
 
 
 

S T E N O G R A M A 
 

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă 
privind situaţia sistemelor de irigaţii, 

precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare 
din ziua de marţi, 18 august 2009 

 
 
 

Şedinţa a început la ora 10,30. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
 

* 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, vă rog să luaţi loc.  
Şi „tehnica de ascultare” este pusă la punct, nu chiar aşa bine 

ca cea de la comisia doamnei Udrea, dar merge. Inregistrare facem 
aici în paralel, respectiv stenogramă şi audio. 

Stimaţi colegi, vreau să vă informez că astăzi aveam 
planificate pentru audieri şase persoane, respectiv domnul ministru 
Ioan Avram Mureşan, apoi domnul secretar de stat Gheorghe Albu, 
domnul ministru Decebal Traian Remeş, domnul fost secretar de stat 
Ionuţ Costea, Vasile Pintilie – Administraţia Naţională „Apele 
Române şi domnul Gabriel Ioniţă de la Banca Mondială. 

Trei dintre cei care au fost invitaţi astăzi la audieri nu 
participă, cu două motivaţii: domnul Costea abia s-a întors din 
concediu şi a cerut o amânare pentru săptămâna viitoare; şi domnul 
Gabriel Ioniţă de la Banca Mondială, care de asemenea, fiind în 
concediu, a cerut o amânare de revenire la comisie. 

Cel care nu a transmis nici un fel de semnal comisiei, decât 
ceea ce s-a discutat telefonic cu domnia sa, de aici, vineri, este domnul 
Traian Decebal Remeş, care – la a treia invitaţie – nu s-a prezentat la 
comisie. Eu vă propun însă să continuăm să-i cerem prezenţa la 
comisie pe tot intervalul pe care noi îl avem aprobată desfăşurarea 
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activităţii Comisiei pentru ancheta privind irigaţiile şi fondurile 
destinate acestora. Şi, astăzi, o să încerc să iau şi eu legătura telefonică 
cu dânsul, să clarific eventual poziţia pe care o are, să ne spună clar 
dacă vine sau nu vine. În cazul în care nu vine, va trebui să facem 
demersurile prevăzute în lege. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Trebuie explicat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu cred că este cazul. Dânsul a fost ministru în două sectoare 

importante. A fost ministru de finanţe şi a fost ministrul agriculturii. 
Bănuiesc că cunoaşte bine legea şi mai ales responsabilităţile 
miniştrilor. Dar eu am să încerc să mai iau legătura cu dânsul. Am să-i 
spun şi situaţia la care se expune. În plus, noi nu avem altceva de făcut 
decât să luăm ceea ce se găseşte în material legat de implicarea 
domniei sale în această problemă legată de îmbunătăţirile funciare şi 
mai ales de garanţiile guvernamentale semnate şi datorită cărora s-a 
desfăşurat programul ROMAG. Dar este, până la urmă, treaba 
dânsului, nu putem să-l aducem cu forţa.  

O să încerc însă, cu voia dumneavoastră, şi vă consult în 
acest sens, ca să pot să discut cu dânsul personal şi să-l rog să dea curs 
invitaţiei comisiei, pentru că nu vrem decât să clarificăm şi este o 
problemă în care dânsul are o anumită implicaţie. 

Avem aici venit – ne cerem scuze, domnule ministru, că v-am 
făcut să aşteptaţi şi chestiunile tehnice pe care le avem, iată, 
dimineaţa, uneori. Este şi un pic de vacanţă, concedii ş.a.m.d. 

Domnule ministru, probabil că aţi luat act şi din adresele pe 
care vi le-am trimis legate de Comisia de anchetă privind irigaţiile, 
fondurile destinate şi nu numai îmbunătăţirii funciare; membrii 
comisiei au dorit o întâlnire cu dumneavoastră pentru a clarifica 
câteva probleme legate de ceea ce a însemnat şi înseamnă 
îmbunătăţirile funciare, respectiv sistemele de irigaţii pentru România, 
având în vedere şi faptul că dumneavoastră aţi gestionat Ministerul 
Agriculturii timp de doi ani – din 1998 până în 2000.  

Ne interesează două probleme: în primul rând, de a clarifica 
chestiunea aceasta a desfăşurării relaţiei dintre RAIF – Regia de 
îmbunătăţiri funciare – începând cu 1997-1998 şi societatea americană 
TRANSCHEM, cu cele două componente care au fost la acea dată – 
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TRANSERV şi TRANSAG – dacă nu mă înşel eu, cele două societăţi 
care s-au ocupat de gestionarea programului respectiv la îmbunătăţiri 
funciare; care au fost cauzele sau care au fost obiectivele atunci când 
s-a încheiat această colaborare cu societatea americană şi cum s-a 
desfăşurat acest program începând cu 1998, pentru că, până la urmă, 
în 2003-2004, acest program a fost adus practic la o situaţie dificilă a 
Legii de îmbunătăţiri funciare şi, în final, sigur, la Legea 138. care a 
determinat scindarea în două entităţi a departamentului, a domeniului 
acesta a îmbunătăţirilor funciare, respectiv ANIF  şi RAIF... şi SNIF, 
pardon; SNIF ajungând chiar în situaţia de a dispărea la această dată, o 
privatizare propusă, fără clarificări de patrimoniu, dar cu datorii 
imense, printre care una dintre ele este şi această sumă de circa 115 
milioane de dolari care se datorează eşecului programului ROMAG 
’98. 

Domnule ministru, aşa cum cunoaşteţi şi sunt convins, 
dumneavoastră aţi fost la mai multe audieri şi comisii parlamentare şi 
în alte ocazii, tot ceea ce discutăm aici se înregistrează dublu – este 
vorba de înregistrare audio şi respectiv stenogramele, pe care apoi, la 
nivelul comisiei, o să le luăm şi vom extrage absolut toate problemele 
care se ivesc în cursul discuţiei şi justificările sau punctele de vedere 
pe care le exprimă şi colegii deputaţi şi interlocutorii noştri. Dorim să 
aflăm cât mai multe şi să fie toate în limitele adevărului pe care-l 
dorim cu toţii, pentru că dorim să clarificăm problema nu atât a 
programului ROMAG, pentru că nu acesta a fost scopul, dar pentru că 
el se regăseşte ca o piatră de moară aruncată în sectorul respectiv şi pe 
care foarte mulţi l-au gestionat cum l-au gestionat şi pentru situaţia în 
care se găsesc sistemele de irigaţii actualmente şi nu numai, pentru că 
în aceeaşi situaţie sunt şi lucrările de desecare şi cele de îmbunătăţiri 
funciare, de combatere a eroziunii solului ş.a.m.d., v-am ruga să fiţi 
cât mai exact şi cât mai aproape de ceea ce ştiţi dumneavoastră 
referitor la această problemă.  

Şi, sigur, punctul dumneavoastră de vedere privind modul 
cum s-ar putea gestiona acest sistem atât de important pentru ceea ce 
înseamnă producţia agricolă a ţării şi nu numai; la urma-urmei, 
influenţează şi viaţa socială, habitatele şi toate celelalte din aproape 
toate zonele ţării. 

Domnule ministru, v-aş ruga foarte mult, pe parcurs colegii 
mei vor intervin şi ei cu întrebări, clarificări. Dialogul aş dori să 
meargă direct cu colegii. Şi să putem clarifica cât mai multe lucruri. 
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V-am ruga, domnule ministru, pe cele două probleme pe care 
vi le-am spus, să ne daţi punctul dumneavoastră de vedere. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 
Am plăcerea să vă salut pe toţi cei care faceţi parte din 

această onorabilă comisiei parlamentară şi să spun că am dat curs 
invitaţiei dumneavoastră de îndată ce a fost posibil şi, mă rog, în 
nordul ţării, acolo unde stau, am primit invitaţiile la momentul 
oportun. Am avut discuţii şi cu domnul preşedinte ca să facem această 
întârziere, să spun, de o săptămână. 

Pentru început, aş vrea, dacă-mi permiteţi, sigur, în măsura în 
care cunosc despre aceste lucruri, am să vă spun cu cea mai mare 
deschidere şi punctul meu de vedere, sigur, ca un nespecialist în 
domeniu şi observaţi că subliniez acest luru – eu nu sunt specialist în 
agricultură, n-am avut niciodată pretenţia că aş fi, am fost primul 
ministru politic şi care şi-a acceptat această postură la Ministerul 
Agriculturii. Sunt aici, în sală, domni care au mai fost în această 
structură probabil datorită, să spunem, profesionalismului de care au 
dat dovadă. Eu cred însă că, pentru prima dată în România, numirea 
unui ministru din afara sistemului – sigur, este părerea mea personală, 
dumneavoastră puteţi să mă combateţi – a intrat oarecum în 
normalitate, pentru că, vrem-nu vrem, şi dumneavoastră şi eu ne-am 
asumat această sarcină de a intra în arena politică şi dumneavoastră şi 
cu mine suntem oameni politici, cred că aceasta este dimensiunea 
principală a noastră şi apoi cealaltă, profesională, din domeniul din 
care venim.Vreau să precizez acest lucru de la început.  

Şi apoi să mai spun un lucru şi anume acela că – chiar dacă 
de-a lungul anilor – şi s-a făcut şi aici, în introducere, o aluzie – s-au 
făcut tot felul de trimiteri la interese pe care le-aş fi reprezentat, 
tocmai datorită acestui lucru, că vin din afara sistemului – nu am avut 
interese în agricultură, nu am interese în agricultură, nu am activităţi 
sub nici o formă, îmi lucrez doar pământul pe care l-am moştenit de la 
bunicii mei şi acel pământ venit dintr-un alt stat. Deci, cred că, după 
zece ani de când am părăsit acest minister, lucrurile intră puţin în 
normalitate, din acest punct de vedere. 

Repet, nu am reprezentat interesele nimănui. Am făcut doar 
politica guvernului de la acea dată şi am să subliniez de fiecare dată 
aceste cuvinte: politica guvernului, program politic al guvernului 
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adoptat în Parlamentul României, votat de Parlamentul României de la 
acea dată şi care reprezenta, sigur, în urma alegerilor, voinţa acestei 
ţări. Lucrurile se schimbă, guvernele vin, guvernele pleacă, 
parlamentele se schimbă, opţiunile cetăţenilor, asta înseamnă 
democraţie. Asta însă nu înseamnă că noi, de fiecare dată când 
schimbăm, să spunem, politicile într-un anumit domeniu, neapărat 
trebuie să le găsim pe cele promovate înainte absolut detestabile, rele, 
cele care au distrus, „iată, numai noi suntem cei care construim, care 
suntem acum, cei dinaintea noastră au distrus întotdeauna”, pentru că 
fiecare putem face apel la astfel de demers. Spun asta pentru că sunt 
pregătit şi cei care mă cunosc ştiu că sunt un om pregătit în a mă 
apărat de tot felul de atacuri de acest gen, repet, chiar dacă sunt din 
afara sistemului. 

Acum, fiindcă domnul preşedinte Tabără a dorit dintr-un 
început să discutăm despre aceste două puncte principale, sigur că eu 
îndată ce am fost contactat telefonic de la comisie şi mi s-a făcut aşa o 
invitaţie în mod general, am vrut să caut şi o hotărâre a Parlamentului, 
să ştiu şi eu cum funcţionează Parlamentul şi îi dau tot respectul; şi am 
obţinut această hotărâre de înfiinţare a comisiei dumneavoastră. M-am 
uitat printre obiectivele pe care trebuie să le atingă şi sigur că ele sunt 
generoase, este o muncă pe care va trebui s-o depuneţi ca să 
elaboraţi... de fapt, până la urmă, mă gândesc că va trebui o strategie 
în acest domeniu. Dar pentru că dumneavoastră v-aţi pus în acest 
program, probabil şi de la ultimul punct de aici, orice incidente cu 
acest eveniment sau verificarea lor şi a altor aspecte nu, cred că acolo 
ne încadrăm cu programul. Pentru că eu mă uitam în obiective şi nu 
găseam acest lucru, dar, sigur, în fiecare an... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Inclusiv modul de gestionare a fondurilor, care ne duce tot 

într-o relaţie; nu vrem să intrăm dincolo de ceea ce înseamnă 
prevederile hotărârii Parlamentului, nici nu avem timpul necesar. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Am făcut această precizare, domnule preşedinte, pentru că 

mi-am dat seama unde ne situăm cu această discuţie. 
Acum, eu am să încerc să vă răspund punctual, sigur, în 

măsura în care... probabil la primul punct mai mult, la punctul al 
doilea – un punct de vedere personal, pentru că prea multe informaţii 
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nu mai am din sistem ca să pot să dezvolt aici o teorie, este de datoria 
dumneavoastră, care văd că lucraţi în acest domeniu, şi sigur nu mă 
feresc să spun că este de datoria dumneavoastră ca membri ai unui 
partid sau altul, pentru că până la urmă aici vorbim de politici de 
partid, că vrem, că nu vrem. 

Domnule preşedinte, m-aţi întrebat de relaţia RAIF, 
TRANSCHEM, TRANSAG, AGROSERV – am notat aceste denumiri 
din 1997-1998, aţi spus dumneavoastră. Eu am să vă răspund de 
îndată. 

Am fost numit ministru la Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei la 1 decembrie 1998 şi am fost ministru până în ultimele 
zile ale anului 2000, când am predat noului ministru, cred că 28 
decembrie este data la care am părăsit ministerul, pentru că atunci se 
forma noul guvern şi a trebuit să stau acolo şi de sărbători până când 
s-au terminat toate procedurile parlamentare. 

După cum se ştie, acest program a fost negociat în cursul 
anilor 1997-1998 de cabinetul condus de domnul prim-ministru Victor 
Ciorbea. Hotărârea de Guvern care a fost emisă de acest guvern şi care 
mă grăbesc să spun că este o hotărâre de guvern care antrenează 
răspunderea solidară a membrilor guvernului, apărută în 1998. Ea 
mandatează, în termenii pe care dumneavoastră îi ştiţi, regia de la acea 
dată, Societatea Naţională de acum, să deruleze un program în sectorul 
agricol. 

Acum, detalii despre modul în care s-a ajuns la iniţierea 
acestui program de bună seamă că nu vă pot da. Nu am participat la 
asemenea discuţii de iniţiere a proiectului. La acea dată, nu făceam 
parte din guvern. Am intrat în guvern în februarie 1998, prima dată ca 
ministru pentru relaţia cu Parlamentul şi apoi ministrul reformei, până 
în decembrie, când am fost numit. Eu, la Ministerul Reformei am 
făcut o restructurare a guvernului şi s-a desfiinţat, adică mi-am 
desfiinţat acest minister, aşa încât am fost numit la Ministerul 
Agriculturii. Din acest moment, responsabilitatea politică îmi aparţine 
de când am fost numit la acest minister şi o spun cu cea mai mare 
responsabilitate, pentru tot ceea ce s-a întâmplat până la plecarea mea 
din minister. 

Pot însă, domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi, să fac câteva 
consideraţiuni. Adică, făceam parte totuşi din conducerea partidului 
care se afla la guvernare şi ştiu că la acea dată, când s-a schimbat după 
alegerile din 1996, deciziile politice care s-au luat pentru a racorda 
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România la instituţiile internaţionale şi pentru ca România să fie 
acceptată în structurile europene şi structurile de apărare NATO, sigur 
că acest lucru a comportat demararea unor discuţii pe o dimensiune 
politică pregnantă, în care, de bună seamă ştiţi, toate sectoarele au fost 
implicate. 

Fac aceste consideraţiuni pentru că nu cred că trebuie redusă 
iniţierea sau primii paşi ai acestui proiect doar la faptul că a apărut în 
Monitorul Oficial o hotărâre de guvern, cum a apărut, de ce apar 
articolele în număr de 13 şi nu de 15. Nu cred că aspectele acestea 
tehnice... sunt importante, de bună seamă, dar nu cred că acestea sunt 
cele mai importante. 

Acum, ne aflăm în 1997, stimaţi domni. În 1997, reforma în 
agricultură nu a fost încă demarată, nu era încă demarată. De şapte ani 
era o stare de incertitudine în acest domeniu. Am să folosesc şi 
cuvinte mai dure. Trăiam chiar într-o minciună. Vorbeam de 
agricultură privată – şi o să vedeţi de ce folosesc acest cuvânt, nu 
întâmplător – dădeam nişte procente uriaşe la întâlnirile pe care le 
aveam cu reprezentanţii străini: „Am retrocedat 90 la sută, 80 la sută, 
Legea 18” ş.a.m.d., ba puseserăm la un moment dat şi IAS-urile ca 
fiind structuri private, cu acea găselniţă a domnului Scrieciu de la 
vremea respectivă pusă prin legea 18, că foştii proprietari pe terenul 
cărora s-a construit sau s-au constituit aceste IAS-uri ar fi acţionari. 
Era sigur o păcăleală. Nu au fost niciodată acţionari, societăţile nu 
erau organizate pe acţiuni. Pământul, de altminteri, nici nu făcea parte 
din capitalul social al societăţilor comerciale, era doar în administrarea 
lor. A fost o lungă discuţie în Parlamentul României pe această temă. 

De ce vă spun? Pentru că acest program s-a adresat sectorului 
privat. Noi ne aflăm în 2009 şi mi se pare firesc acum să vorbim de 
agricultura României, de sectorul privat care trebuia ajutat la acea 
dată, dar care, domnilor, trebuie să vă spun că era inexistent. Deci, era 
o acţiune, să spun, încărcată de bune motivaţii, dar nu prea exista 
partenerul. Acum, mă gândesc că totuşi voinţa politică exista la acea 
dată, ca sectorul din agricultură să treacă rapid, adică structura de 
proprietate din agricultură să se schimbe în mod rapid, vorbim de 
discuţiile care au durat câţiva ani şi apoi a apărut Legea 1, abia la 
începutul anului 2000, care trebuia să facă corecţiile necesare la Legea 
18; vorbim apoi de Legea de privatizare a IAS-urilor, care trebuia, la 
sfârşit, să genereze acele exploataţii agricole fiabile şi care ar fi fost 
parteneri ideali într-un astfel de program. Dar, repet, ne aflăm în 1997 
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şi toate aceste lucruri nu existau. Exista însă voinţa politică de a se 
face. 

Ce nu se ştia la vremea respectivă şi am să vă spun un lucru 
foarte sincer, nu se ştia că opoziţia, reacia sistemului la reformă va fi 
atât de mare, pentru că sistemul a întârziat această reformă. A 
întârziat-o cu doi-trei ani. Când ea a început să funcţioneze, s-a 
schimbat din nou guvernarea. Guvernarea care a venit, o spun tot din 
poziţia mea de om politic, a încercat s-o adapteze după programul 
politic de la acea dată, la început cu oarecare temporizare, apoi din 
nou cu relansare, pentru că deja se porniseră negocierile cu Uniunea 
Europeană şi multe capitole trebuiau rezolvate pe această linie. 

Aşa că, aceste consideraţii pe care le-am făcut pentru 
dumneavoastră, stimaţi domni, sunt menite să explice starea de atunci 
a lucrurilor. Nu am să intru în mai multe detalii, decât dacă va fi 
nevoie şi dumneavoastră vă veţi arăta interesaţi. Doar atât vreau să 
precizez că, în general, relaţiile cu structurile europene, americane, în 
domeniul economic, relaţiile ar fi trebui să aibă parteneri 
corespondenţi în România tot din sectorul privat. S-a sperat probabil, 
la data la care s-a făcut acest acord, această înţelegere, acest 
agremenet, materializat chiar prin această hotărâre de guvern, că 
lucrurile se vor schimba repede şi că, de îndată ce utilajele vor ajunge 
în România, şi structura de proprietate se va fi schimbat, şi suprafeţele 
mari de teren care cereau un astfel de program – sigur, mari pentru 
unii, mici pentru alţii – pentru că dacă vorbim de milioanele de 
hectare care trebuiau să fie lucrate cu maşini moderne cu randamente, 
la vremea respectivă, stimaţi domni, unii dintre dumneavoastră vă 
aduceţi aminte de bună seamă, nu se mai producea nici o combină în 
România, nu se mai produceau tractoare de care avea nevoie 
agricultura. Oricum, aceste maşini erau uzate tehnologic, erau modele 
de prin anii ’70, cu consumuri foarte mari. Nici nu se mai punea 
problema ca de îndată ce noi am liberalizat preţurile, produsele 
ormâneşti, după o astfel de, să spunem, abordare, să mai poată 
concura cu produsele din ţările vecine, pentru că tocmai intraseră şi ei 
în CEFTA, deja ne concuram cu vecinii noştri de aproape, care 
lansaseră aceste reforme în sectorul agricol încă de la începutul anilor 
’90, aveau structurile pregătite ca să poată promova o agricultură 
modernă, cu o tehnologie modernă, la acea dată. 

Deci, în această perioadă 1997-1998, în care s-au purtat 
discuţiile – repet, la care nu am participat, asta nu o spun ca să... 
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probabil că dacă eram în guvern, aş fi participat sau aş fi fost la 
şedinţele de guvern sau în anumite structuri de conducere – dar efectiv 
la elaborarea acestui proiect, pentru că, da, eu aş fi participat, eu aş fi 
atras atenţia că noi structurile private nu le aveam încă şi că, dacă 
dorim să îndreptăm acest program, aşa cum s-a mai întâmplat, către 
fostele IAS-uri, atunci pierderea va fi de la început clară. Să ne 
aducem aminte, stimaţi domni, ce suferinţă a avut Banca Agricolă, 
unde s-au revărsat toate datoriile IAS-urilor în anii de după ’90, 
vorbim aici de miliarde de euro; pe care, sigur, zicem că i-am pus la 
datoria publică. Domnul preşedinte vorbeşte de statul român, 115 
milioane, am reţinut aici o cifră pe care va trebui s-o plătească sau le-a 
plătit. Nu ne putem ascunde la nesfârşit după această entitate – statul 
român – care, daţi-mi voie să vă spun, după mine, nu există, pentru că 
nu stă cu noi la masă. Statul român suntem noi. Noi plătim impozitele, 
noi plătim taxele, cei care ni le plătim, sigur, că nu le plătim toţi; cei 
care le plătim avem şi datoria şi responsabilitatea şi cerinţa să ştim ce 
se face cu banii noştri. 

Din acest punct de vedere, vreau să spun că procesul în 
agricultură... adică, faptul că reforma în agricultură nu a fost demarată 
imediat după ’90 a dus la o deteriorare a situaţiunii, la pierderi foarte 
mari – şi aici o să ating şi punctul 2, imediat, dar încerc să spun tot ce 
ştiu la prima întrebare pe care mi-a pus-o domnul preşedinte. 

Repet, tehnic, cum s-a ajuns la aceste firme – TRANSCHIM, 
altele, la vremea respectivă nici nu ştiam foarte bine producătorii de 
tractoare, am văzut prima dată John Bier undeva prin ’99-2000 – cum 
s-a ajuns la chestiunea aceasta, efectiv cred că alţii pot să vă spună şi 
cred că i-aţi şi invitat la comisie şi au răspuns la aceste întebări. 

Obiectivele erau clare. Obiectivele erau aşa cum le-am 
perceput şi anume: dotarea agriculturii româneşti cu utilaje moderne. 
O să folosesc – eu v-am spus de la început că nu sunt din domeniu, nu 
sunt specialist în agricultură – însă văd că foarte multe cuvine din 
domeniul meu de activitate au pătruns în acest sector; se spune foarte 
mult de in-put-uri, de intrările de care avea nevoie agricultura la 
vremea respectivă – seminţe, îngrăşăminte, tot ceea ce se cere.  

Era un program... aş spune că s-a dorit să fie probabil şi un 
program model: „Iată, voi aveţi pământul bun, noi avem utilajele bune 
şi tehnologia, le punem laolaltă, generăm bani din care plătim aceste 
utilaje, iar voi să rămâneţi cu experienţa de a lucra pe suprafeţe mari”. 
Probabil că acesta a fost obiectivul mare al acestui proiect, aşa l-am 
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perceput eu. Pentru că, într-adevăr, maşinile au apărut în ţară, pe 
vremea în care eu eram ministru. Ele au venit, erau maşini de ultimă 
generaţie, erau maşini care nu se mai văzuseră pe câmpiile noastre 
până la acea dată. Acum, vedem peste tot şi ne bucurăm că România 
are acces la astfel de tehnologie. Atunci, nu. Am şi făcut o comparaţie. 
Ţin minte, era un domn în minister, domnul Zaharescu, mi-l amintesc 
foarte bine, care m-a învăţat puţin din domeniul acesta al mecanizării, 
probabil că era mai uşor, şi făceam comparaţie cât lucrează o combină 
Class, o combină John Bier, un tractor, faţă de ale noastre la vremea 
respectivă, raportul era undeva la 1:50, era ceva aproape de 
neconceput. În vremurile în care veşnic şi aproape în fiecare vară 
aveam probleme cu recoltarea, cu timpul alocat strângerii recoltelor, 
cu pierderile pe care le aveam foarte mari. După ce se alocau resurse 
importante, până la urmă pierderile erau foarte mari, pentru că nu 
aveam timp să strângem recolta. Dumneavoastră ştiţi mai bine toate 
lucrurile acestea. 

Odată ce acest agrement a fost stabilit între Guvernul 
României şi partea americană şi materializat printr-o hotărâre de 
guvern, în care sigur şi actorii principali au fost denumiţi într-o 
oarecare măsură, şi ne gândim la cei din partea românească – regia 
autonomă, mai târziu societatea naţională, şi regia autonomă eu am 
transformat-o în anul 2000 în societate naţională, acest program ar fi 
trebuit să se deruleze. Am spus însă de la început că americanii în 
mare parte la început, după cunoştinţa mea, şi-au îndeplinit să spunem 
partea pe care şi-au asumat-o, respectiv au trimis utilajele în România, 
ele erau aici, şi pentru noi a fost o mare greutate, aşa cum eram 
informat de directorul societăţii naţionale de la acea vreme, deci era 
foarte greu să găsim acele loturi de pământ minime  între 600-650 de 
ha, care ar fi fost optimul pentru un astfel de pachet complet cum a 
fost el dimensionat atunci, la vremea respectivă, de specialiştii 
americani. 

A fost foarte greu. Am înţeles că un an s-a amânat aplicarea 
acestui proiect pentru că nu s-au găsit aceste terenuri. De abia la 
sfârşitul anului 1999 – începutul anului 2000, după câte îmi amintesc, 
undeva într-o proporţie de, şi să nu greşesc că nu am cifrele exacte, 
70-80% din suprafeţele care trebuiau să fie găsite, şi folosesc acest 
cuvânt „găsite” pentru că literalmente se căutau astfel de suprafeţe 
compacte. Tehnologia cerea acest lucru. La fărâmiţarea de atunci a 
terenurilor, vă daţi seama că nu puteam să umblăm cu tractoarele şi cu 
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combinele dintr-o parte în alta. Deci se căutau cu disperare aceste 
parcele. 

Repet: Legea 1 a fost promulgată în ianuarie 2000. Primele 
privatizări de IAS-uri le-am făcut în a doua jumătate a anului 2000 – 
primele 100 de IAS-uri s-au privatizat atunci, deci la sfârşitului anului 
2000, şi, sigur, coroborat şi cu cerinţa Băncii Mondiale cu care aveam 
Acordul ASAL de care iar că de bunăseamă dumneavoastră ştiţi - un 
acord de împrumut de 350 de milioane de care România avea foarte 
mare nevoie la vremea respectivă pentru consolidarea bugetului şi a 
deficitului bugetar. 

Şi, sigur, era legat de restructurările pe care trebuia să le 
facem în agricultură – unul din obiective era şi acesta de a privatiza un 
număr de societăţi comerciale. Îmi aduc foarte bine aminte: obiectivul 
era ca, până la sfârşitul anului, 250 de mii de ha să fie lucrate în sector 
privat. Spun „lucrate” pentru că încă regimul proprietăţii nu era foarte 
clar. Am reuşit însă să delimităm partea retrocedabilă, cum o numeam 
la vremea respectivă, şi care ar fi intrat spre retrocedări, şi partea care 
rămânea în domeniul privat al statului, partea concesionabilă către 
astfel de operatori în agricultură. 

Deci ştiu că, undeva prin anul 2000, 70-80% era din această 
suprafaţă, şi iar cu aproximaţie vă pot spune. Iniţial ar fi trebuit să fie 
undeva la 50 mii de ha, am înţeles, 55-56. S-au găsit vreo 37-40, cu 
scuzele de rigoare că nu am cifrele exacte. Nu a fost un proiect pe care 
l-am urmărit chiar atât de îndeaproape pentru că erau altele de altă 
amploare şi anvergură la data respectivă. 

