care nu au fost 

marcate sau care s-au situat sub dimensiuni au fost achiziţionate de societatea amintită. 

Dosarul se va finaliza după ce organele de cercetare vor audia pescarii care au predat cantităţile de 

sturion societăţii şi se va stabili în ce condiţii s-a procedat la achiziţia sturionului nemarcat şi subdimensionat. 

Din informaţiile noastre, în lipsa autorizaţiei emise de ARBDD, cherhanalele societăţii au fost 

deocamdată închise. 
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