Acum, în afară de acest TRANSKEM de care auzim tot 
timpul şi ştim că el a fost actorul principal din partea americană, apar 
şi alte firme pe care eu nu le cunosc - a zis domnul preşedinte 
AGROSERV şi TRANSAG, care se pare că au gestionat acest 
program, după câte am aflat şi eu, şi pentru că vroiam şi eu să le caut 
pe aici, prin actele normative, să văd dacă ele au fost înfiinţate, dacă 
apar pe undeva, nu apar, dar în bună tradiţie, să zicem, românească... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă îmi permiteţi, în prevederile Hotărârii de Guvern 

686/1997 stabileşte unitatea de implementare a programului să fie 
asociată dintre vânzător, respectiv TRANSKEM, şi cumpărător, 
RAIF-ul. RAIF-ul practic la acea dată nu ştiu dacă avea capacitatea 
legală de a cumpăra din străinătate utilaje. 
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Asocierea rezultată dintre TRANSKEM, cu 51%, respectiv 
RAIF-ul 49%, s-a numit AGROSERV Consult SRL, care de fapt se 
pare că nu a funcţionat în primii ani şi s-a transferat spre TRANSAG, 
care a fost un SRL cu sediul, am înţeles, în Cipru şi în care erau 96% 
TRANSKEM-ul şi restul erau 0,86% vreo 6 sau 7 cetăţeni tot 
americani. Practic, de la noi nu mai era nimeni, decât mi se pare 
administratorul acestui SRL. Deci aceasta a fost în perioada respectivă 
- transferul pe unitatea care a fost determinată de către un act 
guvernamental a două SRL-uri – primul este acest AGROSERV, 
celălalt este TRANSAG. 

Cine coordona aceste două societăţi? 
Păi, în momentul în care eu am încheiat această relaţie cu 

americanii, eu nu am avut suprafeţele cât de cât vizibile pentru a putea 
folosi, mai ales că era vorba de plata unor rate în produse naturale din 
producţia agricolă? Pentru că aici este marea problemă. 

Din discuţiile care sunt cu dumneavoastră, se pare acum că în 
momentul în care ea a intrat în aplicare, abia atunci s-au luat produse, 
s-au plătit ratele, dar statul român până la urmă a fost executat din 
cauza unor nefuncţionări a unor instituţii pe care le-a fixat ministerul, 
respectiv sunt cele două entităţi. 

Nu s-a mai întrebat nimeni după ce au fost aduse aceste 
utilaje ce se întâmplă cu ele, unde lucrează, cum lucrează? Aici este 
problema, pentru că nefuncţionând ratele, nefuncţionând 
angajamentele noastre faţă de partenerii americani, practic s-a ajuns în 
situaţia de a se executa garanţia guvernamentală. 

Şi vreau să vă spun că l-am avut aici pe domnul ministru 
Dăianu care cunoştea şi cunoaşte foarte bine problema, mai ales că l-a 
şi afectat într-o oarecare măsură, dânsul având mari obiecţii atunci 
când s-au cerut garanţiile şi practic nu a acceptat o garanţie 
guvernamentală pentru programul acesta, spunând pe bună dreptate că 
nu se justifică garanţia pentru că este rentabil de la sine dacă se aplică 
corect. 

Dânsul ne spunea că a transmis acest punct de vedere şi către 
Ministerul Agriculturii, şi către viitorul ministru de finanţe care a fost 
domnul Decebal Traian Remeş, dar care se pare că nu a fost luat în 
considerare. 

Şi mai menţionaţi dumneavoastră aici că era o chestiune 
politică. 
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De fapt în preambulul acestei hotărâri de guvern 686 se 
spune: în conformitate cu înţelegerea de la Preşedinţia României, de la 
Primul-ministru şi de la conducerea ministerului. Ministru nu eraţi 
dumneavoastră atunci, ci era domnul Gavrilescu, dar el este un act 
până la urmă politic. 

Iar n-am înţeles ceva: dacă despre această firmă s-au luat 
nişte referinţe, chiar după ce se semnase contractul, pentru că în 
minister vă spun eu sigur că există un dosar privind această societate. 
Există acest dosar la documente secrete. Vă spun sigur, pentru că şi eu 
m-am interesat de ei – cine sunt aceşti oameni, cum m-am interesat de 
toate firmele care băteau la uşa ministerului. 

Or, problema mare este a modului de funcţionare a acestui 
program din administrarea din partea românească. 

Deci aţi încheiat acel contract şi s-a pus RAIF-ul, care repet, 
nu avea drept că era regie la vremea aceea ca să facă ea operaţiunile 
comerciale externe. Nu avea cum le facă. Probabil că prin hotărârea de 
guvern s-a dat acest drept sau s-a dat acestui AGROSERV să facă 
diligenţe, dar după aceea ce s-a întâmplat, dacă eu ştiam că eu nu am 
suprafeţele în sector privat, cele 650 de ha pe unitate, că acestea au 
venit în unităţi? Aici este problema. 

Adică nu s-a mai revăzut niciodată ce se întâmplă cu 
AGROSERV-ul, ce se întâmplă cu TRANSAG-ul, ce se întâmplă cu 
aceste utilaje, unde sunt ele, cum se achită datoriile, că era în joc statul 
român? 

Repet: domnul Dăianu a spus aici că nu era necesară, şi eu o 
spun tot aşa, şi am spus şi americanilor şi ambasadorului american, 
care făcea lobby şi era obligat, că aşa fac ambasadorii foarte buni – se 
transpun în situaţia intereselor propriilor cetăţeni şi a unităţilor 
economice ale lor, dar astfel nu înseamnă că trebuie să dai girul. 

Deci ce s-a întâmplat cu această gestionare? 
Ministerul nu a mai analizat în colegiu niciodată în cei 2 ani, 

până 2000, situaţia acestei investiţii care se ridica, repet, la 115 
milioane de dolari? 

Acestea sunt problemele pe care am vrut să le clarificăm. 
Dincolo de actul politic, este actul gestionării a unui program 

pe care l-am adus cu scopuri nobile, este clar. Nu contest. Dar 
problema este acolo, că dacă acolo, în gestiune ar fi mers clar, cred că 
nu ajungeam la situaţia în care după aceea în 2004 s-a ajuns la acea 
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lege şi, sigur, transferul acestei pietre de moară tot pe sistem rezidual. 
Deci aici este problema care se pune. 

Sunt abordările politice, şi repet: în preambul apare 
chestiunea aceasta: în conformitate cu înţelegerea de la Preşedinţia 
României, de la primul-ministru. 

Şi eu am avut o discuţie cu domnul Ciorbea cu ani în urmă şi 
i-am spus: domnule prim-ministru, singura greşeală a dumneavoastră 
este semnarea acestei hotărâri de guvern. Este o greşeală capitală. I-
am spus la o întâlnire la Vila Lac, când m-am chemat pentru o discuţie 
de alt tip. Deci, este singura greşeală a lui Ciorbea, după opinia mea. 
Nu am fost prieten, nu sunt prieten cu el, dar din punctul acesta de 
vedere a fost o mare şi gravă eroare, după care au urmat erorile în lanţ. 

Nu aceasta este ţinta, dar de la aceasta pornim pentru că este 
cea mai mare datorie, după care s-au făcut şi altele. Sunt şi acum: de 4 
milioane de euro cu pază, au băgat banii în reţea, şi acum auzim nişte 
chestiuni incredibile, şi nu au staţii de pompare. 

Deci aici sunt problemele, şi aici aţi lucrat. 
Cine era director atunci la RAIF, când s-a preluat programul 

respectiv? Chiar nu a avut nici o răspundere niciodată? 
Cine este acest Bălan care a participat la preluarea 

patrimoniului venit, care nu se mai regăseşte nicăieri? 
Sunt nişte chestiuni de organizare care au avut consecinţe. 
Iar referitor la ASAL, dă-l încolo de ASAL, că ştim cum a 

fost, cât de uşor am cedat în faţa unora ca să ajungem unde am ajuns! 
Refacem COMTIM-ul acum, după ani de zile, când puteam 

să îl păstrăm, sau altele prin Moldova. 
Vă rog. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule ministru, dumneavoastră sunteţi un foarte fin 

politician, şi ne-aţi spus foarte multe lucruri dar nu ne-aţi spus nimic. 
Rugămintea noastră, ca comisie, care stăm aici toată vara, 

este să ne răspundeţi punctual la întrebări, şi sperăm să aflăm câte 
ceva de la dumneavoastră, că, altfel, ASAL şi probleme din acestea, 
toţi le ştim, că toţi cei de la masa aceasta suntem implicaţi în 
agricultură. 

Deci, vă rugăm mult să răspundeţi punctual la întrebări. 
Altfel, pierdem şi noi şi dumneavoastră timpul. 
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Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Vă mulţumesc. 
Stimaţi domni, eu nu aş vrea să las lucruri nelămurite în 

măsura în care pot să aduc informaţii în faţa dumneavoastră, fără 
îndoială. 

Domnul preşedinte Tabără a plecat. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu are importanţă, deoarece mi-a lăsat mie mandat, care am 

calitatea de vicepreşedinte. Aşa că nu aţi rămas singur. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Nu, dar vroiam oarecum să îi răspund domniei sale. 
Eu, în prezentarea mea, ajunsesem la punctul la care căutam 

să identific apariţia celorlalte societăţi comerciale, despre care se 
spune acum că sunt nişte SRL-uri, că sunt ciprioţi. OK, şi alţii sunt 
ciprioţi, dacă este să-i numim aşa. Atunci, ar trebui să îl facem şi pe 
Ţiriac cipriot, că şi el îşi are conturile în Cipru şi, dacă cumperi o 
maşină, trebuie să pui banii acolo ca să o iei. Am mai spus lucrul 
acesta, ca să nu credem că lucrurile sunt aşa... Capitalul fuge acolo 
unde nu sunt prea mari impozite, fără îndoială, însă nu trebuie să le 
reducem din importanţă. 

Eu nu am văzut expunerea de motive, domnule 
vicepreşedinte, de la hotărârea de guvern, dar iată că ce spuneam eu se 
confirmă în expunerea de motive – că a fost o decizie politică până la 
urmă sau că această hotărâre s-a născut în urma unor decizii politice şi 
că această hotărâre transpune în practică dorinţa politică prin faptul că 
RAIF este mandatat să facă ceva ce nu avea la vremea respectivă în 
obiectul de activitate, şi apoi prin actele acestea normative pe care le 
facem noi cu atâta largheţe lăsăm de fiecare dată câte o portiţă pe unde 
se mai poate strecura câte ceva. Articolul 7 spune că gestionarea 
acestuia se va face de societăţi rezultate în urma unor asocieri. Nu se 
numesc care sunt şi cum se nasc ele, dar se lasă aşa, o portiţă aici, şi 
cred că toţi ai citit hotărârea de guvern. Eu acum am citit-o ca să vin 
pregătit în faţa dumneavoastră, tocmai ca să nu am reproşuri de genul 
că nu vorbesc la obiect. 

Dar aş vrea să spun ceva foarte apăsat: văd că se face 
trimitere la domnul ministru Dăianu. Acum, stimaţi domni, sigur, 
domnul ministru Dăianu a fost ministru de finanţe în Guvernul 
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României de la acea dată. A avut dânsul informaţii pe care ceilalţi 
decidenţi la vremea respectivă nu le-au avut? Probabil că trebuia să le 
împărtăşească. 

Are legături mai apropiate cu serviciile de informaţii? După 
părerea mea şi după cunoştinţa mea, da. 

Ar fi trebuit să le dea şi celorlalţi, nu să le ţină numai pentru 
el. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi noi am întrebat. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Bănuiesc că aţi întrebat, da, fără îndoială. Pentru că nu putem 

ca dintre toţi aceştia să scoatem pe unul că acesta este băiatul bun, şi 
ceilalţi sunt băieţii răi. Băiatul bun, iată, nu a vrut să facă lucrul 
acesta, dar băiatul bun era în guvern, domnule preşedinte. Era în 
guvern, şi pentru o decizie a guvernului te lupţi acolo ca să îţi impui 
punctul de vedere, şi ştiţi cu toţii că aţi fost foarte mulţi dintre 
dumneavoastră în astfel de cabinete. Dacă nu reuşeşti, ai o opţiune 
foarte simplă – să îţi dai demisia şi să pleci. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Dar este foarte clar – a fost înlocuit. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Voi reveni şi aici, pentru că am aflat nişte lucruri care nu sunt 

adevărate. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnul ministru face o analiză politică aici. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Domnule deputat, vreau să lămurim, pentru că, altfel... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă îmi permiteţi, domnule ministru, am o rugăminte mare: 

eu am invocat un punct de vedere al fostului ministru Dăianu, pentru 
că el a fost la audieri, şi clar că una dintre chestiuni a fost atenţionată 
inclusiv pe partea americană. Şi, dacă el a folosit informaţiile, cum şi 
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eu le-am folosit, sincer v-o spun... Nu am fost membrul sistemelor, dar 
am folosit aceste informaţii. 

Din păcate, au fost greşeli mari făcute de guverne, şi aici s-a 
spus de către un ministru: dar ce?, luam noi în seamă chestiile 
respective? Eu am auzit şi un prim-ministru spunând acest lucru. 

Păi în primul rând eu plătesc din bugetul statului bani grei 
sistemului de informaţii externe ca să îmi pună la dispoziţie date 
despre ceea ce mă interesează pe mine în sistemul strategic. 

V-aş ruga să nu intrăm în discuţii pentru domnul Dăianu. 
Domnul Dăianu şi-a spus un punct de vedere. Îl ştiam şi noi 

la vremea aceea, cei care eram în zona politică – că nu a fost problema 
legată numai de TRANSKEM, dar este unul dintre cei care a refuzat şi 
a adus argumente că nu trebuie făcute, or, în ce priveşte partea 
politică, a cântărit mai mult decât ceea ce a însemnat susţinerea 
tehnică. 

Este politică. Pentru că, până la urmă, şi domnul preşedinte 
Constantinescu a vrut să beneficieze într-un anumit fel – a fost în 
Statele Unite. Era o anumită relaţie. Din păcate, ambasadorul 
american, de altfel un ambasador foarte bun în România la acea dată, a 
reuşit să îşi treacă anumite interese. 

Şi mai este o problemă, şi în continuare întreb: se ştia la 
vremea aceea ce a făcut respectiva firmă în Ucraina şi în Polonia? 
Pentru că şi eu ştiam. Şi eu am cerut aceste informaţii când eram 
ministru, pentru că ei au mai fost pe aici, prin România. 

Ştiam sigur, şi la minister există dosarul respectiv, aşa cum 
există în toate ministerele, referitor la o astfel de problemă legată de 
oferta TRANSKEM, şi se ştia că în Ucraina au fost 100 de milioane 
ţepuite şi în Polonia alte 70 sau 75 de milioane ţepuite. La noi se 
venea cu 84, şi s-a ajuns la 115. 

Domnul Dăianu a şi recunoscut că a lucrat într-un anumit 
sistem. Nu asta este problema. Problema este să-mi valorific 
informaţia. 

Eu nu vreau o dispută politică. Am spus că nu asta este 
problema. 

Hotărârile politice de un anumit tip trebuiau să fie rezolvate 
tot politic. Ele nu s-au rezolvat politic, şi s-au trasferat în sectorul 
economic. Asta este problema gravă. 
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Se putea să se meargă cu ea pe datorie publică, nu să o 
transfere la RAIF şi astăzi să desfiinţăm un sector vital pentru 
România. Că aici este problema cheie. 

Să ştiţi că nu interesa acest program, sincer, dacă nu avea 
efectele de acum şi ca să putem păstra ANIF-ul, pentru binele a ceea 
ce înseamnă sistem de îmbunătăţiri funciare şi de irigaţii în România, 
că de câteva luni de zile se luptă ca să fie desfiinţat şi să dispară toate 
urmele acestea. Deci nu făceam, că nu ne interesează până la urmă 
istoria aceasta cum se dorea să se ajungă la Casa Albă. Aceea a fost 
treaba lor, acolo. Dar trebuia rezolvată atunci pe datorie publică, dacă 
ai făcut-o. Trimite-o, domnule, acolo, nu o trimite într-un sistem 
economic. Asta este problema. 

Eu l-am invocat pe domnul Dăianu pentru că, fiind aici, la 
comisie, ne-a spus că a adus la cunoştinţa guvernului, că s-a atenţionat 
ministrul care a preluat Ministerul de Finanţe după dumnealui, că 
există o problemă şi că în opinia lui o astfel de garanţie nu se 
semnează, că nu are suport şi că nu va putea fi onorată şi că se 
îngreunează statul. Există probabil stenogramele. Până la urmă, va 
trebui să facem apel, dacă cumva se neagă. 

Deci acestea sunt lucrurile care sunt şi în stenogramele 
noastre de aici. 

Astfel, nu este vorba de cine a fost. A fost un ministru care şi-
a spus un punct de vedere, a plecat şi a susţinut şi acum punctul de 
vedere. 

Nu suntem colegi de partid. 
Dumneavoastră aţi invocat, dar să ştiţi că, spre deosebire de 

celelalte trei comisii despre care se ştie, despre această comisie nu se 
prea vrea să se ştie. 

Nu vrem pe nimeni. Vrem să clarificăm nişte probleme ale 
unui sector vital pentru România, şi pe linia aceasta vom merge. 

Deci nu spunem că nu ştiu ce a gândit politic nu ştiu cine. 
Constatăm nişte lucruri incredibile – acelea de necolaborare 

instituţională, şi 2) de neurmărire practic a unor programe mari. 
Şi acum avem probleme de necolaborare între Ministerul 

Agriculturii şi Ministerul Finanţelor sau între Ministerul Agriculturii 
şi Ministerul Internelor. Deci acestea sunt problemele pe care vrem să 
le clarificăm, pentru că sunt multe necazuri de necolaborare 
instituţională. 
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Domnule ministru, deci acestea sunt problemele pe care am 
vrea să le clarificăm: de ce 2 ani de zile nimeni nu s-a interesat de 
problemă? Cum s-a luat acest patrimoniu? Cine este acest Bălan? Cum 
s-au dat împuternicirile? Dacă în colegiul ministerului s-a întrebat 
vreodată de program. Dacă s-a comentat la modificarea hotărârii de 
guvern, pentru că nu avea atribuţii RAIF-ul. RAIF-ul este înfiinţat prin 
lege. Greşesc, domnilor experţi? Asta era problema atunci. Era Legea 
50. Abia după aceea a venit Legea 138. 

Vă rog. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Eu sunt dispus să vă răspund la toate întrebările, dar nu vreau 

să rămânem, domnule preşedinte, doar la jumătatea drumului. 
Sigur, sunt probleme şi acum. Să le discutăm pe cele de 

atunci, deoarece creăm o confuzie – că şi acum, dar şi atunci au fost şi 
aşa mai departe. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu am vrut să spun că situaţia de acum se datorează unor 

decizii care s-au luat sau nu s-au luat la momentul potrivit şi care au 
continuat mai departe. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Eu vreau să subliniez următorul lucru, stimaţi domni: chiar 

dacă unii aprioric au spus că au fost informaţi sau nu au fost informaţi, 
sau că au ştiut că nu va fi un program bun, eu cred şi acum că, dacă 
acest program ar fi fost gestionat ca lumea, ar fi dat rezultate pentru 
România. 

Sunt mulţi dintre dumneavoastră care lucrează în sectorul 
privat şi ştiu foarte bine ce înseamnă să ai acces la tehnologie modernă 
şi ce rezultate poţi să ai în agricultura românească cu tehnologia 
modernă. Se vede acest lucru astăzi, când, spre deosebire de anii 1990  
când magazinele erau goale, acum sunt pline. Acesta este finalul 
acestui demers. 

Deci ca să spunem că nu a fost bun, că eu am ştiut că nu a 
fost bun programul şi celălalt a ştiut de la SRI, stimate domnule 
preşedinte şi stimaţi domni, am fost ministru şi primeam şi eu 
informările acelea la care faceţi referire, şi nu vreau să trec mai 
departe fără să discutăm despre ele. 
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Veneau nişte plicuri galbene pe care eu le deschidem şi 
citeam şi pe care le predam apoi. Nu cred că le veţi găsi prin minister, 
pentru că veneau SRI-iştii şi le duceu înapoi. Vreţi să vă spun ce scria 
în ele? Ei, aflam că nu ştiu care grup de curzi nu ştiu ce fac prin 
Bucureşti. Dar ce mă interesa pe mine, ministrul agriculturii, ce fac 
curzii în Bucureşti? Pentru că noi i-am găzduit înainte de 1989 şi 
acum îi dădeam afară după 1989, că noi nu eram socialişti şi ei tot 
rămăseseră socialişti. Informaţii mai erau că nu ştiu unde va fi o grevă 
exact în ziua respectivă. Eram şi eu informat. 

Acum, faceţi referire la nu ştiu ce informaţii despre Ucraina. 
De la început am vrut să precizez acest lucru – programele de 

asemenea manieră construite la detaliu se adresează sectorului privat 
şi economiei deschise de piaţă. Nu putem băga în ecuaţie o ţară care 
nu are economie de piaţă şi nu are sector privat, cum era Ucraina, mult 
în spatele nostru. Nici noi nu aveam, dar Ucraina ce trebuie să fi avut 
prin anii 1990? 

Nu putem face o astfel de comparaţie, daţi-mi voie să vă spun 
foarte deschis acest lucru, chiar dacă ar fi fost astfel de informaţii pe 
cale oficială, pentru că dăm prea mare importanţă acestor servicii 
secrete care, sigur, sunt plătite din banul public şi ar fi trebuit să ne 
informeze pe noi, cei care luăm decizii, dar cred că se ocupau cu alte 
treburi în vremurile respective, aşa cum au fost învăţaţi dintotdeauna, 
mai mult poliţie politică decât în slujba neamului românesc. Am vrut 
să spun acest lucru foarte clar. 

V-am răspuns la chestia cu referinţele firmei. 
M-aţi întrebat, domnule preşedinte, nişte chestiuni specifice, 

şi anume despre directorul la RAIF. Când am venit eu, director la 
RAIF a fost domnul Valentin Apostol. Vroiam să spun cel care este şi 
astăzi, dar am zis să nu fac aşa o răutate. Deci a fost domnul Valentin 
Apostol. Nu fac nici un fel de trimitere, că dânsul ar fi fost artizanul, 
că ştia nu ştiu ce. Nu voi folosi nici cuvinte de genul acesta – că a 
plecat, sau nu a plecat, sau a trebuit să plece din minister. 

A trebuit să plece din minister tocmai şi datorită acestui 
lucru. 

Iar cel care a venit a trebuit să gestioneze un lucru început şi 
asumat de Guvernul României. 

Repet, este uşor de spus acum că trebuia să facem nu ştiu ce. 
Guvernul României are solidaritate pentru toate actele 

normative pe care le emite, nu un ministru sau altul. 
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Un ministru sau altul, de bunăseamă, trebuie să urmărească 
punerea în practică. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, domnule 
preşedinte. 

Dar să ducem la origini, că de fapt de acolo vine răul, că nu 
trebuia făcut proiectul, eu nu sunt de acord. Punctul meu de vedere nu 
este acesta. Chiar dacă nu am participat la negocieri, chiar dacă nu am 
fost la primele discuţii, spun foarte sincer că acest proiect, dacă ar fi 
fost bine gestionat, ar fi adus beneficii pentru România. 

Şi acest proiect tangenţial are un efect negativ la sectorul de 
irigaţii astăzi, dar el nu a fost conceput pentru sistemul de irigaţii, cum 
de bunăseamă ne-am dat seama cu toţii, nu? 

El a fost pentru exploataţii agricole. 
Că în acel pachet existau şi nişte aripi de ploaie sau nişte 

instalaţii din acestea care erau legate de pachet, l-a făcut tangenţial cu 
RAIF şi de acolo a început toată această poveste, dacă vreţi să 
discutăm şi la nivel tehnic.  

Dar, repet, eu vă pot spune deciziile pe care le-am luat la 
nivel politic, discuţiile pe care le-am avut şi modul în care am 
coordonat ministerul în cei doi ani, pe care mi le asum în totalitate. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule ministru. 
Mă iertaţi, Mihai Banu sunt, deputat. 
Sigur că există două părţi ale acestui proiect. Este partea 

politică şi cred că trebuie să depăşim momentul politic al proiectului. 
Dumneavoastră aţi sesizat unele lucruri. Să admitem că România 
trebuia să-şi facă relaţii la nivelul Ambasadei americane, trebuia să 
primească, cu multă curtuoazie, pe cei care veneau să ne viziteze. 
Toate sunt în regulă. Nu ştiu dacă există vreun studiu de fezabilitate, 
dacă există vreo documentaţie, probabil că există, cei care au făcut 
acest studiu să vedem cum l-au gândit, ce au gândit în perspectiva 
studiului.  

Haideţi să ne ducem până la momentul la care se constituie 
această societate mixtă, care se cheamă AGROSERV, pentru că acesta 
este actorul care a operat mai departe, AGROSERV. AGROSERV a 
făcut importurile. Că s-a constituit o societate mixtă româno-
americană prin participarea RAIF cu 49, cei cu 51, este cu totul 
altceva. 
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AGROSERV probabil că până la un moment dat a gestionat 
corect, a adus toate utilajele în România. S-au adus, s-au plătit. Că a 
existat o garanţie guvernamentală este cu totul altă chestiune. Dar hai 
să vedem momentul AGROSERV. De aici încolo, cum îl gestionăm. 
Cine se face vinovat că aceste utilaje până la urmă au fost, iertaţi-mi 
îndrăzneala sau cuvântul pe care-l folosesc, prăduite, că acest proiect 
nu şi-a atins obiectivul final? Cine a preluat AGROSERV, ce interese 
au fost de la AGROSERV încolo şi dacă, în opinia dumneavoastră, 
acest proiect, gestionat prima oară de AGROSERV şi după aceea 
transferat unei alte societăţi, TRANSCHIM, care asigura 
managementul AGROSERV-ului, că asta am înţeles, că nu s-au făcut 
alte societăţi pentru a prelua părţile sociale sau acţiunile de la 
AGROSERV şi s-a transferat managementul unei societăţi care-şi 
avea sediul în Cipru şi care probabil a primit nişte bani pentru că a 
gestionat aşa cum a gestionat. 

Întrebarea mea este: credeţi, în calitate de ministru care aţi 
patronat acea perioadă, că cele două societăţi comerciale au acţionat 
cu bună credinţă? Atât AGROSERV, cât şi TRANSCHIM. Dăm de-o 
parte guvernul, dăm de-o parte politica guvernului, politica 
ministrului. Acele entităţi care efectiv trebuiau să pună în practică acel 
proiect au acţionat cu bună credinţă? Au gestiont cum trebuie? Se fac 
sau nu se fac vinovate? Sigur, o vinovăţie oarecum aşa, pentru că nu 
stabilim noi aici vinovăţia. Nu suntem instituţia care să stabilim dacă 
sunt sau nu vinovaţi, sunt alţii. Ca ministru. Aţi stat doi ani acolo. Aţi 
urmărit, cu siguranţă că aţi urmărit, era vorba de 85 de milioane de 
dolari, nu eraţi chiar dezinteresat să vedeţi cum se cheltuie într-o criză, 
când vorbiţi de 350 de milioane de împrumut cu condiţie, 85 de 
milioane erau mari, în România, garanţie guvernamentală. De aici 
încolo, de aici trebuie să pornim, de la AGROSERV încolo. Ce s-a 
întâmplat cu aceste două organizaţii, ce au făcut ele ca, până la urmă, 
România să piardă? 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Domnule deputat, încercam să răspund... să prevăd această 

întrebare a dumneavoastră şi de aceea am făcut o trimitere la un articol 
din hotărârea de guvern, care lasă această portiţă sau posibilitatea să se 
înfiinţeze alte societăţi comerciale. Şi ne gândim acum, posterioric, că, 
sigur, RAIF avea şi altă treabă de făcut, nu trebuia să se ocupe ea de 
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un program pentru 60 de mii de hectare, nu? Erau milioane de hectare 
care ar fi trebuit să fie gestionate... era obiectul de activitate al RAIF. 

Se vede, de bună seamă că gestionarea în această formulă nu 
a dat rezultate, se vede foarte bine acest lucru. Eu v-am spus, utilajele, 
după ştiinţa mea, au venit în România, asta însemnând de fapt că 
americanii şi-au făcut treaba undeva la mijlocul anului ’98. În primul 
an, în introducerea pe care am făcut-o, nu s-au găsit terenurile 
necesare, aşa încât proiectul a fost amânat cu un an, care deja creează 
probleme pentru rambursarea creditului. Şi abia în anul 2000 s-au 
găsit 80 la sută din suprafeţe pentru care să se aloce aceste 
echipamente. Modul în care s-au gestionat treburile după anul 2000, 
pentru că acum dumneavoastră lucraţi în agricultură cu toţii şi ştiţi 
care este... din toamnă până în primăvară, vară, recolta de vară, de 
toamnă ş.a.m.d. Deci, vorbim de încasările de la sfârşitul anului 2000, 
2001, care ar fi trebuit să constituie primele plăţi pentru aceste maşini. 

Dar adaug sau vreau să spun mai răspicat, nu trebuia să fie o 
grijă atât de nemaipomenită pentru un astfel de proiect, de îndată ce 
maşinile erau aici. Maşinile constituiau garanţie pentru acest proiect. 
Ele valorau 80 de milioane, am înţeles. Nu ştiu care erau preţurile la 
data respectivă, nu ştiu cât erau, dar ele aveau o astfel de garanţie. 
Deci, practic, maşina era ca un fel de leasing. Maşina rămânea la 
RAIF, cei care beneficiau de servicii şi trebuiau să genereze bani cu 
aceste maşini să se plătească garanţia. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Nu la RAIF. La AGROSERV. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Am înţeles, domnule deputat. Eu vorbesc de RAIF, ca 

structură care se afla în subordinea Ministerului Agriculturii. Că s-a 
făcut această societate comercială cu acordul americanilor, fără 
acordul lor, cu acordul lor de bună seamă, din moment ce ei deţin... nu 
ştiu dacă aveau majoritatea acolo, nu cunosc aspectele tehnice. Dar nu 
vreau să spun acest lucru cum alţii-l fac, nu ştiu, nu-mi aduc aminte, 
au trecut 12 ani ş.a.m.d. Eu îmi aduc aminte de deciziile pe care le-am 
luat. Tot ceea ce era aici, în România, trebuia folosit pentru agricultura 
României. Au venit aceste maşini, ele trebuiau folosite. Ele nu 
trebuiau lăsate în parcuri să ruginească. Şi legea trebuia respectată. S-a 
spus că se alocă pentru domeniul privat, au fost tentaţii bineînţeles, că 



 24

aici iarăşi va trebui să-i răspund domnului preşedinte, care duce 
discuţia până în punctul final, au fost tentaţii foarte mari ca societăţile 
cu capital de stat să intre în posesia unor astfel de tehnologii, dar ele 
erau înglodate în datorii, ele nu-şi mai plătiseră de ani de zile 
impozitele şi taxele, nu mai vorbesc de creditele la Banca Agricolă şi 
la alte bănci. Deci, n-aveau cum să intre într-un astfel de proiect. Iată 
că au intrat după aceea. Iar faptul că aceste utilaje, care ele în sine 
constituie valoarea proiectului, au ajuns nu ştiu unde, în 2002-2003, 
la... mă gândesc că sunt undeva în ţară, nu? că nu au ieşit din ţară, mă 
gândesc că sunt undeva, pe nişte exploataţii agricole, nu ştiu, nu am 
fost să văd aşa ceva, n-am urmărit. Dar mă gândesc că toate aceste 
maşini lucrează undeva şi acum. Dar nu mai lucrează în beneficiul 
nostru. Lucrează numai în beneficiul unora. Asta este problema. Aici 
probabil că va trebui să vedeţi dumneavoastră, sigur, ce s-a întâmplat 
şi de ce programul a fost deturnat, ţăranii au fost scoşi din acet proiect, 
un director de la RAIF, care am înţeles că a fost şi decorat pentru fapte 
de măreţie în îmbunătăţiri funciare a plecat pe la toate aceste societăţi 
comerciale. Dumneavoastră ştiţi aceste lucruri. Ştiţi foarte bine. Nu 
mă întrebaţi pe mine. Eu am fost ministru şi eu gestionat politicile 
acelui minister şi cei care erau în subordinea mea mă informau din 
când în când cum derulau proiectele. Dacă erau probleme, veneau la 
mine. Ştiţi foarte bine, problema apare când sunt probleme, nu când 
nu sunt probleme. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj, după care domnul deputat Fuia. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, pe bună dreptate, în preambulul discuţiei 

dumneavoastră aţi făcut referire că suntem o comisie politică. Vă 
garantăm că facem eforturi să ne debarasăm de chingile politicianiste. 
Dar pentru că analizăm sistemul de irigaţii, acest program roman a 
apărut tot timpul ca un leitmotiv pentru datoriile de mii de miliarde 
care au generat la rândul lor penalităţi şi care au dus sistemul în starea 
de faliment care este azi. Aşa fiind, este necesar să analizăm şi această 
situaţie, pentru că, aşa cum spunea domnul preşedinte, a fost motivul 
în calea Laponei care a generat, din aproape în aproape, toată această 
situaţie. 

Am să vă adresez câteva întrebări punctuale. 
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Mai întâi, aş dori să ne spuneţi dacă, în perioada în care 
dumneavoastră eraţi un fruntaş aş partidului de guvernământ, aţi 
participat la vreo discuţie cu domnul Emil Constantinescu, Victor 
Ciorbea, domnul Alfred Moses, Ion Costea sau domnul Mircea 
Geoană, în care să luaţi în discuţie acest program şi să analizaţi 
necesitatea şi oportunitatea acestui program.  

Apoi, am să vă rog, domnule ministru, să ne spuneţi, că aşa 
cum aţi zis dumneavoastră, poate că programul s-a vrut a fi bun, însă 
punerea lui în practică a demonstrat că nu a reprezentat ceea ce se 
dorea iniţial. Dacă aţi avut un reprezentant la încărcarea pachetelor 
agricole şi dacă acest cineva v-ar fi informat de faptul că utilajele ar fi 
fost recondiţionate, pentru că s-au vehiculat şi asemenea informaţii. 
Nu spunem că sunt adevărate, dar în calitate de ministru, în momentul 
în care utilajele au sosit în Constanţa, poate că trebuia să faceţi un 
drum până acolo să le vedeţi. Erau de o sută de milioane de dolari. Iar 
potrivit legii, directorul general al RAIF, care era împuternicit, trebuia 
să dispună pe moment constituirea unei comisii de recepţie care să 
recepţioneze acele utilaje. Dacă aveţi cunoştinţă că a existat o 
asemenea comisie sau nu? Că discutăm aici de AGROSERV, dar 
printr-o manoperă de pălărie, toate utilajele au fost preluate de 
TRANSAG şi nimeni nu ştie cum şi în ce condiţii. 

O altă întrebare, dacă sunteţi amabil să mi-o ascultaţi. Dacă 
aţi verificat existenţa garanţiile subsecvente, pentru că aţi spus că 
partenerul american şi-a făcut datoria şi a adus utilajele. Dar, potrivit 
hotărârii de guvern, aceste utilaje trebuiau să vină eşalonat, pe măsura 
vânzării lor. Deci, dacă nu se vând, nu mai aducem. Ei, partea 
americană le-a adus pe toate, ca o scăpare a contractului. Contractul, 
zic eu, în calitate de ministru, probabil că l-aţi citit. Instrumentul de 
plată le permitea lor să încarce toate utilajele şi să le aducă. Deci, dacă 
s-au constituit acele garanţii subsecvente la beneficiar, că noi nu le 
aducem până când nu ştim sigur că cineva le cumpără.  

Şi dacă aţi aprobat circulaţia pachetelor agricole ulterior 
sosirii lor în portul Constanţa altfel decât potrivit hotărârii de guvern. 
Şi mă refer aici la aprobarea lor de a fi închiriate pentru lucrări 
agricole, deşi hotărârea de guvern obliga să fie vândute, să fie 
comercializate în acel leasing cu 10 termene de plată. 

Vă mulţumesc. 
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Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Vă mulţumesc, domnule deputat. 
La prima întrebare, vă răspund foarte scurt. Nu am participat 

la astfel de întâlniri când s-a discutat programul şi am spus acest lucru 
în preambulul întâlnirii noastre. Asta nu pentru că nu aş fi dorit să 
participat, deci nu că m-aş fi retras. Dacă aş fi fost invitat, mi-aş fi 
spus punctul de vedere că Okey, programul este bun, dar noi nu 
suntem încă pregătiţi. Dacă până într-un an rezolvăm problema 
proprietăţii. Repet, din punctul meu de vedere, problema proprietăţii a 
fost cea care a întârziat acest program. Şi de aici, întotdeauna, când 
există întârzieri în punerea în practică a unui program bine şi la 
milimetru definit şi proiectat, apar tot felul de idei. Unii vor să le 
folosească în alte scopuri ş.a.m.d. 

Deci, spun: nu am participat, cu toate că la toate vizitele mele 
în America, peste tot, domnul ambasador de la vremea respectivă, 
domnul Geoană, m-a însoţit la întâlniri, la Departamentul Agriculturii, 
la celelalte departamente, la USAID, la toate structurile guvernului 
american.  

Deci, am fost în astfel de întruniri, dar legat de acest program 
nu am participat. 

M-aţi întrebat dacă vreun reprezentant al ministerului a fost la 
încărcare, pentru că s-ar părea că nu ştiu cum şi dacă eu le-am văzut. 
Nu pot să vă răspund, pentru că dacă cei de la RAIF au fost la 
încărcare înainte să ajung eu ministru, încărcarea s-a făcut probabil 
prin 1998, mă gândesc, 1997, din moment ce în 1998 au apărut în 
port, nu pot să vă dau un răspuns. Dar cred că cei care conduceau 
RAIF la vremea respectivă ştiu foarte bine că delegaţiile trebuiau 
semnate de cineva, cineva trebuia să semneze o delegaţie în 
străinătate, ca apoi să se poată deconta cheltuielile. 

Da, am văzut aceste utilaje în portul Constanţa. Îmi amintesc 
foarte, foarte bine şi cred că am şi spus acest lucru la început. Deci, le-
am văzut, erau nou-nouţe, era ceva extraordinar pentru România la 
vremea respectivă. Şi, repet încă o dată, imediat ne-am grăbit să facem 
comparaţie între randamentul lor şi cele de care dispuneam aici. 
Raportul era de 1:50, aşa cum v-am mai spus. 

Legat de garanţiile subsecvente la care faceţi referire... 
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Domnul Pavel Horj: 
Mă iertaţi, numai un pic vă întrerup, pentru că la întrebarea 

aceasta doream să ştiu dacă aţi dispus măsurile administrative 
necesare, recepţionarea acestor pachete. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Sigur că da. Cei de la RAIF au avut ordin să facă imediat o 

comisie de inventariere şi cred că acest lucru s-a şi făcut. 
 
Domnul Pavel Horj:  
Şi cum au ajuns atunci în posesia TRANSAG, pentru că 

RAIF nu are nici un document care să certifice că le-a intrat în 
proprietate aceste utilaje. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Mă rog, acum, eu nu pot să vorbesc, dar din ce ştiu eu, cred 

că dânşii aveau şi garanţii puse pe ele. Nu puteau să mişte astfel de 
utilaje în valoare de 80 de milioane, aşa, fără nimic. Cred că cineva le-
a şi pus un gaj fără deposedare, mă gândesc aşa. Acum, eu, din acest 
moment, nu pot să vă răspund absolut exact la chestiunile acestea 
tehnice. Directorul de la acea vreme, domnul Apostol şi apoi domnul 
Constantin care l-a urmat, domnul Constantin m-am informat că a 
făcut aceste comisii de recepţionare şi că sunt în curs de recepţionare. 
Nici nu mă puteam gândi că noi căutăm pământ şi n-am recepţionat 
încă utilajele din portul Constanţa. Eu eram îngrijorat de faptul că nu 
voi găsi cele 60 de mii de hectare de care aveam nevoie pentru a 
distribui aceste pachete. 

 
Domnul Pavel Horj:  
Din păcate, aşa s-a întâmplat. 
Şi v-am întrebat dacă aţi permis mişcarea, circulaţia 

ulterioară a acestor pachete altfel decât cum era prevăzut în hotărârea 
de guvern, pentru că s-au făcut în timpul în care dumneavoastră eraţi 
ministru. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Da. 
Acum eu pot să vă spun că în momentul în care utilajele au 

sosit în ţară şi noi nu ne făceam, cum să vă spun, nu ne făceam temele, 
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ca să vorbesc generic, nu aveam exploataţiile găsite, eram conştient că 
presiunile pentru rambursarea creditului vor veni de îndată şi că aceste 
maşini trebuie să genereze bani. Şi, din acest punct de vedere, 
discuţiile pe care le-am avut cu cei de la RAIF, am spus: „Domnule, 
trebuie să le folosim într-un fel sau altul, pentru că ele trebuie să 
genereze bani, bani din care să plătim acest credit”. Vă daţi seama, 
poziţia mea de la acea vreme, recolta nestrânsă, ziarele care toate 
anunţau iminenta criză a grâului, mă rog, care venea an de an, dar care 
nu apărea niciodată, dar tam-tam-ul era pus deja în presă, şi maşinile 
stând acolo, ele să nu fie folosite. Cred că una dintre decizii, nu am 
arhiva ministerului, nu este la mine, nu ştiu exact dacă există o 
chestiune, un ordin al meu, însă cred că nu am lăsat ca aceste maşini 
să stea degeaba. 

Acesta este răspunsul meu. 
 
Domnul Pavel Horj:  
A fost ilegal. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Asta, sigur, rămâne să... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Stelian Fuia. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule ministru, cu tot respectul, am şapte întrebări şi 

doresc răspunsuri punctuale, adică nu ne plimbaţi în politica de la acea 
vreme. 

Ştiu că nu aţi fost implicat în negocierea contractului şi aţi 
venit mai târziu în minister. Când aţi venit în minister, în decembrie 
1998, cine răspundea din minister de acest proiect? Unu. 

Doi. Dumneavoastră nu ne puteţi vorbi nouă despre acest 
proiect aşa, ca despre una dintre cărţile pe care le aveţi în bibliotecă, 
pentru că a fost cel mai important... deci, nu este unul dintre... aşa, 
este undeva, acolo, acest proiect. Este cel mai important proiect de 
finanţare din perioada mandatului dumneavoastră. Şi, din acest punct 
de vedere, de ce s-a început derularea lui efectivă dacă nu erau 
semnate contractele cu fermierii? Suprafaţa de teren nu era 
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contractată. Este o anomalie să dau drumul unui proiect când ştim că 
nu avem contractele semnate. 

Trei. La fel, aceste importuri s-au făcut în scutire de taxe 
vamale şi probabil şi de TVA şi vămuirea, introducerea în ţară se 
făcea pe baza unui ordin al ministrului. Dumneavoastră dădeaţi aceste 
ordine pentru fiecare import în parte pentru a fi introduse în ţară. Deci, 
ştiţi când s-au adus, ce s-a adus. Aveţi informaţia sau aţi avut aceste 
informaţii, nu? 

Ne-aţi spus că americanii şi-au făcut datoria. Atât timp cât ei 
avut 51 la sută din firma de management a proiectului, eu cred că nu 
şi-au făcut datoria şi proiectul a fost un eşec. Şi-a făcut o parte din 
datorie, cea din care au câştigat, au adus in-put-urile. Dar partea de 
management, pe care au avut-o tot ei, prin SERVAGRO sau 
AGROSERV, cum se numeşte ea, având 51 la sută, deci consider că 
nu şi-au făcut datoria. 

Şi ultima întrebare: dacă aveţi informaţii că o parte din 
utilaje, în speţă probabil combine, au mers... în loc să meargă la cei 
care le-au contractat din cele trei zone în care s-a făcut administrarea 
proiectului – Brăila, Giurgiu şi Craiova – au mers în Insula Mare a 
Brăilei, care, la acel moment, era înregistrată de firma RIN sau REN, 
pentru a recolta Insula Mare a Brăilei. Mulţumesc. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Domnul Apostol a fost director la acea vreme, când am venit, 

am spus acest lucru. A plecat din minister, nu vreau să spun mai 
multe. 

 
Domnul Stelian Fuia:  
Îmi cer scuze. Noi întrebăm mereu cine era responsabil, 

pentru că cei care au fost pe aici, pe la comisie, nici usturoi n-au 
mâncat, nici gura nu le miroase, n-au semnat, n-au văzut, n-au auzit. 
Şi domnul Apostol în aceeaşi situaţie. Mulţumesc. Scuze. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Nu. Sigur. Domnul Apostol a fost, a plecat, a venit, iar a 

plecat, iar a venit, dumneavoastră aţi urmărit traseul acestui domn. 
Nu, nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule deputat, nu 

era cel mai important proiect. Cel mai important proiect la vremea 
respectivă era ASAL pentru noi. Aveam nişte presiuni îngrozitoare. 
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Erau 350 de milioane şi nu numai că erau 350 de milioane, dar legat 
de ASAL era şi acordul cu Fondul Monetar Internaţional, fără de care 
nu primeam nici toate finanţările de Uniunea Europeană. Era o 
legătură îngrozitoare la vremea respectivă, n-aţi trăit acele vremuri şi 
nu v-aş dori să le trăiţi. De aceea, m-am mirat de ce ne-am legat din 
nou la cap cu FMI anul acesta. Abia am scăpat şi acum iar ni i-am 
adus pe cap pe aceştia, care am văzut ce au făcut şi prin America 
Latină. Apropo de domnul Dăianu, care astfel de expozeuri ne făcea în 
şedinţa de guvern, nu actele normative, pe care cu greu şi le găsea în 
mapă. 

În ceea ce priveşte importul, eu nu ştiu dacă trebuia să dau eu 
scutire de taxe vamale la maşini agricole. Nu ştiu dacă era de resortul 
meu. Exista la vremea respectivă... 

 
Domnul Stelian Fuia:  
Domnule ministru, hotărârea de guvern... 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Daţi-mi voie să vă răspund. Exista la vremea respectivă un 

minister, Ministerul Industriei şi Comerţului, care se ocupa cu astfel 
de chestiuni, adică scotea hotărâri de guvern, promova hotărâri de 
guvern pentru scutire de taxe vamale la diferite... Ştiu că şi pentru 
produsele noastre agricole cu ei colaboram. 

 
Domnul Stelian Fuia:  
Îmi daţi voie? 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Vă rog. 
 
Domnul Stelian Fuia:  
Nu ne duceţi iarăşi într-o altă... 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Nu, nu. 
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Domnul Stelian Fuia:  
La această hotărâre de guvern, se introduceau în ţară cu 

scutire de taxă vamală prin ordin al ministrului agriculturii şi probabil 
un ordin comun probabil cu finanţele. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Nu. Deci, nu există ordin al Ministerului Agriculturii care să 

scutească de taxe vamale. Aşa ceva nu există în legislaţie. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, eu am dat mai multe astfel de... 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Eu n-am dat. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Erau hotărâri de guvern, care erau comune, pe care le 

semnam eu, ministrul finanţelor şi eventual ministrul justiţiei. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Dar hotărâre de guvern, domnule preşedinte... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Era semnată şi de ministrul industriilor. Dar în cele mai 

multe, scutirea de taxe vamale era pornită de la Ministerul 
Agriculturii, este clar. Când mă interesa pe mine, de acolo porneam şi 
pentru mori, şi pentru fabrici de ulei, şi pentru termocentralele de la 
sere, şi pentru utilaje, tractoare peste 90 de cai putere şi combine peste 
170 de cai putere. Şi vă spun că funcţionau în 1997 şi New Holland şi 
John Bier şi Class şi tot felul de utilaje aduse. Sigur, nu în pachet, dar 
erau aduse deja de mai multe firme în România. Dar ele erau scutite 
de taxe vamale, repet, cu restricţionare. Deci, nu sunt 90 de cai putere 
la tractoare, nu sunt 170 de cai putere la combine, pentru că le 
fabricam în România până la un moment dat. Asta a fost chestiunea şi 
actul era emis de către Ministerul Agriculturii, care era contrasemnat 
de alte ministere, inclusiv Ministerul Industriilor. 
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Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Da. Eu vă spun ceea ce ştiu şi care era practica în vremea 

guvernării noastre. Hotărârea de guvern este o hotărâre a guvernului. 
Ea este propusă de un minister, de bună seamă, iniţiată de un minister, 
dar până la urmă este decizia guvernului. Eu nu am iniţiat astfel de 
acte sau nu am iniţiat la vremea respectivă, chiar dacă aveam presiuni 
foarte mari. Ştiţi foarte bine ce presiuni am avut la vremea respectivă, 
unii dintre dumneavoastră. 

Domnule deputat, eu... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, nu vă supăraţi. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Nu mă supăr. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Colegii mei au spus să nu vă băgaţi în chestiuni colaterale, 

pentru că prima mea întrebare care este aici, eu făcând parte la acea 
dată... 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Vreau să răspund la cele cinci întrebări. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu, nu, daţi-mi voie. Că inclusiv unii de aici v-au supus unor 

presiuni. Vă rog să nominalizaţi unul de aici, din această comisie, că 
sunt zece, dintre care eu sunt singurul, cred, care am făcut parte din 
acea comisie de agricultură din acea perioadă. Spuneţi-mi unul, pentru 
că aţi spus că inclusiv de aici. Acela care era aici pentru SANOIL nu 
mai este, din păcate, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească, nu mai este 
aici. Dar acela era la SANOIL, era altă problemă, nu ne interesează 
chestiunea, era a altora.  

Şi încă ceva, am o rugăminte. Domnul ministru Dăianu, când 
a fost aici, nu a pomenit absolut nici un nume, a spus punctul lui de 
vedere, cu documente, cu totul în faţă. Nu ne permitem aici, pentru că 
nu este confruntare, nici să-l acuzăm dacă venea la guvern nu ştiu mai 
cum sau nu ştiu mai cum. Vă rog să ne păstrăm în cadrul acestei 
discuţii, sincer o spun. Dacă este vreunul de aici, dintre colegii mei, 
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deşi mă îndoiesc că nu a fost nici unul deputat sau eu nu am ţinere de 
minte, s-ar putea să mi-o fi pierdut de-a lungul anilor, dar nici unul, 
numai eu am fost aici. Eu n-am venit niciodată la dumneavoastră cu 
ceva să vă cer, niciodată, exceptând o rugăminte o dată pentru o 
societate din Timiş, cred că am fost atunci cu colegi şi s-a rezolvat o 
problemă pentru o societate, dar nu de acest fel, ci de funcţionare a 
acelei societăţi în agricultură. Dar dacă a venit cineva cu scutiri de 
taxe vamale sau de scoateri, vă rog să ne spuneţi omul acum, aici, 
pentru că aşa aţi spus că de aici a venit cineva să vă facă propuneri de 
reducere de taxe vamale. 

Colegul nostru care a fost aici preşedintele comisie şi care vă 
era coleg de partid nu mai este, din păcat, era cazul SANOIL, cu uleiul 
din rezerva de stat, din câte ştiu eu, nu am intrat în... dar ce am ştiut 
aşa, tangenţial. 

Ori, domnul Dăianu, repet şi, repet, a fost şi presa aici, nu a 
pomenit un nume, nu a acuzat niciodată pe nimeni, nu a spus despre 
ceilalţi că nu au luat în seamă ce am atenţionat.  

Deci, aceasta este versiunea şi eu sunt pus aici nu să lăsăm să 
ne răfoim cu cei care nu sunt aici, sincer. Deci, haideţi să nu trecem 
dincolo. Dincoace, dacă sunt probleme cu colegi deputaţi, că sunt în 
comisie sau nu sunt comisie, vă rugăm să-i nominalizaţi, pentru că 
este, în ceea ce am spus la început, în baza adevărului, pe care trebuie 
să-l spunem la această comisie. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru precizări. Îmi cer 

scuze dacă am fost înţeles greşit. Eu nu am spus că cineva de aici, am 
spus că cei care lucrează în sectorul agricol ştiau ce presiuni se făceau 
asupra ministerului la vremea respectivă. Probabil că nu m-am 
exprimat corect, îmi cer scuze dacă aţi înţeles altfel. 

În ceea ce priveşte... Şi totuşi mie nu-mi place, domnule 
preşedinte Tabără, să las lucrurile nelămurite. Sigur, este părerea mea 
despre un membru al guvernului, care se desolidarizează de toţi 
ceilalţi. Pe mine nu o să mă auziţi niciodată vorbind de rău despre nici 
un ministru din cabinetul Ciorbea, Radu Vasile, Isărescu, chiar dacă aş 
avea multe de spus despre mulţi dintre ei, dar nu public. Aşa că nu mă 
faceţi... când văd astfel de acţiuni, toţi cei din guvern au fost împotriva 
curentului creat de un anumit domn, trebuie să-mi fac datoria. 
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Domnule deputat Fuia, probabil că din nou n-am fost bine 
înţeles. Îmi cer scuze, probabil că, nu ştiu, stau prea mult retras şi nu 
sunt coerent în ultima vreme. Vorbeam că americanii şi-au făcut 
datoria aducând utilajele aici. De acea fază am pomenit, nu de 
gestionarea de către americani a proiectului, care s-a dovedit clar... 

 
Domnul Stelian Fuia:  
Domnule ministru, dumneavoastră aţi spus că americanii şi-

au făcut treaba, problema a fost la noi. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Da, problema a fost la noi. 
 
Domnul Stelian Fuia:  
Şi la ei, pentru că au ............. managementul pentru proiect. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
În acea perioadă, domnule deputat, acesta este punctul meu 

de vedere, dumneavoastră puteţi să aveţi altul, în acea perioadă, noi 
aveam problema terenului, pe care, repet şi-l spus răspicat, nu-l 
găseam, nu găseam cele 60 de mii de hectare din domeniul privat care 
să corespundă condiţiilor pentru aplicarea acestui proiect, de aceea 
problema era la noi. Eu întotdeauna îmi rezolv problemele mele şi 
apoi cer şi celuilalt să şi le facă şi pe ale lui. De aceea, mă simţeam 
oarecum responsabil. Deci, nu de management, pentru că 
managementul s-a dovedit clar că a fost greşit, din moment ce 
proiectul nu a reuşit, nu? 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, completez la întrebarea colegului Fuia: 

există undeva un document de condiţionare din partea americană a 
acordării acestui sprijin pentru sectorul privat al României? 

Există un astfel de document care v-a parvenit sau care a fost 
adus în faţa Guvernului României sau a spectrului politic de atunci, şi 
s-a luat hotărârea în sensul respectiv, în care să spună: cu exclusivitate 
pentru sectorul privat din România? Şi, dacă la data când s-a semnat şi 
s-a negociat acest document, se ştia sau nu se ştia ce suprafeţe putem 
pune la dispoziţia lor pentru a putea finaliza acest program? Sau s-a 
mers la întâmplare, şi vedem noi pe parcurs ce se întâmplă? 
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Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Hotărât lucru, nu reuşesc să mă fac foarte bine înţeles astăzi. 

Îmi cer scuze. 
Am spus de la început, domnule preşedinte, că acest proiect 

era destinat exclusiv sectorului privat. 
Am spus de la început că, la vremea respectivă, România... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Există în sensul acesta condiţionare din partea City Bank sau 

a TRANSKEM-ului? Este o chestiune de lămurit – dacă ei au venit cu 
condiţionare precisă, că aşa se întâmplă – şi FMI-ul şi Banca 
Mondială şi Uniunea Europeană spuneau clar – da, pentru domeniul 
acesta şi, dacă te abaţi de la el, este bai. Este? 

 
Domnul Stelian Fuia: 
A fost o condiţie a părţii americane a City Bank sau a fost o 

dorinţă a Guvernului României de a merge în sectorul privat 
proiectul? Aceasta este întrebarea. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Discuţiile iniţiale, aşa cum le ştiu, la care nu am participat, s-

au referit exclusiv la sectorul privat. Acestea erau informaţiile pe care 
le-am avut de la oamenii din subordinea mea şi, coroborat cu aceasta, 
experienţa mea de lucru cu americanii. 

Oricât aţi spune dumneavoastră, în legătură cu americanii şi 
cu proiectele pe care le-au derulat în România, în 1992 bunăoară au 
dat de 10 milioane şroturi sau nu ştiu ce pentru sectorul privat. Am 
documentul, că tot aşa sunt întrebat unde s-au dus banii. 

Banii s-au dus la oamenii noştri din agricultură, şi eu sunt 
întrebat unde s-au dus banii. Şi, tot aşa, prin hotărâre de guvern s-au 
stabilit pentru sectorul privat. Vă gândiţi dumneavoastră ce sector 
privat aveam noi în 1992. Domnul Antochi ne poate spune cam ce 
sector privat aveam atunci, că era printre puţinii care încerca să facă 
ceva. 

Deci, asta vreau să vă spun: că sectorul privat nu era 
structurat la data respectivă şi că exista dorinţa politică de a face ca 
acest sector privat să existe. Probabil că de aceea şi în expunerea de 
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motive s-a spus că preşedintele s-a întâlnit cu nu ştiu cine şi o fi spus – 
domnule, am venit la putere şi în 2 luni de zile dăm pământul. 

S-a dovedit, repet, oricât o să vă supăraţi pe mine, că reacţia 
sistemului, stimaţi domni, a fost mult mai puternică decât am 
prevăzut-o. Numai eu ştiu cât am purtat Legea de privatizare a IAS-
urilor prin toate comisiile la Senat şi la Cameră, ca până la urmă să o 
facă ordonanţă de urgenţă. Numai eu ştiu câte negocieri am dus cu cei 
din coaliaţia guvernamentală de la vremea respectivă ca această lege 
să treacă, ca până la urmă să apelez şi la opoziţie. 

Dacă vreţi să vă spun detalii de negocieri politice de la 
vremea respectivă, pe care se construieşte astăzi agricultura 
României... Pentru că la data respectivă nici nu existau asociaţiile 
udătorilor de care văd că acum vorbeşte toată lumea, pe care eu le-am 
înfiinţat, şi aceasta a fost tot o decizie politică, pentru că şi sistemul 
acesta al RAIF-ului şi al SNIF-ului trebuie reproiectat pentru sectorul 
privat. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule ministru, noi ştim ce aţi făcut dumneavoastră. 
Eu v-am rugat să răspundeţi punctual, că mai avem şi alte 

persoane la comisie, şi ne va apuca seara şi nu vom termina. 
Deci punctual, mai aveţi două întrebări. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Da, punctual. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Păi nu, că mă duceţi iar la privatizarea IAS-urilor. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Nu. 
Domnule Fuia, dumneavoastră sunteţi tânăr. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Nu. Eram implicat la acea vreme în agricultură. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Ştiu. 
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Domnul Stelian Fuia: 
Deci, punctual, mai aveţi să îmi răspundeţi la două întrebări, 

vă rog mult. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Da. 
Sigur, înainte să vă răspund, trebuie să mai fac un mic 

comentariu - eu, când am primit invitaţia şi am văzut că mi s-a alocat 
o jumătate de oră, am zis: domnule, dar eu ce voi putea vorbi într-o 
jumătate de oră? 

De management am spus. Aici chiar se impune o analiză 
clară asupra modului în care s-a gestionat programul. 

Mă întrebaţi dumneavoastră despre o parte a utilajelor, de 
Insula Mare a Brăilei şi aşa mai departe. 

Sigur că da, la vremea respectivă eu vizitam exploataţiile 
acestea mari. Am fost şi în Insula Mare a Brăilei. Iar nu voi spune ce 
s-a găsit acolo şi cum era la vremea respectivă împărţită în vreo 60 de 
ferme, nu mai ţin minte, în orice caz porţionată. O structură care 
trebuia să lucreze în întregime, să fie o exploataţie model pentru 
România, era la pământ. De aceea am luat aceste decizii în legătură cu  
utilajele moderne de care dispuneam. 

Am schimbat şi conducerea de la vremea respectivă cu 
opoziţia locală de care m-am lovit fără îndoială, având şi toate 
articolele din presă cărora le-am spus ce interese mari am eu acolo. 
Am vrut să precizez acest lucru de la început – că nu am avut şi nu am 
interese în agricultură sub nici o formă. Nu am dus nici un metru 
pătrat acasă de teren agricol, chiar dacă unii poliţişti de pe aici, când 
mă duc la mare, mă opresc şi îmi spun: vă salut, domnule Mureşan, 
ştim că silozul acesta este al dumneavoastră, ştim că IAS-ul acesta 
este al dumneavoastră, aşa că puteţi pleca mai departe. Am păţit astfel 
de lucruri. Râd, discut cu ei, şi mă duc şi îmi văd de drum. Deci, în 
afară de pământul pe care l-am moştenit, repet, de la bunicii mei, care 
la rândul lor l-au primit de la un alt stat, că de la statul român numai 
ne-au luat, nu ne-a dat nimic, nu am nimic altceva. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Mulţumesc, domnule ministru. 
Mai am eu o întrebare pe care o am în notiţe, aici. 
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Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Până la urmă, eu am numărat 5 aici. Dumneavoastră vreţi 7 să 

puneţi. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Cea cu managementul nu era o întrebare, ci pur şi simplu a 

fost mai mult un punct de vedere. 
Dacă vi s-a adus la cunoştinţă în cursul derulării proiectului 

că TRANSAG-ul, care în final a asigurat probabil managementul 
proiectului, încă nu îmi este clar, a preluat recolta din primul an, din al 
doilea an de operare, fără să plătească înapoi nici fermierilor, nici 
RAIF-ului valoarea recoltei care ar fi trebuit să meargă o parte către 
fermieri pentru teren, o parte la RAIF pentru plata creditului? 

Vi s-a adus la cunoştinţă acest lucru – că un an sau doi 
probabil, că sunt declaraţii contraditorii aici, această recoltă nu a fost 
plătită? 

Mulţumesc, şi am încheiat. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Domnule deputat Fuia, acum eu dacă vă voi spune că aflu 

prima dată de AGROSERV şi TRANSAG acesta, nu mă veţi crede. 
Nu am vrut să vă spun lucrul acesta. 
Deci eu discutam cu directorul meu de la RAIF care mă 

informa asupra stadiului lucrărilor. S-au găsit terenurile? Aţi început 
să faceţi plăţile? Pentru că, sigur, trebuia să urmăresc. 

Nu era, repet, cel mai important proiect, dar era unul din 
proiectele despre care mă interesam. Dar aflu pentru prima dată de 
aceste societăţi comerciale pe care nu le găsesc în hotărârea de guvern. 
Ele nu au fost înfiinţate cum se spune - că trebuia cu aceea să se facă. 
Dar de ce trebuia cu aceea să se facă?! Că nu scrie nimic că trebuia cu 
aceea să se facă! Apar astfel de informaţii peste tot. Unii vin că trebuia 
cu aceea, iar după aceea că trebuia cu ceilalţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Antochi, vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Domnule ministru, aş vrea ca noi să vă aducem la cunoştinţă 

un lucru pe care cu adevărat cred că nu-l ştiţi şi care este, după părerea 
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mea, foarte important în această problemă: deci societatea care s-a 
înfiinţat, care era foarmată din RAIF şi TRANSKEM, a avut obligaţia 
să gestioneze proiectul. Este vorba de AGROSERV SRL, formată din 
TRANSKEM şi RAIF şi care trebuiau să gestioneze proiectul. Nu au 
făcut absolut nimic şi au emis o decizie prin care întreaga gestiune a 
proiectului au translat-o spre TRANSAG, societate 100% americană. 

Din acest motiv cred că cei care s-au ocupat până la urmă de 
managementul proiectului, cu sprijinul lipsei de implicare a 
autorităţilor române, nu neapărat a ministrului Mureşan, dar cu 
siguranţă a acelora pe care i-aţi împuternicit să gestioneze acest lucru, 
au ajuns la această unitate. 

Şi pentru că tot aţi vorbit de decizie politică şi nu de un 
simplu act comercial, vreau să vă spun că această decizie politică, pe 
informaţiile care au ajuns până acum aici, a dus la o datorie de 2.800 
de miliarde a actualului SNIF către ANAF, care l-a pus într-o situaţie 
financiară de faliment, de neieşit, timp în care, după 2007, când n-au 
mai putut lua prin acordare directă lucrări de la ANIF, nici nu au mai 
putut lucra, au înregistrat datorii extraordinar de mari şi sunt în 
faliment, şi că din acest motiv este o anumită consecinţă pe actuala 
stare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în general şi de irigaţii în 
mod special. 

Astfel, am numai două întrebări: dacă aţi dat mandat cuiva 
din conducerea Ministerului Agriculturii, din conducerea RAIF să 
gestioneze proiectul în mod profesional, nu numai la nivel de decizie 
politică, la modul cel mai general, şi a doua întrebare este mai curând 
un scurt comentariu – pentru că mai multe decizii politice au dus la 
consecinţe extrem de greu de gestionat, şi aţi amintit aici de falimentul 
Băncii Agricole, a Bancorex-ului, eu cred că sunt în primul rând o 
consecinţă a angajamentelor uşor asumate de cei care au fost puşi în 
situaţia aceasta, pentru că nici un agent economic creditat de Banca 
Agricolă sau de Bancorex în anii respectivi nu ar fi putut să nu 
înregistreze datorii la dobânzi care au crescut de la 15 la 150% în 
câţiva ani şi la un nivel de depreciere a monedei naţionale de la 3 mii 
la 7 mii de lei într-o săptămână, şi încă după 2 luni de la 7 mii la 14 
mii. 

Aşa cum dumneavoastră nu vă doriţi să mai trăiască cineva 
clipele pe care le-aţi trăit în care gestionaţi ASAL-ul, şi noi, cei care 
am fost în producţie în anii respectivi, dorim ca niciodată nici noi, nici 
cei care vin după noi să nu se mai întâlnească cu condiţii economice 
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anacronice care n-au nimic comun nici cu politicul, nici cu socialul, şi 
cu atât mai puţin cu economicul. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Acum, domnule Antochi, domnul Fuia a remarcat că 

dimensiunea mea politică este mai importantă decât celelalte, aşa încât 
îmi permit să fac o completare şi să încep cu întrebarea a doua sau cu 
comentariul dumneavoastră. 

Noi ne cunoaştem de multă vreme, ştiţi foarte bine, dar, 
domnule Antochi, nu este adevărat ce spuneţi. Au fost decizii politice 
care ne-au adus aici, iar oamenii aceia sunt printre noi. Despre 
oamenii aceia domnul Tabără nu mă lasă să fac referire la ei. 

Oamenii aceia trăiesc printre noi. Sunt printre noi. Ei sunt la 
Banca Naţională, sunt peste tot. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, eu v-am recomandat să faceţi referire, 

sincer. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Nu m-aţi lăsat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum să nu?! Dar vă rog. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Iar să nu vorbesc de nu ştiu cine... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Bun. Uitaţi, vorbiţi şi de Dăianu. Dacă Dăianu este ţinta, vă 

rog. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Eu, unul, sunt foarte deschis. 
Domnule preşedinte, eu îl cunosc pe domnul Antochi de când 

şi-a făcut AGRICOLA INTERAŢIONAL. Nu mâncam salamul 
Ambasador pe care îl cumpăr acum de la dânsul. Nu exista atunci. 
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Acum iată că au făcut o treabă bună. S-au dus, au trecut prin nişte 
vremuri extraordinare. 

Putem analiza tot pentru că repet: oamenii sunt printre noi. 
Nu au plecat dintre noi. Sunt aici. De aceea ne vor spune că de fapt 
deciziile au fost politice iniţial. 

Nu îmi place să spun că eram mic la vremea respectivă, că nu 
eram mic, dar vă daţi seama de deciziile care s-au luat în anii ’90 cu 
devalorizările, cu confiscarea valutei. Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat. 
Nu mă mai faceţi să spun lucrurile acestea. 

Şi sectorul agricol, care reprezenta un segment important din 
economia românească, nu avea cum să nu sufere datorită acestor 
decizii. Sigur, coroborat şi cu deciziile celor care le conduceau vizavi, 
pentru că, atunci când am luat decizia politică, repet, să privatizăm 
IAS-urile, domnule Antochi, am făcut, ţineţi minte, întâlniri prin toată 
ţara cu directorii de IAS-uri, am discutat cu ei şi am ajuns la 
următoarea concluzie, şi domnul Surdu poate să fie de acord cu mine. 
Am spus-o foarte clar, şi probabil că de aici mi s-a tras toată chestia 
aceasta: eu sunt cel mai bogat om din ţară – am 1.800.000 de ha. Eu, 
statul român, adică voi, IAS-urile. Ni le-aţi luat. Le lucraţi. Nu îmi 
daţi nici un leu pe ele! Şi ei au zis: cum să vă dăm?! că nu putem să vă 
dăm! Uite cum voi face: luaţi-le de aici, dăm pământul la oameni, 800 
de mii, cât trebuie să dăm, şi rămâne un milion în domeniul privat al 
statului, şi eu sunt sigur că veţi avea rezultate de 10 ori mai bune 
pentru că ştiţi să faceţi agricultură. Dimensiunea profesională nu am 
pus-o niciodată la îndoială. Nu puteam să intru în competiţie, chiar 
dacă unii mai râdeau chiar la Fundulea, pe la domnul Fuia, sau la 
Lovrin, la domnul Tabără, când mă duceam pe acolo, că mă mai luau 
peste picior. Dar nu asta contează – că mă luau peste picior. Că 
degeaba îmi arătau mie grâul acela frumos, dropia, pe care îl făceau şi 
nenea Triţă Făniţă stătea, săracul, în genunchi în vremea aceea ca să 
arate ce mare a crescut, că trebuia să îi arate lui Ceauşescu. Apropo, 
nici nu ştiu ce mai face nenea Triţă Făniţă. Este bolnav, îmi pare rău. 

Dar toate aceste cuceriri ale noastre, ca să le spun eu, nu 
treceau gardul la ţăranul meu, la familia mea de unde eu veneam. Nu 
treceau. Săracii, nu aveau acces la o astfel de tehnologie, iar eu, dacă 
am reprezentat interesele cuiva în minister, atunci le-am reprezentat pe 
ale celor 5 milioane de ţărani, şi poate că, gândindu-mă mai mult la ei, 
am luat decizii şi puţin mai împotriva celorlalţi. O spun cu cea mai 
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mare sinceritate. Au venit alţii după mine care i-au dat la o parte pe 
ţărani. Asta este politica. 

Mi-aţi permis această paranteză, şi vă mulţumesc. 
Domnule deputat Antochi, referitor la mandat, ce mandat 

trebuia să dau când hotărârea de guvern este foarte clară? 
Adică avem director la RAIF, avem oameni care primesc 

salarii, în ultima vreme chiar salarii mari. Păi să-şi facă treaba pentru 
banii aceia pe care îi duc acasă. 

Ce mandat în plus mai trebuie să îi dai, decât ce se spune într-
un act normativ – să gestioneze proiectul şi să informeze dacă 
lucrurile merg bine sau nu merg bine. Asta era de datoria lor să o facă. 

 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Ei au venit, au plecat. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Nu. Iar vă contrazic, domnule Antochi. 
Nu au venit! Nu au plecat! Sunt tot aici! 
Au venit şi au mai plecat, dar tot ei sunt. 
Mai căutaţi-i şi pe la TRANSAG, şi pe dincolo, şi vedeţi cum 

s-au luat şi deciziile de care spune domnul Tabără – să ducem repede 
utilajele la AVAB la vremea respectivă. 

Eu vă vorbesc despre lucruri pe care le-am păstorit. 
Sigur că sunt un om informat şi ştiu mai multe, dar... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu le spuneţi. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Pe toate vi le spun, dacă mă întrebaţi. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel. Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, eu vreau să ies puţin din schema aceasta 

cu ROMAG-ul şi cu TRANSKEM-ul şi cu AGROSERV-ul pentru că 
colegii mei cred că vor avea mai multe întrebări de pus, şi nu aş vrea 
să le fur eu subiectul. 
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Eu aş vrea să ne întoarcem puţin la mandatul dumneavoastră 
din 1999-2000, la agricultură şi la obiectul de lucru al acestei comisii, 
în sensul analizei sistemului de irigaţii în perioada aceasta – 
propuneri, concluzii, starea de fapt. 

Aţi venit ministru în 1998, în decembrie. 
Dacă analizăm dinamica suprafeţelor irigate începând cu 

1990, vedem că în 1999 s-au irigat 85 de mii de ha, iar  în 2000 s-au 
irigat 216 mii de ha. 

De la o suprafaţă de 2 milioane de ha irigate în 1989, la o 
scădere dramatică după 10 ani, de 200 de mii de ha, bănuiesc eu că 
atunci când aţi venit ministru aţi venit cu un plan de măsuri, cu un 
program de reabilitare a infrastructurii sistemului de irigaţii. 

Prima întrebare: dacă puteţi să ne spuneţi aici două din 
măsurile cuprinse în programul acesta de reabilitare a sistemului 
infrastructurii de irigaţii, pentru că vedeaţi acea scădere dramatică a 
suprafeţelor irigate în decurs de 10 ani de zile. 

A doua întrebare: aţi făcut afirmaţia aici că nu aţi primit 
informaţii în acea perioadă vizavi de derularea acestui proiect 
ROMAG. Este vorba de alte informaţii de la structurile abilitate 
despre riscurile derulării acestui proiect. Dar alte informaţii de la 
organele abilitate – mă refer aici la SRI, la 2 şi un sfert, aţi primit 
vizavi de distrugerea infrastructurii sistemului de irigaţii? Şi, dacă aţi 
primit aceste informaţii, puteţi să ne spuneţi ce aţi întreprins în această 
perioadă, ce relaţii de colaborare aţi avut cu Ministerul de Interne pe 
acest domeniu, în sensul dacă aţi întreprins măsuri comune de pază, de 
luare a unor măsuri coercitive – de prindere a infractorilor, de 
trimiterea unora în judecată, dacă aţi avut o propunere în sensul acesta 
în guvern, de analiză în guvern a stadiului sistemului de irigaţii, a 
infrastructurii în acel an, în 1999 sau în 2000? 

Şi ultima întrebare: este foarte important să ne precizaţi dacă 
într-adevăr acel proiect derulat sau pe care dumneavoastră l-aţi găsit în 
derulare s-a adresat în exclusivitate domeniului privat. Pentru că 
pentru noi, sunteţi primul care spuneţi aici în comisie, după ce au 
trecut foarte mulţi pe aici, deci care precizaţi: domnule, acest proiect a 
fost adresat exclusiv domeniului privat. Schimbă complet datele 
problemei dacă el într-adevăr s-a adresat domeniului privat. 

Şi dacă ne puteţi indica un document, o discuţie legală 
înregistrată, un alt tip de justificare pentru afirmaţia dumneavoastră 
vizavi de adresabilitatea derulării acestui program. Mulţumesc. 
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Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Vă mulţumesc şi eu. 
O singură precizare aş vrea să fac legat de întrebările pe care 

mi le-a pus domnul Antochi. 
Domnule Antochi, eu nu cred că totuşi datoriile acestea, chiar 

dacă sunt mari, de 115 milioane, sunt cauza principală pentru situaţia 
economică în care se află SNIF-ul astăzi. Nu cred asta. Pentru că îl voi 
lega de răspunsul pe care îl voi da domnului deputat. 

Eu cred că sunt şi alte mult mai mari decizii greşite, şi 
datoriile mult mai mari vin din alt sector. Vedem relaţia cu energia 
electrică şi aşa mai departe, plăţile, penalizările şi aşa mai departe care 
s-au tot adunat. 

Voi începe să vă răspund, domnule deputat. 
Dumneavoastră vorbiţi de nişte cifre aici: de 89, de 216, de 2 

milioane înainte de 1989. Eu am făcut doar puţin aluzie la nenea Triţă 
Făniţă care stătea în grâu ca să arate că grâul este mai mare. 

Dumneavoastră îmi veţi sări în cap, ca să vorbesc româneşte, 
dar eu nu iau de bune cifrele de dinainte de 1989. 

Dumneavoastră le puteţi lua. Aţi lucrat în domeniu, probabil 
ştiţi. 

Eu cred că erau minciuni, că se raportau de fiecare dată valori 
mai mari şi mai mari. 

Dacă sunteţi sinceri cu dumneavoastră, veţi recunoaşte acest 
lucru. 

Este vorba de anumite domenii – la producţii, la hectar şi aşa 
mai departe. 

Pentru că, altfel, nu îmi explic, domnilor, de ce rafturile erau 
goale, dacă erau aşa de mari producţiile! 

Dacă irigam 2 milioane de ha, trebuia să avem nişte producţii 
nu de 3 mii de kg! Trebuia să avem de 8 mii de kg de grâu la ha! 

Ştiţi povestea noastră cu grânarul Europei. 
Toată lumea mi-a împuiat capul: vezi că te vei duce la 

Ministerul Agriculturii, şi noi am fost grânarul Europei! 
Şi m-am documentat şi eu ca să văd. Nu am fost niciodată 

grânarul Europei, domnilor. Am fi putut fi. La vremea interbelică, 
când să zicem că mergeau lucrurile bine în ţara aceasta, scoteam 
1.500.000, iar nemţii scoteau atunci 3 mii, 4 mii, 5 mii, şi vorbesc la 
grâu. 
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Deci nu îmi place să trăiesc în astfel de cifre. 
Sigur, eu am nişte conferinţe de presă pe care le făceam în 

2000, când a fost seceta aceea teribilă, şi zi de zi forţam să se ude tot 
mai mult, că s-a ajuns până la suprafaţa aceasta de 216 mii, care era 
insignifiantă pentru suprafeţele mari pe care le are România, sunt 
conştient de lucrul acesta. 

Dar realitatea era următoarea: sistemul trebuia restructurat şi 
orientat pentru noile structuri care apăreau în agricultura românească. 

Eu ştiu că dumneavoastră sunteţi îngrijoraţi de soarta 
sistemului, dar cred că sunteţi îngrijoraţi de soarta sistemlui pentru 
lumea de astăzi, şi nu pentru ce a fost cândva agricultura centralizată, 
cu tot felul de trusturi, de IAS-uri şi aşa mai departe, când se raportau 
şi când de fapt banii nu circulau, ci erau numai pe hârtie, când preţul 
la energia electrică nu că era subvenţionat la vremea respectivă, ci era 
gratis şi aşa mai departe. 

Odată cu liberalizarea preţurilor în 1996 inclusiv la energie, 
s-a declanşat totul. Preţurile au sărit, bani pentru subvenţii nu existau, 
şi presiunile asupra noastră, a celor care eram atunci la comandă, din 
afară erau puternice ca să liberalizăm preţurile ca să se intre în 
competiţie. Sigur, se dorea deschiderea pieţei româneşti şi aşa mai 
departe. Ei, la vremea respectivă, erau mai avansaţi decât noi, oricât 
ne place să credem că am avut şi noi o mare cercetare. S-a dovedit că 
nu, din moment ce văd că acum numai seminţe Bonsanto şi Pioneer 
cultivăm şi nu mai văd dropia aceea pe care tot mi-o arătau la televizor 
de la Fundulea. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar să ştiţi că mai este. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Mai este? 
Eu tot mă uitam după dropia 1, 2, 3. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule Mureşan, faptul că unii nu cunosc foarte bine nişte 

probleme, nu înseamnă că nu există ca şi performanţe. 
Uitaţi-vă că sunt câţiva cultivatori aici încă. S-au făcut 7 tone 

la ha, iar cu glosa la arat s-au făcut 6,9, aproape 7 tone, media pe mii 
de ha. 
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Referitor şi la flamura 85 şi la dropia, unii nu le cunosc şi nu 
le ştiu. 

Sau că s-a râs la unele centre de staţiuni despre anumite 
afirmaţii, daţi-mi voie să cred că pe undeva, poate că nu le cunoaştem 
şi, dacă ni se pare că s-a zâmbit, probabil că a fost şi o anumită 
justificare, sincer. 

Şi eu dacă aş vorbi despre cosmonautică, câtă ştiu eu, cred că 
primul care este avizat pe problemele acestea ar face haz mare. 

Dincolo de ele, însă, sunt şi alte probleme, şi vă spun că şi 
dropia se cultivă, super performant din punct de vedere calitativ şi 
productiv. 

Cât aţi făcut, domnule Tărâţă, la Piatra Neamţ, la dropia, anul 
acesta? 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
6.820. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci 6.820. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Dar în Insulă, dacă îmi permiteţi să vă întreb, cât aţi făcut? 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Nu vroiam să iau cuvântul, că am ceva pe suflet. 
Dar bărbăteşte vorbind... 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Vorbim de producţie acum. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Pentru informarea dumneavoastră, în condiţiile anului 2008, 

am făcut media 6.500 pe 20 de mii de ha. 
Anul acesta a fost o secetă cumplită care a fost în aprilie, mai 

şi iunie. 
Din 1990 încoace, eu vă spun cu un calcul şi cu date exacte, 

că aceasta a fost cea mai mare secetă în zonele respective. 
A fost perioada critică pentru că a intrat primăvara fără 

rezerve de apă, iar la irigat vă spun, cu toate că şi acolo afectează, că 
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irigaţia completează, nu înlocuieşte, am făcut 5.890, iar în partea de 
sud, pe cele 18 mii de ha, onor prietenului dumneavoastră care a fost 
în Insula Mare, s-a distrus tot sistemul de irigaţii pe 18.133 de ha. 
Toate staţiile, tot ce a fost acolo – aluminiu - s-a transformat în 
lingouri la export, şi cunoaşteţi. 

Domnule ministru, eu nu vreau să acuz. 
Eu aş vrea să am discuţia aceasta particulară, că nu-mi place 

să torn gaz pe foc când arde casa vecinului. Nu este omeneşte şi nu-i 
bărbăteşte. 

Deci am obţinut producţie şi, pentru informarea 
dumneavoastră, ca fost ministru al agriculturii, vreau să vă spun că 
astăzi Insula Mare, şi să vă spună şi specialiştii, arată ca o grădină. 
Este meritul tuturor celor care am pus umărul acolo, şi cu eforturi mari 
în perioade de cruntă jignire, ameninţare, de fel de fel de situaţii 
incorecte, zic eu. 

Dar tot fiindcă a venit vorba şi aţi spus că în Insula Mare erau 
60 de ferme, eu sunt de acord, dar dezastrul cel mai mare al Insulei 
Mari, iar iertată să fie expresia, a fost în perioada dumneavoastră. 

Eu vă spun ce spun oamenii. 
Vreau să ştiţi că şi astăzi sunt salariaţii pe 9 luni de zile 

neplătiţi de pe vremea lui Reny Import-Export. 
Vreau să vă spun că astăzi în Insula Mare, societatea care s-a 

lichidat are de încasat 297 de miliarde bani de atunci, de la firma Reny 
Import fiindcă, în contractul pe care îl făcuseră cu Insula Mare, Insula 
avea obligativitatea să producă şi firma Reny să comercializeze, şi au 
fost multe procese în instanţe la care am pus umărul şi am venit în 
ajutorul ADS-ului, chiar dacă ei erau împotriva mea, şi au câştigat că, 
altfel, trebuia să plătească 398 de miliarde în afara celor pe care le 
aveau de încasat. 

Şi mi-a rămas în minte o emisiune „Ferma” sau „Viaţa 
satului” de pe vremea când eraţi ministru şi atunci când v-a întrebat un 
agronom: domnule ministru, consilier pe probleme tehnice ale 
agriculturii româneşti v-aţi pus un ginecolog. Dacă, Ferească 
Dumnezeu, vi se îmbolnăveşte soţia, aţi fi de acord să vă consulte un 
agronom? Vă aduceţi aminte... 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Da, îmi aduc aminte şi îmi aduc aminte şi răspunsul pe care l-

am dat. Dacă-mi permiteţi... 
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Domnul Culiţă Tărâţă:  
Eu ştiu că aţi dat în bâlbâială atunci. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Nu, nu, staţi liniştit. Nu sunt un tip care să mă bâlbâi şi nu 

sunt un tip care să nu răspundă provocării. Dumneavoastră m-aţi 
provocat şi aţi început să spuneţi nişte neadevăruri în faţa colegilor 
dumneavoastră. Eu n-am să vă răspund, tot, la rândul meu, n-am să 
spun că... v-aţi dus în Insula Mare a Brăilei după ce totul era aranjat, 
după ce culturile erau înfiinţate şi că statul a fost nevoit să plătească... 

 
Domnul Culiţă Tărâţă:  
Doamne Maica Domnului, cum puteţi să afirmaţi aşa ceva!!! 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Domnule Culiţă Tărâţă, nu v-am întrerupt când aţi discutat. 

Statul a trebuit să plătească ceea ce dumneavoastră ar fi trebuit să 
plătiţi, pentru că tot vorbim de statul care suntem noi. Acesta este 
crudul adevăr. Şi eu aş face producţie de 12 mii la hectar, aşa cum fac 
olandezii şi cum fac americanii, dacă cineva mi-ar da 60 de mii de 
hectare. N-ar trebui să iau nici un leu de acasă, domnule Culiţă Tărâţă. 
Eu, dacă aş avea 60 de mii de hectare, cum le-aţi luat dumneavoastră 
de la stat pe nimic, orice firmă din lume aşa mi-ar paraşuta maşinile, 
in-put-urile şi aş face 12 mii şi mi-aş plăti şi datoriile la stat. Atât am 
vrut să vă spun. Plătiţi-le şi dumneavoastră şi atunci totul este Okey. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă:  
Sunt dator să vă răspuns. Vreau să vă spun că firma n-are 

cinci bani şi are 18,9 milioane euro plătiţi de la intrarea în insulă până 
astăzi. Până la intrarea mea în insulă n-a plătit firma RIN a celui care 
era aghiotantul dumneavoastră nu a plătit cinci bani statului român. 
Vreau să vă spun că dosarul penal al lui se află pe rol şi astăzi. Nu 
vroiam să aduc în discuţie chestiunile acestea. Iar culturile erau 
înfiinţate de noi şi nu de... Dar eu vă credeam bărbat şi nu sunteţi, 
domnule ministru. Aţi dovedit-o şi pe parcurs până acum. Şi îmi place 
să asist la.... mă uitam după cum expozeul pe care-l faceţi vizavi de 
ceea ce s-a întâmplat în perioada dumneavoastră şi modul cum 
încercaţi să aruncaţi pe alţii. Fiţi bărbat, domnule ministru! 
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Domnul Valeriu Tabără:   
Domnule deputat... 
 
Domnul Culiţă Tărâţă:  
Dacă aţi dovedit-o cum v-aţi vândut prietenul, pe domnul 

Remeş, după aceea. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule deputat, haideţi să revenim la ale noastre, pentru că 

problema acolo a fost şi este una care vine chiar în contradicţie cu 
ceea ce înseamnă sectorul privat şi unitatea etalon, dar să lăsăm asta 
deoparte, este o altă discuţie. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Mai am de răspuns la două întrebări. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Am o rugăminte, domnule ministru şi stimaţi colegi. Haideţi 

să ne depărtăm de la chestiune, pentru că nu mai terminăm audierea 
aceasta nici până sâmbătă şi ne-am propus să atingem un obiectiv. Vă 
rog să nu mai mergeţi pe colaterale, nu că n-ar fi interesant, dar poate 
discutăm undeva, într-un alt cadrul, creăm o altă comisie, facem ceva. 
Nu vreau să supăr pe nimeni, dar haideţi să terminăm asta, că şi aşa 
ne-am mâncat vacanţa asta parlamentară, în sensul bun al cuvântului, 
sperăm să ajungem undeva. Haideţi să ne ocupăm de chestiune, pentru 
că, aşa, unul şi-aminteşte una, altul şi-aminteşte alta. Păi, avem la 
amintiri, le putem depăna la gura sobei prin decembrie încolo. Haideţi 
să lămurim treaba aceasta cu sectorul acesta de îmbunătăţiri funciare. 

Vă rog să puneţi întrebări mai scurte şi răspunsuri mai scurte, 
fără divagaţii, pentru că trezim pasiuni, trezim morţii din... 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Mai am două răspunsuri, domnule preşedinte.  
Dacă am primit informaţii legate de distrugerile din sector. 

Sigur, punctual nu pot să-mi aduc aminte acum. Însă, îmi aduc aminte 
că în şedinţă de guvern s-au discutat aceste lucruri cu Ministerul de 
Interne. Am şi făcut câteva deplasări chiar în jurul Bucureştiului, unde 
se puteau observa distrugerile din sistem, lipseau pompe, lipseau 
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motoare, toate la vremea respectivă. Nu cred că cineva le-a pus şi pe 
urmă iar le-au distrus. 

Deci, au fost preocupări la vremea respectivă pentru stopare, 
pentru că nu ştiu dacă s-au vândut motoarele sau rulmenţii în  Turcia, 
cum se făcea prin anii ’90, dacă s-au topi ţevile sau ce s-a mai 
întâmplat cu lingourile ş.a.m.d. Eu nu trăiesc într-o zonă din aceasta, 
ca să am tangenţă, dar distrugerile erau evidente la vremea respectivă, 
sistemul atunci se afla în suferinţă, pe de o parte, proiectat aşa cum a 
fost proiectat pentru agricultura de stat. Pe de altă parte, el trebuia 
redimensionat, restructurat, reaşezat pe alte principii, pentru ca să 
răspundă nevoilor agricultorilor privaţi. 

M-aţi întrebat de cel puţin două acte normative sau două 
măsuri pe care le-am luat în acest domeniu. Iată, am fost prevăzător şi 
mi-am notat aici trei dintre ele: o dată, era vorba de o Ordonanţă de 
urgenţă 147/1999 privind înfiinţarea asociaţiilor utilizatorilor de ape 
pentru irigaţii şi tot ce a decurs de aici, inclusiv transferul de 
patrimoniu către aceste asociaţii; apoi, Ordonanţa de urgenţă 23/2000 
prin care am înfiinţat Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
din RAIF, acolo a început procesul care cred că nu s-a terminat nici 
până astăzi şi anume de delimitare a patrimoniului, ce este domeniul 
public al statului şi care se află de fapt în concesionarea acestei 
societăţi comerciale şi nu în patrimoniul lui, am dat concesionare cu 
redevenţă zero la un moment dat; şi subvenţiile pe care le-am... tot în 
această Ordonanţă de urgenţă, cheltuielile de energie electrică, pentru 
că noi ne axam atunci, cu toate greutăţile pe care le aveam la deficitul 
bugetar, pentru a subvenţiona energia electrică, cheltuielile de energie 
electrică necesare pompei de apă de la priză la hidrant. Asta o plăteam 
noi la vremea respectivă. Sigur, mai exista şi o Ordonanţă de urgenţă 
36, în care, pe lângă utilajele agricole care erau subvenţionate la 
dobândă 70 la sută pentru achiziţie, erau şi instalaţiile acestea de 
irigare. 

Acestea au fost câteva măsuri pe care le-am luat în această 
perioadă. 

Şi mai era a treia întrebare, dacă se găseşte undeva, în mod 
clar, specificat domeniul privat ş.a.m.d. alocat sau dacă este scris 
undeva. 

Stimaţi colegi, îmi permit să vă spun aşa, am fost şi eu 
membru în Parlament vreo două legislaturi, politica guvernului din 
acea perioadă era îndreptată, aş spune, aproape exclusiv către 
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domeniul privat. Deci, trebuie s-o recunoaştem şi s-o spunem: IAS-
urile nu mai funcţionau la vremea respectivă. Erau împotmolite în 
datorii. Nimeni nu le mai dădea credite să înfiinţeze culturile. Abia am 
scos câţiva bani cu Legea 165, la care şi ei aveau acces, domnul 
Antochi ştie lucrul acesta, prin care dădeam bani pentru înfiinţare de 
culturi, apoi am extins puţin şi la zootehnie ş.a.m.d. Deci, au fost nişte 
măsuri pe care le-am luat, dar ele nu erau măsuri de susţinere, pentru 
ca totuşi sectorul să nu moară. 

Sigur, domnul Surdu are dreptate, ne aducem aminte de 
trecut, ar trebui să povestim foarte mult despre lucrurile acestea. Dar 
eu vreau să vă fac să înţelegeţi, stimaţi domni, de perioada pe care am 
trecut-o atunci. Atunci, reparam o maşină care nu mergea. Păi, dacă 
era stricată, nu puteam să facem kilometri cu ea. După ce am reparat-
o, a început să meargă, dovadă... Eu, degeaba sunt atâtea speculaţii în 
mass-media, produsele care sunt în Carrfour, în magazinele acestea 
mari, iată, nu sunt româneşti. Nu este adevărat. Eu mă duc de fiecare 
dată şi le văd şi sunt bucuros că le văd acolo, că sunt produsele noastre 
româneşti în magazine. Sigur, laolaltă cu celelalte, că acum suntem 
într-un sistem economic comun, nu mai suntem o insulă în Pacific 
aici, cu garduri în alte, nu? Dar ele există, ele n-au existat. Noi ne 
aducem foarte bine aminte că n-au existat. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă:  
Domnule ministru, o întrebare scurtă şi la fel de scurt doresc 

răspunsul. A întrebat colegul Fuia şi cu aceeaşi întrebare revin şi eu, 
dacă aveţi cunoştinţă că utilajele aduse din Statele Unite ale Americii 
alocate la firma RED în perioada 1999-2000 în Insula Mare a Brăilei. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Eu am cunoştinţă că o parte din ele sunt la dumneavoastră 

acum. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă:  
Aveţi cunoştinţă greşită, domnule ministru. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Poate că este greşită. 
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Domnul Culiţă Tărâţă:  
Vă rog să-mi răspundeţi punctual pe problemă. Dacă ştiţi – şi 

sunt convins că ştiţi – şi dacă s-a încasat vreun leu pentru prestaţiile 
care le-au făcut în Insula Mare a Brăilei în perioada 1999-2000 aceste 
utilaje. Şi nu numai în Insula Mare a Brăilei, ci şi în zona Tulcea, şi în 
zona Oltenţiei, peste tot, au lucrat oriunde utilajele, mai puţin acolo 
unde erau destinate. Vă rog să-mi răspundeţi punctual pe problemă. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Domnule preşedinte, stimaţi domni, am răspuns la această 

întrebare, dar revin cu răspunsul pe care l-am dat. Programul nu a fost 
pus în practică în 1999, ci de abia în 2000 au fost primele suprafeţe 
alocate pentru acest program. În 1999, utilajele fiind în ţară, ele, cu 
acordul părţii americane, s-au folosit pentru recoltarea culturilor 
noastre. Atât pot să vă spun. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă:  
Dar în insulă au participat? 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Da, şi în insulă au participat, am spus acest lucru. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnul deputat Surdu. 
 
Domnul Victor Surdu: 
Domnule ministru, când lucram pe la Ministerul Agriculturii, 

am primit o delegaţie importantă condusă de trei dintre fruntaşii 
Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat de atunci; pe doi 
dintre ei Dumnezeu să-i odihnească, este vorba de preşedintele 
Coposu şi de candidatul de atunci la preşedinţie, Ion Raţiu. În afara a 
vreo 360 de mii de ţărani pe care i-am primit în audienţă în vreo cinci 
luni, această delegaţie, care a venit de vreo trei ori cu mai mulţi 
oameni din mai multe sate, ne reproşa faptul că neocriptocomuniştii 
care eram atunci vremelnic, ca mulţi dintre noi, lucrători la Ministerul 
Agriculturii, nu-i lăsăm să intre prin sate. Atunci s-au făcut presiuni 
foarte mari şi eu, unul care lucram acolo şi eram şi membru al 
Comisiei de agricultură condusă de răposatul Gip şi de Teaci la 
vremea respectivă, profesorul Teaci, am pledat pentru o reparaţie 
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istorică, morală, înapoi proprietatea la cei care, în fel şi chip, de 
bunăvoie şi nesiliţi de nimeni sau pur şi simplu prin decretele pe care 
nu le mai invoc aici, au rămas cu pielea, adică li s-a luat şi pământul 
acela mai mic sau mare, suprafeţe mai mici sau mai mari, cum le 
aveau; şi care lucrând la vremea respectivă, aşa-zişii chiaburi 
deveniseră mari producători, în sensul că, adunate la grămadă, 
cantităţile de produse şi în principal cerealiere au făcut, pe bună 
dreptate şi nu pe poveşti, ca în anumite perioade, mai ales în perioada 
interbelică, România să fie o ţară supranumită grânarul Europei. 

Vreau să reamintesc că, şi aici sunt câţiva oameni care au 
lucrat, inclusiv profesorul Tabără, înainte de 1989, în agricultură, pe 
suprafeţe mai mici sau mai mari, începând de la câmpurile 
experimentale şi până la miile de hectare, aşa cum erau culturile de 
atunci, că înainte de 1989 niciuna dintre suprafeţele de teren arabil din 
România nu era necultivată. Că se obţineau 10 mii, 12 mii şi alte 
poveşti la hectar, asta rămâne de văzut, pentru că unii dintre noi chiar 
semnam balanţele cu care ne prezentam la fosta conducere şi ştiam 
exact care este cantitatea reală care se recolta de pe fiecare suprafaţă. 

Vreau să vă reamintesc că înainte de 1989, dacă rămânea o 
suprafaţă necultivată sau neîntreţinută, era puşcărie curată şi nu era ca 
acum comisie, avize şi nu ştiu mai ce. Veneau trei-patru cetăţeni, în 
frunte cu răposatul Dincă, Bob şi alţii şi te legau pe loc; până când mai 
numărau, întâi te legau. Vreau să vă reamintesc că în perioada cât am 
lucrat la Ministerul Agriculturii, care a fost o perioadă de tranziţie, 
cum este şi astăzi, cred că nu s-a terminat nici astăzi, am preluat 
3.480.000 de hectare la irigat, dintre care 380.000 de hectare erau ia 
cana, na cana, 400-480.000 de hectare erau ia cana, na cana, pe care 
le-am desfiinţat pe loc şi, în anul de graţie 1990 mai erau încă vreo trei 
sute şi ceva de mii de hectare încă nepuse în funcţiune, mai erau încă... 
nepuse în funcţiune în sensul că n-au fost recepţionate, nu s-au dat 
sistemele în folosinţă, n-au fost preluate în gestiune de către şefii de 
sistem, aşa cum era atunci. Vreau să vă reamintesc că în anul 1990 s-
au irigat 2.180.000 de hectare. Şi vreau să vă reamintesc că această 
suprafaţă la irigat era reală, pentru că în două luni de zile, de când 
facem audieri aici, m-am dus de curiozitate să mă informez care a fost 
producţia de ţevi de aluminiu, care erau baza aripilor de ploaie şi 
bineînţeles şi celelalte componente, la Balş. În Ţara Românească era o 
singură unitate care producea. Vreau să vă spun că Balş a expediat, în 
perioada de când a început producţia aceasta de aripi de ploaie, aripi 
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de ploaie pentru 2.680.000 de hectare de pământ. Deci, toate aripile 
acestea de ploaie erau. 

Întrebarea pe care v-o pun acum este: cum este posibil ca, în 
perioada cât dumneavoastră aţi fost ministru, să se irige, ştiu că s-a 
mai pus aşa, cumva, întrebarea, în 1999 aţi irigat 85 de mii de hectare, 
iar în anul pe care-l invocaţi ca fiind unul extrem de secetos, deşi a 
încercat un coleg acum să corecteze informaţia aceasta, s-au irigat 116 
mii de hectare. Deci, în anii în care dumneavoastră aţi condus 
Ministerul Agriculturii s-au irigat cele mai mici, dacă vă interesează, 
că până la dumneavoastră s-au irigat 614 mii de hectare în 1997, după 
aceea s-au irigat, imediat după dumneavoastră, în 2001 – 330.000 de 
hectare, 400, 500, iar în jos, iar în sus. Excepţie făcând, bineînţeles, în 
istoria celor 20 de ani, anul 2005 în care se iriga 46.000 de hectare. 
Aceasta este prima întrebare. 

A doua întrebare. În aceşti doi ani cât aţi fost dumneavoastră 
ministru, aveţi vreun raport, vreo situaţie, vreo gestiune, ceva, dacă n-
aveţi acum, vă rugăm să ne-o trimiteţi în timp, din care să rezulte care 
era patrimoniul RAIF, pentru că era RAIF când aţi preluat funcţia de 
ministru, care era patrimoniul RAIF atunci? Şi ce s-a întâmplat cu 
patrimoniul acesta, pentru că numai din nişte, să zicem, estimări ale 
noastre, rezultă că din 1990 până acum patrimoniul acesta s-a 
devalizat, s-a pierdut, cu vreo 20 de miliarde de euro. 

Aveţi vreo acţiune, vreo hotărâre de guvern, vreo anchetă, nu 
ştiu cum să le spun, din care să rezulte că cineva s-a ocupat de 
inventarul acesta imens de la RAIF? Împreună cu Ministerul de 
Interne, împreună cu nu ştiu cine mai era atunci posibil de sesizat de 
către dumneavoastră sau împreună, RAIF a făcut ceva în perioada 
aceasta din care să rezulte că s-a încercat să se pună stop deteriorării, 
înstrăinării, furtului ş.a.m.d. din RAIF? 

A treia întrebare. Astăzi, datoriile acumulate de statul român 
sunt de 57 de miliarde de euro, pentru care plătim, în 20 de ani, pentru 
care plătim în fiecare zi 18 milioane de euro dobânzi. 57 de miliarde 
de euro. Din aceste 57 de miliarde de euro, dumneavoastră ar fi trebuit 
proporţional să alocaţi agriculturii, care se spune că este cât ţara, 
măcar 10 la sută, pentru că perioada de 20 de ani, 2 ani cât aţi fost la 
Ministerul Agriculturii, se poate spune că puteaţi să alocaţi 10 la sută 
din suma aceasta agriculturii. Greu, amintiri ş.a.m.d. 

Aţi iniţiat cumva vreo hotărâre de guvern prin care statul 
român, în afara faptului că aţi fost foarte activ pentru continuarea 
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repunerii în drepturi de proprietate a celor care încă nu erau repuşi, aţi 
iniţiat vreo hotărâre de guvern care a fost respinsă în perioada celor 
doi ani de guvern, prin care hotărâre de guvern aţi fi angajat statul 
român, fără de care nu se poate... fără o intervenţie în forţă, agresivă a 
statului român în agricultură nu se pot capitaliza agricultorii; rareori, 
pe ici, pe colo sunt câteva exemple şi pe care-i toacă toată lumea, dar 
fără această capitalizare nu se poate lucra în agricultură. Aţi iniţiat 
vreo hotărâre de guvern, aveţi vreo hotărâre de guvern din care să 
rezulte că aţi fi angajat statul român pentru o investiţie masivă în 
agricultură şi a fost respinsă această investiţie de către guvern în 
ansamblu? Nouă nu ne trebuie nume. Pe mine, unul, cel puţin, mă 
interesează foarte tare ca această comisie să pună stop nenorocirilor 
din sistemul de îmbunătăţiri funciare şi să vedem cine şi cum răspunde 
de aici încolo şi să urmărim în timp dacă concluziile raportului nostru, 
măsurile pe care o să le recomandăm şi ceea ce urmează să facă 
executiv, se întâmplă ceva sau nu se întâmplă ceva. 

Şi ultima întrebare. Aţi apreciat aici că a fost foarte important 
programul OSAL în perioada respectivă şi că programul pachete 
moderne aduse de la producătorii americani n-a fost atât de important 
cum era OSAL, dar că totuşi v-aţi ocupat de el. Vă întreb: 
dumneavoastră apreciaţi că, aşa cum a fost iniţial acest proiect, sigur 
că a fost politică, pentru că toate proiectele pe care le ia în discuţie şi 
le aprobă un guvern şi mai ales Parlamentul sunt proiecte politice, nu 
există, chiar dacă ele au influenţă în domeniul economic, chiar dacă se 
referă la garanţia guvernamentală pe care statul român a dat-o pentru 
importurile de ţiţei la fostul CRP sau preluarea cu datorie a tuturor 
felurilor de bănci ş.a.m.d. Deci, acesta a fost, de asemenea, un proiect 
politic. Consideraţi proiectul acesta ca fiind unul bun? Şi mai aveţi 
exemple de vreun proiect până atunci şi, de atunci încoace, mai ştiţi 
vreun proiect în care statul român să se implice. Repet, din cele 57 de 
miliarde care reprezintă datoria statului român astăzi, din banii aceştia 
se duc către agricultură, pentru că nu există dată, mai ales înainte de 
alegeri, în care toată lumea spune: „Domnule, totuşi, alături de turism, 
alături de nu ştiu ce, de nu ştiu cum, agricultura României reprezintă o 
importanţă, putem face o investiţie, putem face producţie”. Am şi eu 
exemple şi nu vreau să vă ţin aici din timp. Asta era o întrebare. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. 
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Legat de cifrele acestea pe care dumneavoastră le-aţi pus aici, 
2 milioane de hectare, 1,80 milioane ş.a.m.d., eu nu pot, nu, ce să 
comentez decât ceea ce am simţit trăind în această ţară, că n-am trăit 
în altă parte. Eu cred că am trăit într-o mare minciună. Mă rog, 
dumneavoastră puteţi să spuneţi că s-au irigat, că nu s-au irigat atâtea 
hectare. Curios este că imediat după ’90 am importat grâul. Mă uitam 
aici, că aveam nişte răspunsuri pe care le-am dat de-a lungul timpul, 
până şi ceapă şi cartofi importam în 1990, 1991, 1992. Nu înţeleg de 
ce le importam şi nu le puteam face în ţară, dacă şi irigam aşa de mult 
cum spuneţi dumneavoastră. Sigur, în perioada mea s-a irigat puţin. 
Pentru că am spus-o, domnule vicepreşedinte, sistemul era la pământ 
deja în 1997. Nu mai găseai un motor, nu mai găseai o ţeavă, nu mai 
găseai nimic, în 1997. Aici, lângă Bucureşti, că m-am dus la un lac, 
nu-mi amintesc bine, într-o vizită la un moment dat, nu mai exista 
nimic din pompe, din aducţiuni. Şi mi s-a explicat foarte clar: 
„Domnule ministru, toate lucrurile acestea au luat calea Turciei prin 
anii ’90. De ce veniţi acum să-mi spuneţi poveşti!”. Deci, jaful s-a 
declanşat pe o criză de autoritate a statului român imediat după 1990 
şi lucrul acesta, trebuie să spun, îl ştim cu toţii, îl ştim cu toţii. M-aţi 
întrebat şi dumneavoastră şi toţi ceilalţi dacă am făcut acţiuni cu 
Ministerul de Interne. Sigur, este frumos să spunem Ministerul de 
Interne, dar cine era Ministerul de Interne? Erau nişte poliţişti, foşti 
miliţieni, care nu mai aveau nici un respect în sat şi peste tot. Ei au 
rămas acolo. După abuzurile pe care le-au făcut în perioada 
comunistă, nu mai aveau curajul să penalizeze pe nimeni dacă fura o 
poartă, un porc, o găină, nimic. De ce uităm acea perioadă de timp şi 
trăim într-o stare, aş spune, aşa, dorit euforică? Suprafeţele au scăzut, 
fără îndoială, din aceste motive, sistemul s-a distrus pe fundalul crizei 
autorităţii statului din perioada 1990-1996. O spun foarte răspicat. Ne-
am chinuit să readaptăm acest sistem noilor condiţii de lucru din 
agricultură. Şi am dat aici trei exemple de acte normative pe care pe 
acest domeniu le-am propus. 

Legat de a doua întrebare, pentru că fiind exact aici, 
patrimoniul RAIF în momentul în care am făcut ordonanţa de urgenţă 
prin care am reconfigurat RAIF în societate naţională, în SNIF la 
momentul respectiv, s-a declanşat o acţiune de inventariere a 
patrimoniului, pe care-l are în administrare această societate şi pe care 
trebuie să-l ia în administrare această societate comercială, neuitând să 
spunem că acest patrimoniu este public, nu este patrimoniu privat, nu 
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se poate înstrăina. Este public şi-l dăm în lucru, îl dăm în concesiune 
cu taxă de redevenţă zero acestei noi structuri. Aceasta a fost... sigur, 
s-au desfăcut câteva... 

 
Domnul Victor Surdu:  
Domnule ministru, îmi daţi voie şi vă rog să fiţi relaxat, că 

noi nu facem aici o... dar vreau să ne lămurim, ca să nu scriem prostii 
în raportul acesta. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Nu, domnule vicepreşedinte, dumneavoastră puteţi să spuneţi 

orice, dumneavoastră sunteţi mai mare decât mine. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Dumneavoastră aţi spus că nu mai era patrimoniu şi nu mai 

era tot ce-i legal. Vreau să vă spun că imediat după ce dumneavoastră 
aţi plecat, în 2001 s-au irigat 327 de mii de hectare. Deci, de patru ori 
mai mult, patru ori şi ceva mai mult decât s-a irigat în anul de graţie 
1999. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
În 2000, am irigat două sute şi ceva de mii, dar nu vreau să ne 

batem în cifre. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Nu, le aveam aici. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Două sute şi ceva de mii de hectare s-au irigat în anul 2000, 

aşa că faceţi saltul de la .......... măcar. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Şi al doilea, dacă dumneavoastră spuneţi că era totul furat, 

distrus în 1998, 1999, 2000, de ce n-aţi făcut ceva? Deoarece consiliul 
de administraţie din perioada respectivă nu şi-a descărcat vreo 
gestiune, nu a trecut pe pierderi, nu a trecut pe furat nimic, totul este şi 
acum. Deci, când a apărut Legea 138 în 2004, patrimoniul acesta este 
şi acum. Nu vorbesc de pământuri sau nişte case care probabil nu s-au 
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demolat sau încă nu s-au vândut, dar vorbesc de patrimoniu – utilaje, 
ţevi, pompe, motopompe şi toate celelalte. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan:  
Cei care conduceau societatea la vremea respectivă aveau în 

caietul lor de sarcini această treabă, dar acţiunea clară demarată s-a 
întâmplat în anul 2000 când s-a făcut această transformare din RAIF 
în SNIF, când identificarea patrimoniului real trebuia să se facă, cred 
că am dat şi un termen atunci, nu ştiu, şase luni în care trebuia să 
apară toată... Am plecat de la minister la sfârşitul anului 2000. Mai 
mult decât atât, domnule Surdu, am şi încasat o primă taxă de 
redevenţă, care n-am apucat s-o duc dintr-un cont în altul, dar am luat-
o până la urmă şi Curtea de Conturi m-a întrebat de ce n-am mutat 
taxa de redevenţă de la SNIF nouă, din contul acela în contul celălalt. 
Vreo doi ani de zile le-am tot dat explicaţii. Deci, nu s-a făcut. Nu s-a 
făcut pentru că, iată, văd... după aceea s-a mai despărţit în două 
societatea comercială, după mine un lucru grav, nu înţeleg de ce 
trebuia să se facă acest lucru. Este nevoie de autoritate de 
reglementare în domeniu, fără îndoială, este nevoie de actori privaţi şi 
în acest domeniu, fără îndoială, dar cineva trebuie să aibă o viziune 
asupra întregului ansamblu. Acum, cu două entităţi, una să ducă... 
Acesta este un model, dacă vreţi să vă spun deschis, un mod a la 
Băsescu. Băsescu, când restructura SNCFR-urile şi nu ştiu ce, făcea 
una care tot timpul avea toate datoriile şi aceea ţinea datoriile, când se 
ivea momentul potrivit, s-o pună la datoria publică. Şi aşa apăreau 
Marfă 3, SNCFR transporturi nu ştiu de care. Aceasta este o chestie pe 
care văd că o foloseşte toată lumea. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu, dar aici n-aveţi dreptate, pentru că spargerea SNIF-ului s-

a făcut între 2001-2004, când domnul Băsescu n-avea nici o autoritate. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Nu, nu. 
Vorbesc de modelul Băsescu, pentru că văd că modelul 

Băsescu este foarte la modă astăzi. 
Toată lumea nu mai vorbeşte de trecut, ci numai de viitor. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Treceţi la întrebări, vă rog mult. 
Dacă începem şi cu domnul Băsescu, nu mai terminăm. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
De ce? Ajungem şi acolo. Atâtea comisii, toată vara! 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Poftiţi. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Da. Referitor la întrebarea numărul trei, domnule Surdu, m-

aţi întrebat de HG-uri pe care le-am propus ca să fie respinse sau ceva 
în genul acesta. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu. 
Dacă aţi avut vreo iniţiativă în doi ani de zile şi ceva. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Constatând anumite nereguli. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Constatând anumite nereguli, dacă aţi avut vreo iniţiativă de 

hotărâre de guvern, ceva, în legătură cu SNIF-ul acesta, pe de o parte. 
Şi, pe de altă parte, dacă aţi avut vreo hotărâre de guvern prin 

care statul român punea la bătaie pentru agricultori o sumă importantă 
de bani - vorbesc pentru investiţii în agricultură, şi nu omul şi pogonul 
sau alte lucruri, pe care nu le criticăm, au fost bune şi acelea, deci 
pentru investiţii în agricultură, pentru capitalizarea oamenilor în 
sensul de a-şi procura utilaje, instalaţii de irigat etc. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Da, am înţeles acum întrebarea. 
În ceea ce priveşte măsurile pe care le-am propus guvernului 

legate de RAIF, să-i spunem RAIF, că abia prin 2000 apare SNIF-ul, 
le-am amintit aici. A fost prima dată o ordonanţă de urgenţă prin care 
am înfiinţat asociaţiile utilizatorilor de apă şi cărora le-am şi transferat 
o parte din patrimoniu. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Aceste asociaţii au funcţionat în momentul respectiv şi ce 

parte de patrimoniu s-a transferat către ei? Dacă vă puteţi aminti. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Da. Ele au început să se înfiinţeze cu greu, la vremea 

respectivă era greu să faci asociaţii, dar în momentul în care 
propuneam şi subvenţii, şi un transfer de patrimoniu, aripile de ploaie 
ş.a.m.d. către ei, lucrurile au început să se articuleze prin anii 2000. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Întrebarea este mai departe: nu cumva era tot o construire de 

formă ca să preia subvenţiile? Pentru că vreau să vă spun că colegii 
noştri care le vizitează astăzi, după zece ani acum este aproape un 
colaps total. Nu cumva era tot o chestiune de formă? 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Nu cred asta. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine forţa chestiunea? Forţa Banca Mondială? Aţi avut 

contacte cu vreo instituţie care spunea: „Domnule, trebuie să faceţi 
chestiile respective”? 

Cine a avut sarcina să se ocupe de aceste asociaţii în cadrul 
ministerului sau a Departamentului de Îmbunătăţiri Funciare, că era şi 
atunci, sau era vorba de gestionarea surselor de sol, dacă nu mă înşel. 
Domnul Crăineanu se ocupa. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Da, domnul Crăineanu. 
Acum, domnule preşedinte Tabără, mie nu-mi place să spun 

că s-au făcut presiuni de la forurile internaţionale, dar Acordul ASAL, 
pe care şi dumneavoastră îl cunoaşteţi foarte bine, pe care, repet, 
Guvernul României l-a convenit cu Banca Mondială într-o iarăşi 
strânsă legătură cu Fondul Monetar Internaţional, iar într-o strânsă 
legătură cu fondurile europene care nu intrau în ţară, pentru că toate 
acestea se legau... Eu am negociat... 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă-mi permiteţi o chestiune: cunosc bine ASAL-ul, şi 

ASAL-ul s-a pornit de mult, în 1997 sau 1998. Acel ASAL trebuia 
renegociat, asta este clar, şi renegocierea s-a omis. 

Dacă tot îl pomenim, consecinţele lui au lichidat de fapt 
Ordonanţa 13, care era făcută cu Banca Mondială, şi se băgaseră mulţi 
bani pe Ordonanţa 13 pentru restructurarea economică. Şi am anulat 
de la început, pentru că, după părerea mea – şi-mi spun şi eu acum o 
umilă părere, deşi vroiam să-mi rezerv chestiunile la concluzii – 
pentru că nu s-a dorit să se negocieze şi să se renegocieze şi a fost 
împotriva agriculturii României, inclusiv a ceea ce însemna 
privatizarea. Acesta a fost ASAL-ul acela de prioritate de 300 de 
milioane, în care de fapt era foarte interesat un singur personaj şi 
despre care iar s-a vorbit foarte mult, şi anume Farid Anji, care nici 
măcar nu reprezenta Fondul Monetar cu toată forţa, aşa cum făcuse 
doamna Hartman înainte şi pe care o cunoaştem împreună, nu?, şi care 
a făcut lucruri excepţionale pentru relaţia Banca Mondială - 
agricultură, reformă. Iar ASAL-ul s-a grăbit tot ca un act politic, după 
părerea mea, total necugetat. Necugetat. Şi atunci am asistat la mâncat 
de porci pe porci, porci cu bare de fier şi toate celelalte. Şi nu numai  
atât, dar era vorba de chestiunea prevederilor unei legi care era 
Ordonanţa 13 şi care înghiţise foarte mulţi bani pe restructurare şi care 
avusese şi anumite succese, pentru că să ştiţi că importurile în 1990 nu 
s-au făcut pentru că nu avea România pâine, cum se fac şi astăzi, deci 
nu pentru că nu sunt produse, ci pentru că se speculează cu aceste 
produse. 

Dumneavoastră aţi făcut câteva lucruri bune, eu am spus-o 
întotdeauna şi o spun şi aici – deci aţi făcut câteva lucruri bune, aţi 
ridicat inclusiv taxa puţin de protecţie cu relaţia cu Vişegrad şi cu 
ceilalţi, pentru că nu se mai putea merge mai departe în sistemul 
acesta speculativ. 

Deci, problema aceasta de a reveni că acela a fost... vă spun 
eu - nu s-a judecat decât aşa, în mare, iar referitor la distrugerile 
acestea, noi avem un director care a plecat în 1996 pentru că a făcut 
greşeala să se ducă la nişte meciuri după ce se curăţase vegetaţia de pe 
toate canalele de desecare şi de irigaţii din ţară, că era plin de 
vegetaţie când am preluat în 1994. Nu puteai să irigi nici în Dobrogea, 
nicăieri.  
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Dar problemele grave sunt aceste chestiuni de gestionare de 
patrimoniu. Nu s-au dat în primire, nu s-au luat în primire, nu s-a făcut 
o distincţie clară între patrimoniu, nu s-a urmărit nici ceea ce era 
patrimoniu - patrimoniul public al statului de care vorbim aici. 

Trebuia să revină Băsescu, normal că trebuia să revină în 
discuţie mai ales dacă tratăm totul politic. Dar aţi observat că nu 
tratăm politic problema, pentru că cei care au luat cuvântul aici sunt 
din trei sau din patru partide politice. Aţi simţit vreo diferenţă? Nu. Să 
ştiţi că nu simţiţi şi nu o să simţiţi până la sfârşit, deoarece nu vrem să 
simţim, pentru că vrem să rezolvăm o problemă. 

Îmi voi rezerva dreptul să mai iau cuvântul puţin la sfârşit. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Domnule preşedinte, eu îmi permit să nu fiu de acord cu 

dumneavoastră. 
Programul ASAL a fost un program convenit politic, fără 

îndoială. 
Spunea bine şi domnul Surdu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Asta nu înseamnă că politica care l-a convenit a fost bună şi a 

dat rezultate! Aceea este problema. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Bine, eu vroiam să... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, daţi-ne voie ca, după 1997, iată, după 12 

ani de atunci, să ne dăm drumul, că tot în aceste comisii de aici am 
discutat şi atunci. Sunt stenograme şi procese verbale. Sunt aici, că eu 
fac parte dintre cei care am fost aici. Să vă spunem că au fost 
atenţionaţi asupra unor greşeli care pot rezulta din anumite decizii 
negândite. Deci, nu s-au gândit. Faptul că politicul primează înaintea 
economicului, după părerea mea, este o catastrofă. 

Pentru că economicul îţi dictează, până la urmă, un anumit 
gen de poziţie. Şi dacă decizia politică îmi distruge economicul, unde 
am ajuns?! Uite unde am ajuns! 

Ce să gândească? Că, până la urmă, aţi luat model Insula 
Mare a Brăilei, nu altă exploataţie privată. Sau aceea era pe punctul să 
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se transforme în Fly Taxi sau în ce s-a transformat după aceea; că 
acolo s-a ajuns – La Fly Taxi, se pare, după nişte informaţii pe care le 
am. 

Care este dimensiunea politică a unei decizii care mă duce în 
catastrofă? O vedem acum, după zece ani. 

Eu vreau să vă spun că am luat decizia atunci, şi este aici 
directorul RAIF-ului, Ion Voicu, şi am dat afară inclusiv pe nepotul 
doamnei Văcăroiu. Nici n-am întrebat cine este. Pe informaţii 
demonstrate de Corpul de control. Afară. Cumpărase pe banii RAIF-
ului de la Olt nişte maşini, nişte ARO. Greşesc? Nu greşesc. Deturnare 
de fonduri. L-am ras. Nu mi-a spus nimeni vreodată: „Domnule, ştii, 
vezi că este problema cu nu ştiu cine”. Şi alţii, şi alţii. Pe aceste 
probleme. 

Dar aici este problema gravă. Adică constatăm şi acum, de 
ani de zile - domnilor, păi ce au făcut miniştrii, măi frate, acolo? Ce au 
făcut! 

Şi spun că am albit ieşind din minister. Şi mă duc în toată 
viaţa cu nişte chestiuni de teama de a nu greşi. Dar nu exista colegiu 
care funcţiona să n-aibă cel puţin zece probleme. Nu ştiu dacă nu era 
zi în care să nu fie raport de la RAIF, pentru că erau două regii mari în 
subordine teribil de mari. Era şi Tutun-ul, dar era ROMCEREAL-ul şi 
era RAIF-ul. 

În fiecare dimineaţă aveam toate situaţiile, şi le am şi acum 
într-un dulap, acasă. La cealaltă regie, TUTUN-ul, era o altă speculă, 
dar de ce n-am pus directorii pe care mi-i ordona nu ştiu ce om 
politic? 

Şi lăsasem cu 200 de miliarde Regia Tutunului, după care 
praf şi pulbere s-a ales. Nici nu vreau să-mi mai aduc aminte. 

Am avut capacităţile de înmagazinare în sate - o treime din 
silozuri, pe 1.054, pe hotărâri, alese pe sprânceană, ca să fie cu acces 
la Dunăre, cu acces la cale ferată, la şosea, la tot. Totul ras. Pe 
gestionare. 

Şi vedeţi că după zece ani ajungem în colaps. 
Eu vreau să vă spun ceva: irigaţiile pentru România sunt 

viaţă, şi dacă noi n-am plantat, ca ungurii, câmpiile, să avem perdele, 
măcar pe acestea  trebuia să le avem. Iar astăzi mi se răspunde că 
dimensiunea politică a fost mai mare decât cealaltă. Şi dimensiunea 
speculativă a fost cel puţin egală cu cea politică. 
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Problema este dacă s-au făcut demersuri de către acest poliţist 
ca să-şi facă datoria şi, dacă nu, să-l radă din sistem. Nu s-a făcut. Şi 
constatăm astăzi că la toate structurile, de zece ani, instituţional s-a 
greşit, pe toată problema aceasta mare a îmbunătăţilor funciare. Pe 
instituţional. Şi pe aceeaşi oameni îi regăseşti mereu şi sunt miniştri 
care spun: „Domnule, eu sunt politic”. Am auzit un ministru aici care 
spunea: „Este vorba de politică. Eu sunt politic”. Nu, domnule, pune 
mâna pe carte şi uită-te pe problemele principale care sunt acolo, 
pentru că le gestionezi. 

Eu îi cunosc pe colegii de la Fundulea, domnule Mureşan. Se 
râde de prostie acolo. Şi eu râd de multe ori de prostie, pe domeniul 
meu. Pe altele nu mă pricep, şi acolo nu mă bag.  

Dar aici, când noi am asistat la furt coordonat, desfiinţăm ce? 
Ce sabotam atunci în soluţia zero din agricultură? Situaţia de azi. 

Eu am vorbit şi cu domnul Coposu, am fost prieten cu Raţiu 
şi cu alţii. 

Dar să-mi repetaţi acum că poliţiştii, că soluţia, că nu-i nici o 
problemă... 

Dar a ne readuce înapoi la aceste probleme, despre 
dimensiunea politică şi că nu m-a interesat cum se preia gestiunea, 
cine este director, cum funcţionează două societăţi la care am dat 115 
milioane pe mână, că nu ştiam ce s-a întâmplat... 

Vă spun eu - nu a venit pentru proprietate privată, ci s-a 
speculat pe chestiunea proprietăţii private. 100%. Absolut s-a 
speculat, ca să se poată pierde mai departe. 

N-au avut nici o treabă cu asta. Eu am discutat cu americanii. 
Pe ei îi interesa să intre cu oameni care au 650 de hectare şi să 
plătească. Nici n-avea treabă Guvernul României cu ele.  

Dar problema mai gravă este că n-a funcţionat RAIF-ul, că 
era regie, că poate o privatizam la un moment dat, ce conta 
proprietatea publică şi importanţa ei, dar problema este că n-am 
gestionat şi n-am dat în primire cui trebuie patrimoniul acestei 
societăţi. Nu l-am preluat de la RAIF şi nu l-am predat. După aceea, în 
2004, n-am preluat, şi am lăsat totul să fie vraişte. Păi, nu este vina 
poliţistului din comună sau a şefului de nu ştiu care staţie, ci a celui 
care a fost pus să gestioneze şi pentru care s-a dat responsabilitate 
politică şi bani, salariu, la o structură întreagă, care n-a fost măruntă. 

Eu să ştiţi că nu mă adresez dumneavoastră. 
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Constat un lucru incredibil care este înregistrat la această 
comisie, de când discutăm numai probleme grele instituţionale - 
instituţionale sunt problemele. 

Şi este vorba de oameni responsabili care n-au albit în 
minister. Cum vedem acum, unii şi-au făcut nişte fotografii la CES-
uri, iar oamenii, săracii, suferă în Bărăgan sau suferă în Banat ş.a.m.d. 

Eu vreau să vă spun că în fiecare dimineaţă, de pildă, preluam 
şi mă uitam - domnule, de ce nu funcţionează sistemul, unde este 
obturat în Olt? În Olt, la Corabia, aveam obturate două canele 
magistrale, parcă, şi nu le puteam face; sau despre dubla 
funcţionalitate – desecare-irigare, cu plantaţii de pomi de piersic. Când 
le-am ras pe acelea, sigur că am importat. Şi-l aveam pe prietenul 
Triţă Făniţă cu importuri ş.a.m.d. - 2,4 milioane tone erau importate 
când am ajuns eu ministru. 

Dar nu vreau să revin la mine. Eu vreau să vă spun o 
chestiune din multe motive, că nici nu vreau să intru în comparaţie; 
deci din alte motive, şi cred că-mi permiteţi să trag şi o concluzie, da? 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Păi staţi, că mai are de răspuns. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog să-i răspundeţi domnului Surdu. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Acum, eu l-am ascultat pe domnul preşedinte Tabără, care 

ne-a făcut o declaraţie politică aici. 
Domnule Tabără, politică nu înseamnă că-l angajezi... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este părerea dumneavoastră. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Păi sigur că-i părerea mea, dar daţi-mi voie să-mi spun şi eu 

părerea pentru că de aceea m-aţi chemat aici. Deci, ne-aţi făcut o 
declaraţie politică de stânga - statul trebuie să facă tot. 

Viziunea noastră în 1996-2000 nu era aceasta. 
Dumneavoastră puteţi să judecaţi dacă am făcut bine sau nu. 
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Ceilalţi nu ne-au votat, vasăzică ne-au sancţionat, n-am făcut 
bine. 

Eu nu agreez punctul dumneavoastră de vedere. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu nu vă spun să-l agreaţi. Eu mi-am spus o părere, o 

constatare. N-are legătură nici cu stânga, nici cu dreapta. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Are cu stânga. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă am fi într-o societate cvasidemocratică, cu instituţii 

reale, astăzi nici nu mai discutam noi în comisie problemele acestea. 
Nu-i vorba nici de stânga, nici de dreapta, ci doar de lege şi 

de Constituţie. 
Eu n-am intrat nici de stânga, nici de dreapta. Eu constat că 

nu s-au luat deciziile normale pentru gestionarea unui sector vital al 
României. Ce are asta cu stânga sau cu dreapta? Este vital României, 
nu altfel. 

Că dumneavoastră aţi primit pământul de la altă ţară, este o 
altă problemă. Eu am primit viaţă în ţara aceasta. 

 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Domnule Tabără, eu am făcut o remarcă fără să vă legaţi 

dumneavoastră de ea. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dumneavoastră aţi primit de la altă ţară... 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Da, am primit. Bunicii mei au primit pământ de la altă ţară şi 

au venit comuniştii şi ne-au luat pământul. Acesta este un adevăr pe 
care nu vrem să-l uităm. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Pământul era toată ţara asta. 
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Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Nu. Nu era toată ţara asta. Era al bunicilor mei. 
Ei l-au lucrat cu sudoare şi mi l-au lăsat mie. Nu l-au furat de 

la nimeni. Nu l-au furat. Nu! 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar unde era? 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Acolo unde ne era locul. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Unde? 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
În centrul Europei. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Unde? 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
În Transilvania! 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi Transilvania a cui este azi? 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
A cui era? A cui era când am primit noi pământurile? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
A românilor. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
A românilor era, da. Vedeţi în CF-uri în ce limbă scrie. În ce 

limbă se scrie în CF-urile noastre! 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
După 1920 autorităţile nu au trecut în CF-urile româneşti. 

Asta-i problema. 
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Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Dar nu este adevărat. CF-urile din ungureşte s-au transferat în 

româneşte. Eu am CF-uri în ungureşte şi în româneşte. Acelaşi număr.  
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Eu sunt ardelean. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Eu sunt mai mare ardelean. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Sunt moţ. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Eu sunt moroşan. 
Referitor la chestiunea aceasta, domnule Tabără, eu, sigur, vă 

pot asculta din punctul dumneavoastră de vedere. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu mai spuneţi de stânga, de dreapta. 
Este un patrimoniu românesc. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Dumneavoastră faceţi o expunere din punct de vedere politic 

de stânga. Dumneavoastră vedeţi statul atotcuprinzător şi care să 
garanteze totul aşa cum a fost înainte. 

Noi am avut o altă viziune. 
Dumneavoastră puteţi să faceţi un proces politic. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule coleg, că tot îi daţi cu procesele politice, vreau să 

vă spun că procesele sunt economice, domnule... 
Este incompetenţă şi tot ce vrei. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Nu este adevărat. Pentru că nu găsiţi să atacaţi în altă parte, 

atunci duceţi în alte zone. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Aţi furat? Ce aţi furat? Nu. 
Nu aţi furat, iertaţi-mă, îmi cer scuze. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Domnule Tabără! Eu nu am furat nici un fir de iarbă. 
Cred că aş putea arăta cu degetul spre mulţi care au furat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
A fost o conducere incompetentă pe domenii importante! 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
A fost o conducere de dreapta la vremea respectivă, care 

trebuia să taie în carne vie şi să rezolve probleme nerezolvate şapte ani 
de zile. 

 
(Domnul preşedinte Valeriu Tabără părăseşte sala de 

şedinţe) 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru Mureşan, vă rog să răspundeţi la întrebare. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Da. V-am spus despre actele normative pe care le-am făcut în 

acest domeniu legat de RAIF. A intervenit domnul Tabără. 
ASAL-ul, repet, a fost negociat înainte să intru eu în minister, 

dar, fiind de datoria guvernului, trebuia dus până la capăt. Erau 350 de 
milioane pe care-i primea România la vremea respectivă. 

M-aţi întrebat de acţiuni pe care ar fi trebuit să le fac sau dacă 
le-am făcut pentru investiţii în agricultură, un domeniu foarte 
important - în afară de câteva ordonanţe de urgenţă legat de Ordonanţa 
36, pe am amintit-o aici, pentru achiziţia de echipamente agricole, deci 
în primul rând echipamente agricole, la care subvenţionam dobânda cu 
70 la sută, era Legea 165, prin care subvenţionam înfiinţarea de 
culturi. Şi apoi am propus, domnule vicepreşedinte, să se facă un fond 
de dezvoltare a agriculturii din banii rezultaţi din privatizarea IAS-
urilor, pentru că acolo erau nişte bani care se cuveneau să se întoarcă 
în agricultură. Nu ştiu ce s-a mai întâmplat, pentru că eu în decembrie 
2000 am plecat. Fondul trebuia să fie alimentat cu banii din 
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privatizare. Repet, privatizarea făcută la vremea respectivă însemna şi 
preluarea datoriilor fiecărui IAS. Noi nu am transferat la datoria 
publică nici o datorie în vremea respectivă. Aşa se explică faptul că, la 
negocierea acţiunii nominale, preţurile erau mai scăzute şi toată lumea 
spunea: cum o acţiune nominală de 25 de mii s-a vândut cu cinci mii, 
cu o mie. Dar preluau datorii de trei-patru ori mai mari. Cei care la 
vremea respectivă erau în sistem ştiu acest lucru. Au fost aceste 
acţiuni pe care le-am făcut în perioada în care am fost ministru. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
N-aţi răspuns în legătură cu programul acesta cu pachetele. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Ce anume? 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Iniţierea acestui program a fost bună, a fost rea? 
Este vorba de programul acesta de care am vorbit vreo trei 

ceasuri aici, acum. 
 
Domnul Ioan Avram Mureşan: 
Eu cred că, pe parcursul discuţiei pe care am purtat-o am 

răspuns în câteva rânduri sau mi-am spus punctul meu de vedere. 
Chiar dacă nu am participat la iniţierea lui, eu cred că 

programul a fost bun pentru România sau ar fi trebuit să fie bun, mă 
corectez, dacă ar fi fost bine gestionat. Cei care trebuiau să-l 
gestioneze s-au abătut de la linia lui, fără îndoială, şi cred că erau un 
suflu nou pentru agricultură aceste utilaje noi care veneau pentru 
prima dată în România. 

La un moment dat, am vizitat şi eu reprezentanţa Claas de la 
Constanţa, care era undeva, pe o străduţă şi avea două combine Claas 
în anul 2000 prin România. John Deer eu nu văzusem încă până 
atunci. Şi mai avea o reprezentanţă undeva, în vestul ţării. Deci, nu 
aveam acces la tehnologie modernă la vremea respectivă. 

Şi acum să vă mai spun ceva, că s-a supărat foarte mult 
domnul Tabără. Eu mi-am luat întotdeauna o comparaţie o ţară 
apropiată care este Ungaria. Poate să se supere, acestea sunt realităţile 
istorice. Am trăit împreună, o să trăim din nou împreună. 
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Dar Ungaria, domnule vicepreşedinte Surdu, aloca bani în 
buget. Deci ministrul Togar Josef, pe care-l vizitam frecvent, avea un 
buget de trei ori mai mare decât îl aveam eu, şi făceam tot timpul 
comparaţia aceasta, pentru o agricultură de trei ori mai mică decât a 
noastră ca suprafaţă. 3 x 3 = 9. Deci, avea resurse de zece ori mai mari 
decât mine, şi chestia asta mă înebunea. Degeaba acum mi se 
reproşează că n-am făcut. Din ce să faci? Din banii puţini pe care i-am 
avut atunci şi pe care trebuia să-i drămuim ca să ţinem deficitul 
bugetar la 3%? 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Stimaţi colegi, mai aveţi vreo întrebare? Bun. Atunci, 

domnule ministru, noi vă mulţumim şi, dacă o să mai fie nevoie de 
ceva, o să apelăm la dumneavoastră. 

Cine urmează? 
 
(Domnul preşedinte Valeriu Tabără intră în sala de şedinţe) 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Să intre domnul Sandu. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule Sandu, bine aţi venit. 
Vă rog să vă prezentaţi. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul doctor Ion Sandu, directorul Institutului. 
 
Domnul Ion Sandu: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea, înainte de acest lucru, să fac precizarea că l-am 

invitat pe domnul doctor aici la cererea colegilor de data trecută, 
privind câteva probleme legate de ceea ce înseamnă situaţia actuală a 
reţelelor de determinare a repartizării precipitaţiilor, umiditatea, seceta 
pedologică. 

Cum vedeţi dumneavoastră colaborarea cu Regia de 
Îmbunătăţiri Funciare, actualmente cu Administraţia pentru 
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Îmbunătăţiri Funciare şi SNIF, în contextul actual? Şi cum credeţi că 
va evolua ea în viitor? 

 
Domnul Ion Sandu: 
Mulţumesc, domnule preşedinte.  
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Să vă şi prezentaţi, vă rog, pentru că toate chestiunile 

respective, toate problemele se şi înregistrează. 
Şi v-aş ruga ca după aceea să daţi şi răspunsul la întrebările 

colegilor noştri. 
Poftiţi. 
 
Domnul Ion Sandu: 
Sunt directorul general al Administraţiei Naţionale de 

Meteorologie. 
Aş vrea să vă spun, în primul rând, câteva lucruri despre 

reţeaua agrometeorologică. 
Există o reţea de agrometeorologie în cadrul Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie care face măsurători privind în special 
rezerva de umiditate din sol, şi aceste date sunt transmise la factorii de 
decizie, în primul rând la Ministerul Agriculturii. 

Dacă sunteţi curioşi să vedeţi, îi dau drumul să circule 
buletinului agrometeorologic. Este şi o prezentare acolo. 

Deci, se duc electronic, dar trimit şi cu maşina acest buletin 
tipărit. 

Părerea mea este, în momentul de faţă, că nu se utilizează 
suficient de mult aceste informaţii de o utilitate extraordinară. 

Avem rezerva de umiditate din sol începând din aprilie, veţi 
vedea în lucrarea care circulă, până în august. Referitor la zonele în 
care există secetă, a fost şi este secetă extremă, puternică şi moderată,   
şi aceste buletine, aceste hărţi de rezervă şi prognozele pe o lună sunt 
publicate şi pe site-ul ANM-ului săptămână de săptămână. În fiecare 
miercuri, la ora 12,00, pleacă în circuit aceste informaţii.  

De ce spun că nu cred că sunt utilizate suficient? 
Dacă ANIF-ul, cred, cei cu irigaţiile, ar suprapune peste 

această hartă cu rezerva de umiditate reţeaua, câtă mai există, de 
irigaţii, ar ştii cu o lună înainte unde să-şi pregătească şi unde trebuie 
irigat, de exemplu. 
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Eu am încercat de câteva ori să iau legătura cu ei, s-au tot 
schimbat, n-am putut, dar cred că este absolut necesar să se continue 
această activitate. 

Mai mult, trebuie ca Ministerul Agriculturii să transmită la 
Direcţiile agricole toată această informaţie care ajunge la Ministerul 
Agriculturii, pentru că noi n-avem forţa şi n-avem nici calitatea. Prin 
lege, noi trebuie să trimitem la minister; dar, de acolo, mai departe nu 
pot să transmit de la Administraţia Naţională de Meteorologie la 
Direcţiile agricole. 

Acestea ar fi câteva chestiuni, şi aş vrea să mă opresc. Şi aşa, 
toată lumea este obosită după şedinţa aceasta aşa de lungă.  

Să vă spun câteva lucruri despre această poveste cu 
deşertificarea sudului României. Am făcut prelucrări statistice pe 
ultima sută de ani, pe zone. În Dobrogea, norma climatologică de 
precipitaţii este de 40 de litri pe metru pătrat. 98% din anii agricoli, în 
Dobrogea, sunt secetoşi.  

Şi mai este o problemă care a apărut cu ocazia acestor 
prelucrări statistice de o importanţă extraordinară. Noi, când spunem 
în prognoze, de pildă, ca sunt cantităţi normale sau apropiate de normă 
sau uşor peste norma climatologică, de fapt avem o problemă. În 
ultimii 30 de ani, în Dobrogea, norma climatologică este de 40 de litri 
pe metru pătrat, care înseamnă secetă. Deci, şi când spunem că sunt 
cantităţi aproape de normele climatologice, este posibil să avem secetă 
în Dobrogea, în partea de est a Bărăganului, chiar în sudul ţării şi în 
sudul Moldovei. 

Prin urmare, aceste date trebuie utilizate în contextul şi în 
condiţiile în care se gândeşte o nouă strategie şi dacă se mai poate face 
ceva cu sistemul de irigaţii. Nu suntem în deşertificare, dar procesul 
de aridizare a început, este limpede. Pasul de aridizare până la 
deşertificare sper să nu se facă sau să se facă mult mai încolo. 

În context european, România, sudul României, sud-estul 
României este cam la nivelul Italia, Spania. Adică există o hartă la 
nivel european cu acest proces de aridizare început, şi sper ca 
guvernele viitoare să încerce să remedieze câte ceva. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, aţi spus că fenomenul de sectă este prezent 

în Dobrogea în 98% din ani, fie şi pe total precipitaţii, fie şi cum cad 
precipitaţiile, pentru că, dacă vine o ploaie de 200 de litri pe metru 
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pătrat şi se duce toată în Costineşti sau la Agigea şi rupe case şi la 
revedere, aceea nu este ploaie. 

Aţi putea să vă uitaţi în arhivă să vedeţi care era situaţia 
precipitaţiilor în Dobrogea şi în sud înainte de a se distruge perdelele 
de protecţie? Pentru că există la noi o preocupare, a fost şi anul trecut, 
şi anul acesta mai puţin, pentru că anul acesta mai mult discutăm de 
salarii, de pensii, de altele, dar anul trecut a fost o preocupare, acum 
doi ani, acum trei ani, acum patru ani şi au apărut diferite prevederi 
legislative şi hotărâri de guvern şi ordine ale ministrului ca să se 
repună şi să se replanteze perdelele de protecţie. 

Deci, dacă aveţi de undeva acest lucru. Noi am cerut la silvic 
şi ne-au dat care erau suprafeţele de pădure în Dobrogea înainte de a 
începe fenomenul acesta de secetă excesivă şi de capacitate de câmp 
spre minimă ş.a.m.d. - mă refer la apă. Deci, dacă aveţi undeva această 
situaţie. Aceasta este prima întrebare. 

A doua întrebare. În baza cărui act s-a întrerupt relaţia între 
Administraţia Naţională de Meteorologie, aşa cum se cheamă ea astăzi 
şi fostul RAIF, fostul SNIF, actualul ANIF, în baza cărui act? Pentru 
că exista, nu ştiu dacă mă exprim corect, exista un act normativ sau 
exista, nu ştiu, pe bază de ceva ordin sau nu ştiu cum era, dar în 
fiecare săptămână sau de două-trei ori pe săptămână sau în fiecare zi 
exista această transmitere de date între dumneavoastră şi ei. Ei aveau 
şi ei nişte laboratoare pe sisteme, împreună cu care... prin aceste 
laboratoare făceau analize de sol şi urmăreau apa şi nu irigau după 
ureche, ca astăzi. Noi avem aici patru subcomisii. Cel puţin în 
subcomisia la care eu am participat în opt judeţe nu mai au aceste 
laboratoare, nu primesc datele de la dumneavoastră şi irigă după 
ureche, cu excepţia câtorva societăţi comerciale agricole care au 
interesul şi care au meseriaşi şi care au laborator şi care şi-au făcut 
ceva, pentru că fac totul de vârf, tehnologie de vârf şi nu-şi puteau 
permite ca în suprafaţa de la irigat să iasă, aşa, unul de dimineaţă, 
precum cocoşul, se uită cu un ochi, aşa, sunt humulus, nu sunt nimbus, 
hai, astăzi irigăm, dăm drumul la apă. 

Şi a treia întrebare. Pentru ca dumneavoastră, care sunteţi 
riguroşi, foarte riguroşi, povestea că „domnule, aceştia sunt nişte 
mincinoşi cu prognoza lor” nu mai este chiar deloc valabilă, pentru că 
foarte multe prognoze pe care le daţi şi pe care noi le urmărim la ştiri 
se verifică chiar în amănunt. Mai sunt şi excepţii, bineînţeles, dar 
foarte multe dintre ele sunt aşa. 
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Domnule director, credeţi că poate exista o formulă, nu 
amiabilă, una stabilită printr-un document şi instituţionalizată între 
dumneavoastră, ANIF, şi organizaţiile de udători, că de fapt dacă 
rămân şi prin birourile de la ANIF prognozele acestea pe care le daţi 
sau buletinul acesta agrometeorologic, degeaba; trebuie să ajungă la 
udători. 

 
Domnul Ion Sandu:  
Domnule ministru, prima, dacă avem informaţii – şi le vom 

obţine – privind anii în care au început distrugerile de perdele 
forestiere şi pădurile, se pot face aceste calcule, avem arhivă cu 125 de 
ani. N-am făcut-o până acum. Noi am luat un an, o sută de ani, după 
aceea ultimii 30 de ani, aşa cum se face în interesul sau mediile 
stabilite internaţional. Dacă avem însă aceste informaţii şi vom încerca 
să le obţinem, vom face aceste calcule, să vedem cât erau cantităţile de 
pe normele climatologice pe perioadele în care existau păduri şi în 
funcţie de suprafaţa pădurii în zonele respective. 

Doi. Nu s-a întrerupt oficial niciodată transmiterea sau să fie 
un act să nu transmitem aceste informaţii. Repet, le trimitem 
permanent la Ministerul Agriculturii. Că se blochează undeva şi nu 
ajunge la ANIF, este o altă problemă.  

Doi. Suntem într-o eră tehnologică în care toată lumea are 
calculator şi site. Repet, pe site-ul ANM există rezerva de umiditate. 
Deci, nu trebuie să facă, cum să spun, irigaţii după ureche. Nu le 
trebuie nici laboratoare să măsoare, pentru că ar însemna dublarea 
activităţii şi n-ar avea componenta de ce reţeaua de agrometeorologie 
este la meteorologie. Pentru că pot să facă două sute de instituţii 
măsurători, nu pot să facă prognoze. Deci, numai la meteorologie poţi 
să faci prognoză agrometeorologică. Să vezi cum arată harta aceasta 
şi, dacă veţi urmări, am pus prognoza şi realizatul în fiecare lună. Prin 
urmare, se poate face prognoză pe o lună de zile, să ştim peste o lună 
de zile unde trebuie irigat. Acesta este marele câştig. Că putem să 
facem o convenţie, nu ştiu, un protocol cu ANIF direct, cu SNIF, cu 
altcineva, trebuie făcut. Eu simt nevoia să punem pingis (!!!), pentru 
că sunt încă specialişti în momentul de faţă, să suprapunem această 
hartă cu harta de irigaţii. Putem face împreună acest lucru. Dar singur 
nu pot, ANM nu poate să facă singur chestiunea aceasta. Repet, 
punem pe site liber. Nu este vorba de bani, nu este vorba de nimic. 
Vom vedea cum supravieţuim în viitor. Deci, avem toată deschiderea. 
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Mai era a treia întrebare? Cred că le-am atins pe toate trei. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Domnul deputat Banu. 
 
Domnul Mihai Banu:  
Domnule director general, aţi spus că aveţi o reţea de staţii 

agrometeorologice şi că puteţi elabora prognoze cu privire la evoluţia 
din punct de vedere perdologic. Întrebarea mea este: această reţea este 
legată şi de tipurile de sol sau este dată numai aşa, pe anumite areale? 

 
Domnul Ion Sandu:  
În primul rând, reţeaua agrometeorologică este în cadrul sau 

fiecare punct este în cadrul staţiei meteorologice. Avem staţii 
meteorologice cu parte agrometeorologică în toate capitalele de judeţ 
şi, suplimentar, până la un număr de 55. Distribuţia este, repet, fiecare 
judeţ are cel puţin una şi suplimentar în zonele agricole. Doamna 
Mateescu poate să vă dea relaţii suplimentare. 

 
Doamna Elena Mateescu; 
Da. În afară de cantitatea de precipitaţii, precipitaţiile fiind 

singura şi principala sursă de achiziţionare pentru rezerva de apă din 
sol, modelul de bilanţ al apei în sol pe care specialiştii din cadrul 
laboratorului iau în considerare tipul de sol, profilele pe care avem 
aceste măsurători în platformele agrometeorologice sunt chiar în 
culturile aflate în puncte fixe, pentru că altfel nu putem ieşi cu rezerva 
de umiditate decât în platforme din culturi, pe diferite profile până la 
un metru în funcţie de starea culturii şi evoluţia, gradul de dezvoltare a 
acesteia de la însămânţare până la recoltare. Deci, fiecare staţie 
agrometeorologică, pe lângă tipul de sol, luăm drenajul. Deci, modelul 
de bilanţ are toate intrările şi ieşirile, astfel încât ceea ce se vede aici 
este rezerva finală calculată cu toţi parametrii de intrare din model, 
inclusiv estimările pe termen lung. Aceasta este harta la zi, din datele 
măsurate. Ne validăm cu modelul de bilanţ al apei în sol pe datele 
măsurate şi transmise din reţea şi estimările le facem conform 
prognozei meteorologice pe termen lung furnizate de specialiştii din 
cadrul Laboratorului de Prognoză de Lungă Durată, incluzând aceşti 
parametri de tip de sol, coeficienţii, toţi specifici tipului de sol. Avem 
datele furnizate de la Institutul de Cercetări. 
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Domnul Mihai Banu:  
Şi aceste informaţii se stochează numai la nivelul staţiei sau 

se şi mai transmit celor interesaţi? Vorbesc de bilanţ. 
 
Doamna Elena Mateescu;  
Rezerva de apă este inclusă în buletinul agrometeorologic, 

care este transmis săptămânal către Preşedinţie, Guvern, Ministerul 
Mediului, Ministerul Agriculturii. Rezerva este pusă pe site. De 
asemenea, avem contracte chiar şi cu utilizatori şi societăţi interesate 
din Insula Mare a Brăilei, avem din Călăraşi, deci fermieri care ne-au 
contactat în urma prezenţei noastre, solicitării la o întâlnire la 
Ministerul Agriculturii cu utilizatori care au fermieri din ţară şi zone 
în special vulnerabile la secetă, pentru că este foarte importantă. 

 
Domnul Mihai Banu:  
Mulţumesc frumos. 
 
Domnul Gheorghe Antochi:  
Antochi mă numesc. Este o chestiune, ca să sun aşa, care nu 

priveşte tema discuţiei de astăzi. Eu sunt deranjat, pur şi simplu, de 
toate avertizările meteo care se transmit pe canalele de televiziune în 
principal şi vă întreb: nu există posibilitatea ca aceşti oameni care 
prezintă să aibă o discuţie cu dumneavoastră pentru ca orice aversă de 
ploaie să nu fie catalogată drept înrăutăţirea extraordinară a vremii – 
„va fi dezastru” ş.a.m.d., pentru că este o secetă cumplită în toată zona 
de care aţi amintit, anul 2009 este un an deosebit din punctul acesta de 
vedere şi la toate ştirile legate de meteo suntem avertizaţi că fără 
umbrelă şi fără nişte măsuri extraordinare nu o să putem traversa 
perioada pentru care fac prognoza. Mă deranjează, pur şi simplu, tonul 
pe care o spun, alarma pe care o transmit, pentru că nu este real.  

Sigur, nu este sarcina dumneavoastră, ştiu asta, dar mă 
gândesc că ar fi bine ca toţi cei care prezintă vremea să aibă 
cunoştinţe, în primul rând. 

 
Domnul Ion Sandu:  
Din păcate, este foarte greu de controlat media privată. Nu 

avem nici un cuvânt de spus, decât la Televiziunea Naţională, dacă aţi 
văzut, este Romica Jurcă, care lucrează la noi şi prezintă decent. La 
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Realitatea încerc, prin cei care sunt, să mai îmblânzim cât de cât, în 
rest nu avem nici o posibilitate. 

 
Domnul Gheorghe Antochi:  
Dar nu mă deranjează numai pe mine, ci şi pe 

dumneavoastră. 
 
Domnul Ion Sandu:  
Ştiu. Ştiu ce se întâmplă. Avertizările şi codurile trebuie să le 

dăm, pentru că suntem la nivel european şi se pun pe site-ul Europei. 
Acum, eu am avut următoarea discuţie cu ei, am spus din 

martie că va fi secetă în iulie şi august şi, dacă vedeţi în zonele care 
sunt marcate cu 10 pe extremă, este secetă în august. Bun. M-au 
întrebat: „Bine, domnule, dar de ce plouă în iunie?”, când au început 
ploile din iunie. A fost şi în presă un scandal. Nu putem ieşi. În fine. 

Profit de ocazie să vă adresez rugămintea  să ne ajutaţi la 
restructurarea următoare să nu dispară staţiile de agrometeorologie. 
Am să vorbesc şi domnul preşedinte mai în detaliu, dacă lucrurile se 
agravează, pentru că este păcat să dispară această reţea de staţii 
agrometeorologice. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Eu chiar asta vroiam să vă întreb. În evoluţie, în ultimii zece 

ani sau haideţi să spunem 20 de ani, staţiile acestea agro de unde vă 
luaţi datele s-au înmulţit sau s-au micşorat ca număr? 

 
Domnul Ion Sandu:  
S-au mărit în ultimii cinci-şase ani, de la 41 la 55. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Personalul, după ştiinţa mea, s-a redus, nu? Deci, se lucra 

foarte mult cu... 
 
Domnul Ion Sandu:  
Se vor reduce. 
Domnule preşedinte, nu facem meteo cu hidro. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Am înţeles. 
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Domnul Ion Sandu:  
Se taie la disperare. Este situaţie grea. Deci, trebuie să fim 

foarte atenţi să păstrăm echilibrul. Este situaţie financiară grea, dar nu 
trebuie să desfiinţăm un...  

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Am înţeles. Corect. 
 
Domnul Ion Sandu:  
Acesta este mesajul. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Dacă mai sunt întrebări? 
 
Domnul Gheorghe Antochi:  
Staţiile au vreo colaborare cu teritoriul sau numai prin 

dumneavoastră? 
 
Domnul Ion Sandu:  
Ce înseamnă? Cum cu teritoriul? Staţiile agrometeorologice 

sunt în cadrul staţiilor meteorologice. 
 
Domnul Gheorghe Antochi:  
Şi ele au vreo legătură cu Direcţia agricolă locală, cu 

sistemele de irigaţii sau numai ce v-a transmis dumneavoastră, 
dumneavoastră transmiteţi informaţiile? 

 
Domnul Ion Sandu:  
Ştiţi ce se întâmplă? Trebuie să le transmitem noi către 

minister, după aceea la direcţii, pentru că ei nu fac prognoză. Chiar 
dacă ar avea staţia măsurătoarea, prognoza se face la Bucureşti, deci 
nu pot să dea ei direct la Direcţia agricolă. 

 
Domnul Gheorghe Antochi:  
Am înţeles. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Dacă mai sunt întrebări? 
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Mi-aş permite eu o chestiune pe care v-am ruga, dacă o aveţi, 
să ne-o trimiteţi la comisie pentru ceea ce înseamnă concluziile 
noastre în domeniul acesta al irigaţiilor, pentru că se leagă direct şi de 
activitatea Autorităţii Naţionale de Meteorologie, dacă aveţi cumva un 
studiu de evoluţie a elementelor climatice pe ultimii 50 de ani. Deci, 
ce a fost în 1959 ca medie multianuală şi apoi dacă ni le-aţi putea 
trimite din zece în zece ani, care este evoluţia, plus-minus 
temperatura, cu cât a evoluat ea în plus sau în minus. Spuneaţi de 
această încălzire. Eu am văzut un studiu făcut de profesorul Marcovici 
la Novisad, la universitate, pe culturi şi în zona Novisad-Belgrad 
practic Voevodina, evoluţia în ultimii 20 de ani a fost cu 2,5 grade. 
Enorm, enorm. Mie mi s-a părut foarte, foarte mare. 

 
Domnul Ion Sandu:  
În România, evoluţia este 0,5. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
De ce spunem acest lucru? Pentru că este clar că se leagă de 

ceea ce vom concluziona aici legat de necesitatea sistemelor de irigaţii 
pentru anumite zone ale ţării. Ne-ar interesa dacă aţi avea aceste date, 
ne-ar interesa Podişul Central Moldovenesc, dar Moldova în general, 
Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania, pe regiuni. Şi ne-ar 
interesa, cred că sunt de acord şi colegii mei, de a le avea din zece în 
zece ani, care a fost evoluţia. Pe 50 de ani, se pot trage după aceea 
concluzii, iată, unde evoluţia este spre ceea ce spuneaţi înainte. 
Deşertificarea, stepizarea este de mult practic sesizate.  

Eu ştiu studii la Timişoara, la Facultatea de Agronomie, 
profesorul Stere, dacă nu mă înşel, a lucrat şi prin 1976-1977 
identificase specii de plante în Câmpia Banatului care erau 
caracteristice stepelor,  nu silvostepelor. Deci, zona silvostepei este în 
evoluţie spre stepe şi stepa se duce spre alte zone. 

 
Doamna Elena Mateescu;  
Un termen? 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Pe noi ne-ar interesa până la 1 septembrie, dacă este posibil, 

pentru că în 13 septembrie noi... 
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Domnul Ion Sandu:  
Poate mai trece domnul profesor pe la noi. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Pe noi ne interesează şi aţi venit aici, pentru că noi o să 

încercăm dacă... şi ne trimiteţi, vă rog, un material documentar pe ceea 
ce aţi spus înainte, la dialogul cu domnul deputat Antochi, legat de 
situaţia instituţiei, da? Ca să putem să facem şi noi demersurile în 
cunoştinţă de cauză. Semnăm noi, toţi membrii, nu este o problemă. 
Asta o preluăm pe Comisia de agricultură, dar şi comisia noastră, care 
să vină inclusiv în materialul pe care-l avem de făcut, de făcut şi o 
astfel de doleanţă. Vă asigurăm că vă... 

 
Domnul Ion Sandu:  
Rugămintea ar fi, când se face restructurarea să se facă... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu, dar asta trebuie s-o luăm puţin din timp, pentru că în 

momentul în care se emite documentul este greu pe urmă de revenit, 
dar dacă ne-o trimiteţi cât mai rapid, noi o să putem să facem un 
demers împreună, ca să putem să... Suntem conştienţi toţi de ce 
înseamnă o astfel de reţea pe care trebuie s-o păstrăm. Este clar. Ar fi 
bine dacă ar veni zilele acestea, ca să putem s-o trimitem până luni la 
domnul prim-ministru la cabinet, cu structura dumneavoastră şi cu o 
argumentaţie pe care poate o mai completăm şi noi aici, dar în acest 
caz vă ajutăm fără nici un fel de probleme, fără nici un fel de reţinere, 
vă asigurăm. 

 
Domnul Ion Sandu:  
Vă mulţumim. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Încercăm să vă asigurăm. Încercăm.  
 
Domnul Gheorghe Antochi:  
Sigur, intervenim. Să vedem cât reuşim. 
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Domnul Valeriu Tabără:  
În mod obişnuit, s-a mai receptat mesajul nostru de aici şi se 

pare că unele agenţii rămân, însă în alt fel văzute, nu luate la grămadă. 
Asta o putem face. Cred că o putem face. 

 
Domnul Ion Sandu:  
Mulţumim mult. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Mulţumim şi pentru partea cealaltă. 
Spuneţi-mi încă o chestiune. Cum vedeţi caracterizarea 

generală a lui 2009? Eu ştiu prognozele, pentru că ştiţi că am 
declanşat... le facem împreună şi dumneavoastră aţi avut un rol 
important în ceea ce înseamnă problema aceasta a irigaţiilor în acest 
an. 

 
Domnul Ion Sandu:  
Domnule preşedinte, aşa cum rezultă din hărţile în fiecare 

lună puse în lucrarea aceasta, în aprilie a început o treime din 
cantitatea de precipitaţii din norma climatologică şi atunci a început 
destul de dur seceta. În luna mai de asemenea a fost secetă. Într-
adevăr, în iunie au fost cantităţi de precipitaţii uşor excedentare. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Cât s-a făcut rezerva, n-am apucat să mă uit peste tot, rezerva 

de apă practic faţă de normala unui an în România? S-a atins rezerva, 
pornind de la un deficit în lunile primăvară, toamnă, primăvară? 

 
Domnul Ion Sandu:  
Nu am făcut calculele pentru că nu s-a încheiat anul. 
Vă referiţi la cantitatea de precipitaţii anuală, care este? 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Practic, acumularea în rezerva solului. Pentru că să vă spun 

ceva. În zona Banatului, de mai mult de o lună de zile seceta este la 
nivel mare şi porumbul suferă teribil. Am văzut aceeaşi situaţie în 
Moldova spre Secuieni. Este ceva incredibil, nu mai vezi un izvoraş 
de apă. 
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Domnul Ion Sandu:  
Din prognozele agrometeorologice care sunt şi aici, le ştim, 

până în luna septembrie inclusiv, seceta pe partea de sud-est şi pe 
câmpia de acolo, din vest, va fi secetă. Chiar dacă unii vin şi mă 
înjură: „Domnule, plouă şi nu este secetă”, eu spun că prognoza arată 
că rezerva de umiditate este sub 300 de mc la hectar. N-ai cum să nu 
spui că nu este secetă. În noiembrie însă, aşa cum... 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Porumbul în Banat, în cea mai mare parte a zonei înalte a 

Câmpiei Banatului, este afectat de secetă şi uscat de mai mult de o 
lună de zile. 

 
Doamna Elena Mateescu:  
Sau nu a polenizat. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu m-am uitat. 
 
Domnul Ion Sandu:  
Din păcate, până la 1 septembrie aşa o ducem, fără ploaie. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Ştiţi de ce vă spun treaba asta, pentru că nici o direcţie 

agricolă nu se mişcă la această dată să avertizeze că sunt probleme. Să 
declanşeze şi problema legată de ce înseamnă evaluarea pierderilor, 
pentru că nimeni nu face o evaluare clară. 

 
Domnul Ion Sandu:  
Asta spun, că ar trebui o analiză din lună în lună, nu pe trei 

luni, că este mult, nu pe şase luni, dar în fiecare lună. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
V-a chemat la minister din lună în lună să vă ceară...? 
 
Domnul Ion Sandu:  
Doamna Mateescu mai ţine legătura cu doamna director 

Tatomir. 
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Doamna Elena Mateescu:  
Cu doamna director Tatomir, iar domnul Apostol ne-a 

solicitat harta de umiditate, dar în special după acele intervale 
ploioase. După aceea... Însă au buletinul agrometeorologic 
săptămânal, deci inclusiv aceste estimări le trimitem de câte ori le 
trimitem şi la............Guvern. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Faceţi-ne vă rugăm situaţia şi cea legată de instituţie şi cele 

de care spuneam, pentru că practic ar trebui poate de la dumneavoastră 
o lucrare cu chiar mai multă susţinere statistică, matematică 
interpretarea, ca să punem la dispoziţie inclusiv la Guvern şi la 
Preşedinţie. De ce? Pentru că, dacă se constată aceste creşteri de 
temperatură, că este 0,5, că este 1, cred că unu şi ceva în zona 
Novisad, m-a surprins la Timişoara nu este.  

 
Domnul Ion Sandu:  
O facem şi o trimitem, ţinem legătura. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Vă mulţumim pentru participare. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule consilier, bine aţi venit. 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Bine v-am găsit. Bună ziua. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Am solicitat să ne mai întâlnim o dată. 
Am vrut să mai avem o discuţie cu dumneavoastră, pentru că 

noi n-avem ce să vă aducem dumneavoastră ca învinovăţiri sau să 
discutăm chestiuni negative. Acestea le avem cu ceilalţi parteneri ai 
noştri de discuţie, nu?  

Dar ne-ar fi interesat încă o dată, şi noi v-am şi solicitat nişte 
situaţii legate de resursele de apă ale României la această dată pentru 
ceea ce înseamnă lucrările de îmbunătăţiri funciare şi asigurarea cu 
surse de apă pentru irigaţii. Aceasta este o primă problemă. 
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A doua: ce trebuie făcut şi dacă s-au făcut evaluări – şi data 
trecută am abordat problema – legate de apele subterane şi cum ar 
putea fi puse ele în valoare şi unde, pentru că sunt multe sisteme care 
ar putea fi amenajate. 

Şi trei: este posibilă la această dată o metodă sau o procedură 
care să uşureze aprobările, de pildă, pentru ceea ce înseamnă 
amenajările hidro cu obiectiv de utilizare în sisteme de irigare? Şi mă 
refer la zona de deal şi de munte. Deci, sunt izvoare, ape naturale,  
pâraie, chiar unele cu un curs temporar. 

Dacă se dispune de o astfel de structură, dacă este repartizată 
pe nişte hărţi ale României, în perspectivă, pentru că am înţeles de la 
foarte mulţi dintre cei care sunt acum cu amenajări proprii că unii 
chiar se ascund, sunt puţin în ilegalitate. Cum sunt aceşti oameni în 
ilegalitate şi de ce s-a ajuns la situaţia aceasta de ilegalitate în relaţiile 
cu Apele Române? 

Deci, sunt mai multe probleme, pe care nu ştiu dacă vi le-aţi 
notat, care s-au pus în discuţie săptămânile trecute, şi asta ne-a făcut 
să apelăm şi să fiţi prezent încă o dată aici, la comisia noastră de 
analiză a sistemelor de irigaţii şi a fondurilor. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu:  
Domnule preşedinte, onorată asistenţă, ne pare rău că domnul 

director general nu a putut fi prezent. Actualmente este în Suedia, la 
Stockholm, pentru predarea preşedinţiei reţelei internaţionale a 
organismelor bazinale. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, voi 
reprezenta cât voi putea Apele Române, împreună cu doamna inginer 
Mîlcomete Viorica.  

Numele meu este Dan Adrian Mocanu, şi sunt consilierul 
domnului director general. 

La prima întrebare privind asigurarea surselor de apă, din 
punctul de vedere al Apelor Române, până în prezent nu există 
probleme privind asigurarea apei ca sursă pentru sisteme de irigaţii şi 
considerăm că o normă ponderată cu o suprafaţă ce urmează a fi 
irigată cu o normă de 2.570 mc pe hectar şi an, rezultă că până în anul 
2013, cât şi ca perspectivă până în 2020, cerinţa de apă va fi 
satisfăcută. Sunt studii care s-au făcut împreună cu organisme 
europene, deci sunt date pe care noi le deţinem actualmente. 
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La punctul 2 – evaluările legate de apele de subteran ca şi 
sursă de apă pentru irigaţii pot să vă spun că există; în anul 2008 a fost 
o solicitare doar de 0,58 de miliarde mc şi a fost o cerinţă de 1,73.  

Ca o evoluţie, pot să vă spun că şi în 2007 cerinţa a fost 0,74 
miliarde mc şi prevelatul 0,72; în 2006 – 1,31 şi prelevat 0,17. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Am o rugăminte: acestea sunt date care sunt rezultate din 

relaţiile dumneavoastră şi din proiecte, programe care v-au solicitate şi 
aprobate? Pentru că se pare că în realitate întâlnim sisteme care nu au 
fost luate în evidenţă. Asta nu înseamnă a turna sau a duce într-o stare 
conflictuală. 

Deci, reducerile acestea parcă vin în contradicţie cu ce este în 
realitate. Vă întreb pe dumneavoastră, stimaţi colegi, care aţi fost pe 
teren, nu?  

Deci, din datele pe care le aveţi am înţeles că utilizarea se 
reduce, coboară în ultimul timp. În teren însă se constată sisteme de 
irigaţii care funcţionează, multe, din surse de apă freatică. 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu:  
Eu v-am prezentat ca o evoluţie. În general, volumele de apă 

prelevate din subteran sunt destul de mici. În general, apa din subteran 
nu se foloseşte ca sursă pentru sistemele de irigaţii. Apa din subteran, 
ca şi politică, este pentru folosirea cu precădere a sursei de apă pentru 
alimentările cu apă pentru populaţie şi pentru animale. Reprezintă o 
rezervă strategică a statului român. 

De asemenea, pot să vă spun – şi este şi un articol din Legea 
apelor – apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu 
respectarea normelor sanitare şi de protecţie a calităţii apelor pentru 
băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe gospodăreşti, dacă 
pentru acestea nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii de 
capacitate mică de până la 0,2 litri/sec. destinate exclusiv satisfacerii 
necesităţilor gospodăriilor proprii şi, în acest context, în ceea ce 
priveşte agricultura de subzistenţă se pot iriga, uda, cu titlu gratuit, 
loturile personale. Deci, 10 mc/zi – o grădină de legume mică. 

Dacă-mi permiteţi, la punctul 3 – dacă există o metodă care 
să uşureze – noi, Apele Române, ca să vă dau un răspuns de ansamblu, 
întotdeauna am fost, să zic aşa, ca un frate, ca o soră pentru sistemul 
de irigaţii din România. Nu au existat probleme în colaborarea între 
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Apele Române şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, mai ales vă şi spun 
din punct de vedere al asigurării necesarului de apă. Iar din punct de 
vedere al amenajărilor hidro, noi am dat tot concursul, bineînţeles în 
limitele permise de lege şi tocmai în acelaşi spirit al dezvoltării 
durabile, conform normativelor europene. 

Deci, din punctul acesta de vedere, ne exprimăm toată 
disponibilitatea privind asigurarea colaborării şi, eu ştiu, chiar a veni 
cu soluţii în vederea acumulării, cum aţi spus dumneavoastră, din 
izvoare, din scurgeri pe versanţi. Bine, mai pot fi acumulări şi din 
apele uzate, care pot fi, să zic aşa, aduse la un nivel calitativ prin staţii 
de epurare şi care pot fi folosite în agricultură. Mai pot fi făcute şi 
asemenea rezerve şi vă spuneam şi data trecută - şi din precipitaţii pot 
fi făcute colectări şi mai ales în zonele de deal, cum aţi spus 
dumneavoastră, pe cotele dominante, pentru a se asigura într-un fel şi 
un sistem de irigaţii chiar gravitaţional sau, eu ştiu, partea aceea de 
asigurare a sursei de apă la staţia de pompare - la partea de aducţiune 
mă refer, nu de distribuţie efectivă la plante. 

La punctul patru, dacă-mi permiteţi, fiind vorba de intrarea în 
legalitate a unor persoane, cred că am şi răspuns - în limita a 0,2 litri. 
Deci nu se pune problema. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Însă dacă, de pildă, în zona Dobrogei sau în alte câteva locuri 

se va constata că sursele de apă din râuri sau din lacuri sunt 
neeconomicoase şi se găsesc sursele de apă subterană, este posibil să 
se ajungă la o situaţie în care să poată fi utilizate şi sistemele de 
irigaţii, aşa cum sigur a fost India? 

Unii vorbesc de rezerve mari. 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu:  
Nu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Adică se vorbeşte. 
 
Doamna Viorica Mîlcomete:  
Resursa subterană este resursă strategică. Mergem pe 

gospodărirea durabilă a resursei de apă. 
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Domnul Valeriu Tabără:  
Am înţeles. Deci, practic, în sistemele de irigaţii pe care le 

avem, este exclusă deocamdată această posibilitate. 
Acum, o altă problemă - nu ne-aţi datele pe 2009 - care a fost 

cantitatea utilizată pentru irigaţii. 
Şi ceea ce ne mai interesează este să ne trimiteţi la comisie 

evoluţia costurilor apei pentru sistemele de irigaţii – şi industrial, şi 
casnic – cred că ar fi bine să le avem în comparaţie şi, sigur, pentru 
irigaţii pentru agricultură. 

A doua: care este relaţia dumneavoastră în raport cu costul 
apei, plata apei, cu asociaţiile de utilizatori de apă şi respectiv cu 
ANIF-ul? N-avem datele respective. Am înţeles data trecută că cineva 
a solicitat, dacă nu mă înşel eu, aceste chestiuni şi cred că sunt trimise 
în scris. Deci cred că este trimis în scris, dacă nu înşel. Am trimis în 
scris adresa, da?  

 
Doamna Viorica Mîlcomete:  
În Hotărârea de Guvern 522/2009 este vorba de preţurile de 

cost la mia de metri cubi pentru râuri interioare, Dunărea şi din 
subteran, pe destinaţii. 

Hotărârea de Guvern 522 practic modifică în sensul 
acoperirii, să zicem, inflaţiei, a fostei Hotărâri de Guvern 803/2008. 
Sunt fundamentate şi sunt menţionate pe destinaţii preţurile, luând în 
calcul mia de metri cubi de apă.  

Din râuri interioare şi din fluviul Dunărea, preţul este acelaşi. 
Este foarte scumpă apa din subteran. Din acest motiv, s-a invocat 
articolul 9, alin.1 din Legea apelor, care prezintă faptul că din straturi 
de suprafaţă, asta însemnând foraje până la 13 metri adâncime, se 
poate preleva cu titlu gratuit şi folosi pentru aceste loturi personale, 
dacă avem instalaţii care ne asigură 10 mc/zi. Deci, zilnic în sezon, 
considerăm că această cantitate de apă satisface cerinţa celor care au, 
să zicem, loturi mici, chiar şi sere. 

Iar din suprafaţă, gândiţi-vă că Apele Române asigură într-
adevăr în secţiunile de referinţă, acolo unde este nevoie, cum avem la 
Dunăre sistemul Sadova-Corabia, unde avem SPR-uri. În funcţie de 
solicitări, Apele Române satisfac solicitările, care sunt reglementate 
prin acele autorizaţii de gospodărire a apelor. 

La ora actuală, în România, toate ANIF-urile au satisfăcută 
cerinţa de apă. Prelevatul este mai mic decât ceea ce s-a cerut. Inclusiv 
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în 2007, când am avut an secetos, prelevatul a fost de 0,72 miliarde 
mc faţă de 0,74 cât s-a solicitat. Deci, trendul este descendent. 

Apele Române, indiferent că sunt râuri interioare sau fluviul 
Dunărea, din suprafaţă, asigură solicitarea ANIF-urilor. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Spuneţi-mi încă ceva: aţi făcut o evaluare a pierderilor de apă 

după pompare? Sau nu intra în domeniul dumneavoastră? 
 
Doamna Viorica Mîlcomete:  
Nu intră în domeniul nostru, dar, dacă canalele de irigaţii sunt 

impermeabilizate, atunci este rezolvată problema. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Aţi făcut vreo evaluare a evaporaţiei la nivel de regiuni? 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu:  
Nu. 
 
Doamna Viorica Mîlcomete:  
Nu facem noi. Într-adevăr, se ia în calcul la autorizarea 

fermelor piscicole evaporarea. 
Nu noi luăm în calcul. Deci, Apele Române nu fac aceasta. 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu:  
Dacă-mi permiteţi, din punct de vedere teoretic, dacă 

căptuşeala de beton de la canalul de irigaţie prezintă fisuri de 2% din 
întreaga suprafaţă, nu se mai justifică acea căptuşeală de beton, deci 
practic este considerat un canal fără căptuşeală. Domnul profesor 
poate să confirme. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Am înţeles. 
Domnul deputat Ghiveciu. Vă rog. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Aş vrea să-l întreb pe domnul consilier: în zonele unde nu 

avem sisteme de irigaţii, unde nu sunt canale, nu avem râuri, cum 
procedăm pentru producătorii agricoli care au 1-2 hectare de teren, 
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care cultivă legume? Fără apă nu se poate. Cu debitul pe care l-aţi 
spus dumneavoastră de 0,2 litri/sec., sunt foraje foarte mici. Ce facem 
cu ei? Pentru că într-adevăr rezerva de apă este strategică, dar şi 
agricultura este strategică. 

Referitor la pierderile de apă din canale, apa este plătită, se 
pierde, dar acele pierderi de apă se infiltrează în sol şi se reface 
rezerva de apă. Deci, dumneavoastră, din punctul acesta de vedere, nu 
cred că aveţi nici o pierdere. 

Iar apa folosită în irigaţii, chiar dacă provine din foraje, apa 
tot în sol se duce. Se poate înmagazina acea rezervă de apă în sol? 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu:  
Problema înmagazinării apei pentru irigaţii, precum şi a 

transportului apei pentru irigaţii de la sursă şi până în zonele pe care le 
ziceţi dumneavoastră sunt probleme de care se ocupă efectiv 
Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. Dar pot să vă 
răspund la aceste întrebări. 

Aceste înmagazinări la nivelul solului se pot executa în 
funcţie de orizonturile de sol respective. Se pot impermeabiliza 
anumite zone. Se pot crea anumite amenajări piscicole care pot să 
funcţioneze în complex şi cu irigaţiile în zonele respective, iar ca sursă 
de apă, aceasta poate fi făcută prin transport printr-un canal, care 
trebuie într-adevăr efectuat sau poate fi pompat - ca şi apă de suprafaţă 
mă refer, deoarece apa de suprafaţă pentru irigaţii are un preţ foarte 
mic - este de 3,76 lei pe mia de metri cubi. Din această cauză este şi 
foarte bine de folosit, dar în primul rând apele de suprafaţă sunt 
mineralizate şi conţin cantităţi de substanţe organice care sunt propice 
pentru dezvoltarea plantelor; pe când apele subterane sunt mai reci, cu 
costuri mari de adus la suprafaţă, iar prelevarea din surse este de 56,36 
lei pe mia de metri cubi, deci mult, mult, mult mai scumpă. 

Înţeleg această întrebare; este o problemă de studiu. Se poate 
face studiu după caz în funcţie de zona respectivă, pentru a se 
identifica o sursă de apă. De preferat este apa de suprafaţă, că v-am 
spus că apele de subteran sunt folosite cu precădere pentru alimentarea 
cu apă a populaţiei şi pentru animale. 

Eu consider că asta ar fi cea mai bună soluţie - un studiu 
concret pe fiecare zonă. 

În momentul de faţă, în Europa se practică amenajarea de 
irigaţii în felul următor: se predă suprafaţa respectivă şi proprietarul 
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respectiv îşi exprimă dorinţa de a iriga, se face proiectare strict pe 
suprafaţa respectivă ca într-o amenajare, să zic, locală, iar 
identificarea sursei o face tot proiectantul. Bineînţeles, şi noi putem să 
colaborăm la această problemă.  

Într-adevăr, aţi pus foarte bine problema - că şi repartiţia apei 
în România nu este uniformă. În partea de sud-est ştiţi că ne 
confruntăm cu probleme mari din punct de vedere al fenomenului 
acesta. 

Pentru agricultura pe suprafeţe mici şi la legume într-adevăr 
trebuie făcută irigare cu cantităţi de apă variabile, în funcţie şi de 
legumă, în funcţie de soiul de legume, în funcţie de stadiul de creştere 
şi în funcţie de clima din perioada respectivă. 

Ca să vă şi răspund într-un fel la întrebare, v-am spus - 
preferăm sursele de suprafaţă. Singura posibilitate în lege la ora 
actuală este, pentru a salva micii producători, prelevarea din subteran 
până în limita a 0,2 litri, fără nici un fel de costuri din punctul nostru 
de vedere. Deci, pur şi simplu, la noi nu plătesc nimic. Este singura 
formă, în momentul de faţă, legală de a-i ajuta. 

Spuneţi-mi dacă pot să mai precizez şi altceva. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Eu cred că ar trebui găsită o altă modalitate, că nu facem 

decât să lăsăm terenul fărâmiţat, exact cum este la ora asta. Pentru că 
dacă nu-i lăsăm să-şi facă foraje de mare adâncime, foraje care costă 
destul de mult, unde se pot asocia mai mulţi producători, nu cred că se 
rezolvă problema cu forajele de tipul a 0,2 litri/secundă, adică este 
insuficient. 

Şi de ce Apele Române nu face un preţ unitar şi pe apa din 
subteran şi pe cea de la suprafaţă? pentru că nu sunt vinovaţi cei care 
locuiesc în zonele unde nu sunt ape de suprafaţă. 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Apa subterană în România este considerată ca şi rezervă 

strategică, asta vă spuneam. 
Mai există o directivă europeană - Directiva de nitraţi. 

Acumularea de nitraţi care se face la nivelul apei subterane este 
improprie consumului şi nitraţii acumulaţi în sol nu pot fi eliminaţi. 
Este şi aceasta o problemă. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Decât prin apă. 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Nu mai poate fi eliminată prin apă. Apa subterană practic nu 

se epurează, nu se autoepurează. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Îmi cer scuze că intervin tot pentru o completare - aveţi o 

evaluare a suprafeţelor şi a volumului de apă subteran care este la 
această dată infestată cu nitraţi? 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Da. 
 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
La ora actuală, în România s-au identificat corpurile de apă 

care s-au modificat, puternic modificate putem spune. Ştim ce zone 
sunt în România care nu se mai pretează vizavi de substanţe.  

Avem nitraţi, avem nitriţi, avem zone în România care sunt 
deja infestate, iar România în 2015 trebuie să raporteze Comunităţii 
Europene că a atins starea bună a apelor, asta însemnând că sub 
pălăria sau sub umbrela acestei directive-cadru trebuie să raportăm pe 
directiva de nitraţi ce probleme sunt. 

Noi colaborăm cu Ministerul Agriculturii pe acest segment, 
pentru că am zis că există studiile OSPA, există identificate - România 
toată este zonă sensibilă la ora actuală şi, date fiind cele de mai sus, nu 
putem să acceptăm ca apele subterane – şi aici mă refer la forajele de 
foarte mare adâncime, între 100-300 de metri – să fie folosite pentru 
irigaţii, să zicem, în condiţiile în care există aşa-numitele acumulări C 
şi D, care pe vremuri erau folosite şi pentru irigare, dar şi pentru 
atenuarea viiturilor. Şi există la ora actuală în localităţile de câmpie, 
deci în zonele de câmpie, la Dunăre, sunt foarte multe asemenea 
acumulări C şi D, dar care la ora actuală prezintă un fenomen de 
colmatare. Deci tranşa aceea de apă, acel volum care se poate folosi 
pentru irigaţii este diminuat ca urmare a colmatării, dar există. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Colmatare, ca urmare a nefolosirii. 
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Doamna Viorica Mîlcomete: 
Exact. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aveţi o situaţie a lor pe care să ne-o puteţi transmite la 

comisie? 
 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
Sigur că da. Există la ora actuală inventariate în România tot 

ceea ce înseamnă baraj în clasa A şi B de importanţă, deci marile 
baraje, dar şi aceste acumulări mici, care anterior au fost folosite 
pentru aşa ceva şi au fost în administrarea consiliilor locale, a CAP-
urilor, cum erau pe vremuri. Ele s-au colmatat. Gândiţi-vă că acele 
uraje, acei călugări poate că sunt înţepeniţi, dar au existat. Şi se pot 
folosi în situaţii de genul acesta. 

Nu-i mai puţin adevărat că, dacă s-ar face reabilitarea 
canalelor de irigaţii în sensul impermeabilizării lor cu geocompozit 
betonitic şi cu aceste dale care tot la fel sunt monolitizate, atunci 
pierderile într-adevăr ar fi foarte mici şi nu ar necesita ulterior, deci 
folosind aceste sisteme de irigaţii, n-ar mai fi nevoie să apelăm la 
subteran. 

În momentul în care deschidem subteranul există pericolul să 
infestăm apa şi, v-am zis, nu o folosim noi acum - trebuie s-o 
folosească generaţii şi generaţii. Deci nu este reavoinţă din partea 
Apelor Române. Noi v-am explicat cum stă situaţia. 

În Dobrogea avem canal Dunăre-Marea Neagră, avem 
Dunărea. 

Eu zic că totuşi România dispune de o reţea hidrografică 
bogată faţă de alte state. Deci, chiar avem o reţea hidrografică bună. 

 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Păcat că este prost administrată. 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Ceea ce se transportă către zonele respective unde nu avem 

sursă de apă sau avem canale şi putem să realizăm o înmagazinare a 
apelor respective, transportul se poate face şi prin conducte. Deci, sunt 
şi conducte subterane sau au fost şi conducte de suprafaţă. Putem găsi 
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o altă modalitate care, în timp, îşi demonstrează utilitatea din punct de 
vedere economic şi este cu un cost mult mai ieftin. Dar ce se 
întâmplă? Proiectanţii ne spun care este soluţia cea mai viabilă. 

Spre exemplu, am văzut, cum aţi spus dumneavoastră, culturi 
de legume. Şi în alte ţări apa este pompată către nişte bazine care se 
află pe cote dominante şi de acolo sunt distribuite gravitaţional, prin 
inundare, prin canale. Asta este soluţia la ora actuală. 

Aşa, sincer să vă spun, mai degrabă agreez reabilitarea unui 
sistem de irigaţii clasic care să satisfacă cerinţele. Dar şi sistemele de 
irigaţii se împart în mai multe categorii. Nu putem să folosim 
aspersiune la legume, cum aţi spus dumneavoastră, prin inundare sau 
prin brazde. 

Sistemul care a fost proiectat pentru a iriga prin aspersiune 
are un alt concept faţă de cel care irigă prin inundare sau prin brazde. 
Deci, ele nu pot fi folosite într-un sistem, să zic aşa, mixt. Poate fi 
folosit în cazuri extreme, dar nu se ştie dacă are şi rentabilitatea 
necesară şi dacă şi poate rezista, pentru că, pe vremuri, zonele care se 
irigau prin inundare sau prin brazde se făceau prin tuburi declasate, 
care se foloseau la presiune scăzute. Şi atunci iriga prin inundare sau 
prin brazde. Am încercat metoda aceasta şi... adică, s-a încercat în ţară 
şi, vă spun sincer, există pericolul unor explozii a tuburilor respective. 
Mă scuzaţi, dar este securitate în exploatare, este foarte periculos. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Mihai Banu sunt. 
Domnule consilier, dacă primim întrebarea următoare: un 

bazin – Moldova, Bacău, Vrancea – există vreo perspectivă ca apa 
subterană să constituie o alternativă la apa de suprafaţă pentru irigaţii, 
acolo unde apa pentru irigaţii este foarte scumpă, ce spunea domnul 
preşedinte, că te duci la o sută de metri, nu poţi să mai... dacă ajunge 
deja trei sute de euro apa pe hectar dusă la plantă, nu mai merită să 
mai irigi. 

Mă întreabă un ţăran în colegiul meu: „Domnule, ce 
perspective sunt ca eu să îmi irig cinci hectare de pământ, zece sau 
cincizeci, din apa subterană? Uite că pot să forez la 20 de metri”. Ce 
răspuns le dăm lor? Să se gândească la o asemenea variantă sau să 
renunţe la gândul acesta? 
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Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Cu tot respectul vă spun: apa subterană, în momentul de faţă, 

este şi scumpă; ca s-o aduci la suprafaţă, mai costă; ca s-o distribui la 
plantă, iarăşi şi, de obicei, apa din subteran în alte ţări este folosită cu 
sisteme de irigaţii cu consum mic de apă. Aceste sisteme de irigaţii cu 
consum mic de apă sunt foarte scumpe. 

În general, irigaţiile din subteran sunt foarte scumpe peste tot. 
Deci, ţările celelalte folosesc pentru că nu au ca sursă de apă apele de 
suprafaţă. Noi, la ora actuală, în România avem 140 de miliarde de 
metri cubi sursă de apă, din care doar 11 din subteran, 40 din râurile 
interioare. Pot să vă spun că din râurile interioare, resurse existente, 
potrivit planului de amenajare a bazinelor hidrografice, avem 13 
miliarde; din Dunăre putem utiliza teoretic 85, practic 20 fără nici un 
fel de problemă, iar din sursa subterană avem 9,6 până la 11, deci 
teoretic, din care 6,6. Noi, apa freatică, adică până la 50-60 de metri, 
avem 4,7 miliarde, iar cea de adâncime 4,9. Dar cum a spus şi doamna 
inginer, există riscul acelor infestări, pentru că puţurile care se fac şi 
sunt nesupravegheate pot fi uşor distruse, din punct de vedere 
economic mă refer, dar pot fi şi de rău făcători, pot să pună în acele 
puţuri tot felul de substanţe chimice care pot altera pânza freatică, 
sursa de apă potabilă a României. Acesta este un mare risc. Adică 
trebuie şi păzite. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Ştiţi cum, decizia de a prelua apa din subteran aparţine 

fermierului. Fermierului, dacă-şi pune o cultură de legume din care 
scoate un miliard de lei pe hectar, îi convine să plătească oricât apa. 
Ideea era următoarea: restricţiile sunt legate de debite sau de ceea ce 
spuneţi aici – infestare ş.a.m.d.? Deci, asta trebuie să ştim, există 
cumva vreo perspectivă? Mă apuc să fac aici trei hectare de grădină? 
Am eu şansa şi garanţia că timp de 30 de ani nu mă deranjează nimeni 
dacă scot apa din subteran? Nu vorbim de culturile de sute şi de mii de 
hectare, pentru că până la urmă apa subterană este folosită în grădina 
de legume. Sunt foarte mulţi care au irigarea prin picurare şi consum 
foarte redus, nu se pune problema. El decide dacă apa aceea este 
scumpă sau este ieftină, în funcţie de nivelul de producţie pe care-l 
realizează. Sunt unii cărora le convine să scoată apa din subteran. Dar 
intră în contradicţie cu dumneavoastră la un moment dat. Şi, atunci, 
noi trebuie să le dăm un răspuns, să se apuce sau să nu se apuce. 



 96

 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
Avem corpuri de apă la ora actuală în România care sunt 

transfrontiere. Din aceste corpuri de apă – şi vă dau cazul Bihorului, 
Oradea, cu ungurii – se alimentează localităţi din România şi localităţi 
din Ungaria. 

Am avut o solicitare în care cineva şi-a făcut un depozit 
ecologic de deşeuri nepericuloase şi dorea ca apa epurată la limite de 
0,01 şi sub, prin osmoză inversă, să fie introdusă în freatic. Deci, apă 
pură, microbiologic pură demineralizată. Osmoza inversă asta face. 
Nu s-a dat acceptul, pentru că există pericolul pe care l-am spus, 
infestarea corpurilor de apă de mare adâncime. Nu doar noi, ci şi ţările 
celelalte. Nu se poate. Deci, în situaţia în care avem centre populate, 
cum este Ploieşti, care se alimentează cu preponderenţă din subteran, 
există acele zone de protecţie sanitară cu regim sever în care nu se 
administrează nici un fel, chiar dacă forajele sunt pe terenuri 
proprietate personală. În zona cu pricina nu se pot administra, pentru 
culturile care sunt în zonă, nici un fel de tratamente, nici un fel. Pentru 
că, exact cum s-a spus, se infestează; deci, plouă, se infiltrează în 
freatic. Depinde dacă tubulatura, aşa cum a fost creată în acel oraş, a 
fost corect realizată şi atunci riscăm să avem o infestare a freaticului 
datorită administrării... 

 
Domnul Mihai Banu: 
Am înţeles. Este clar. Deci, veţi autoriza cu foarte mare 

greutate un asemenea tip de exploatare. 
 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
Nimeni nu spune că este imposibil. Se fac studii. Se vor face 

studii. Şi nu decidem noi. La ora actuală trebuie să avem mare grijă de 
ceea ce... 

 
Domnul Mihai Banu: 
Vă mulţumesc. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Am intervenit şi-mi cer scuze, fără ca să mă refer la instituţia 

dumneavoastră, de la un exemplu concret pe care-l am. 
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În 1983, la Galbeni, Bălcescu, s-a făcut o acumulare de 1.183 
de hectare pentru o hidrocentrală de 29 de MgW. După aproximativ 
20 de ani, a fost complet colmatată şi, din întâmplare, din lacul 
respectiv sau, mă rog, lacul respectiv reprezenta şi o sursă pentru un 
sistem de irigaţii – Bălcescu-Măgura – de aproximativ 3.500 de 
hectare. Şi astăzi, practic, dacă ar fi vorba, nu există interes pentru aşa 
ceva dată fiind fărâmiţarea exagerată a suprafeţelor din zona 
respectivă, dacă ar fi vorba, ar fi practic imposibil să asigurăm sursa 
de apă. Şi asta pentru faptul că, în loc să colaborăm şi să prevenim 
situaţii de ..............., în ultimii 20 de ani le-am agravat. Şi prin tratarea 
unilaterală a bazinelor hidrografice, fie prin restituirea proprietăţilor 
din deal în vale, fie prin lipsa lucrărilor antierozionale în bazinul 
respectiv, în care motivul investiţiei foarte importante, iată, în 20 de 
ani a fost scoasă din funcţiune. 

Vă întreb: există vreo gândire pentru ca acest lucru să nu se 
repete? Pentru că într-o stare mai puţin gravă decât la Bălcescu avem 
şi la Răcăciuni şi la Sascut, cu alte două mari acumulări făcute pe 
Siret, care au rezolvat un lucru formidabil, în afară de producţia de 
energie electrică mai ieftină şi sursa de apă pentru irigaţii. A limitat 
foarte mult pericolul de inundaţii în aval prin regularizarea cursului 
Siretului într-o zonă unde asemenea lucrări nu existau înainte. 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Domnule deputat, cele două lacuri de acumulare sunt 

administrate de către Hidroelectrica, dar nu ar fi nici un fel de 
problemă, ca sursă de apă pentru irigaţii n-ar fi nici un fel de 
problemă, dacă sistemele de irigaţii ar fi funcţionat an de an, 
întotdeauna se fac reparaţii şi ceilalţi sunt interesaţi în a vinde apă. 
Deci, întotdeauna, acolo unde a funcţionat în mod constant – şi vă pot 
da un exemplu: Terasa Nicoreşti, mai apropiată, care a funcţionat an 
de an şi acolo unde a fost un mare interes din partea producătorilor 
agricoli, toată admiraţia. Unde s-a irigat an de an, nu a existat an de 
după revoluţie să nu se irige, acolo sistemul funcţionează. Iar acolo 
unde unele zone au fost mai critice, chiar în transportul apei, unde mi-
a zis domnul deputat, unde era un sistem de jgheaburi, care practic 
ştrangula tranzitul de apă în zona respectivă, printr-un program 
internaţional se reabilita şi se irigă şi în ziua de astăzi.Adică, acolo 
unde există înfiinţate acele asociaţii ale producătorilor agricoli şi care 
fac agricultură pe suprafeţe mari, acolo unde se irigăn constant, şi 
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sistemul de irigaţii se menţine, şi sistemul cu alimentare a sistemului 
de irigaţii. Acolo există întotdeauna cointeresarea şi din partea 
furnizorului, practic, de apă, ca tot timpul sursa să fie în perfectă 
regulă.  

M-am făcut înţeles? Mă scuzaţi. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Oricum, colmatarea nu s-a produs datorită nefolosirii 

sistemului de irigaţii. 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Nici nu mă refer la aşa ceva. Dar, totuşi, este foarte curios, 

pentru că şi căderea de apă contează. Normal, erau direct interesaţi să-
şi decolmateze şi să aibă o rezervă suficientă de apă. 

 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Să înţelegeţi că 1.180 de hectare au ............. de 2-3 metri pe 

toată suprafaţa şi a mai rămas numai un firicel care conduce apa la 
fostul canal de............ 

 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
Nu sunt în administrarea ............... Dacă s-ar fi făcut atunci 

când s-a creat acel sistem şi acel baraj, dacă fenomenul de şiroire s-ar 
fi luat în calcul şi s-ar fi gândit atunci când s-a proiectat, în general 
aceste mari lucrări de acumulare toate sunt prevăzute şi cu tranşe de 
atenuare, şi cu apa folosită pentru sistemul de irigaţii, dar dacă ele nu 
sunt întreţinute şi nu se respectă regulamentul de exploatare, este 
firesc ca acea acumulare să se colmateze. Este firesc, pentru că nu s-au 
făcut lucrările de întreţinere. 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Îmi cer scuze, dar mai există şi acel fenomen de şiroire pe 

versanţi. Unde înainte erau versanţi împăduriţi, acum nu mai sunt şi 
antrenează o mare cantitate de aluviuni şi fenomenul este mult mai 
intens faţă de ce era înainte. 
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Domnul Gheorghe Antochi: 
În orice caz, acesta de la Galbeni a reprezentat un baraj, ca să 

spun aşa, pentru celelalte două, care urmează curând. Dacă în 20 de 
ani am scos din funcţiune o asemenea investiţie! 

 
Domnul Ion Nicolăescu: 
Este o problemă destul de complexă cea pe care o discutăm 

noi astăzi. Accesul utilizatorilor pentru irigaţii la apa subterană, când 
de fapt noi avem suficientă apă de suprafaţă, pentru că din tot ceea ce 
cade pe teritoriul României începând din zona muntoasă până la 
Dunăre ş.a.m.d., noi nu reţinem decât 30 la sută. Restul se scurge ca 
viituri, mă rog, fenomene hidrologice normale, în Dunăre şi în mare. 

Deci, noi ar trebui să reactualizăm sistemul naţional de 
gospodărire a apelor. 

Nu ştiu în ce fază se află cei de la INH.... sau dacă abordează 
acest... ar fi fost o întrebare pe care cred că membrii comisiei ar fi 
interesaţi. Pentru că aici este vorba şi de derivaţiile care sunt deja 
aflate aşa cum sunt. Drăgăneşti-Olt, de ce nu? Nu se mai aude nimic 
de cea de acolo. Ipoteşti, de asemenea. Asta se numea Ipoteşti de la 
Drăgăneşti-Olt, derivaţii din acumularea Drăgăneştilor, care aducea 
apă până aproape de Argeş, până pe la Neajlov, dacă-mi dau eu bine 
seama; şi care avea vreo sută de mii sau 80 de mii de hectare de 
irigaţii. 

 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
Nu mai sunt în administrarea Apelor Române. 
 
Domnul Ion Nicolăescu: 
Dar unde au rămas acestea? 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Derivaţia de la Siret Bărăgan este făcută pe banii fostului 

Minister al Energiei şi ei îşi fac propriile acumulări, în vederea 
folosirii apelor pentru obţinerea energiei. 

 
Domnul Ion Nicolăescu: 
Domnule preşedinte, este o problemă pe care eu o ridic în 

atenţia comisiei, pentru că problema nu este numai de irigaţii, ci şi 
alimentarea cu apă a populaţiei. De ce nu spuneţi, domnule, că din 
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două mii şi ceva de comune, aproape 80 la sută beau apă infestată din 
fântâni. Şi ne întrebăm de ce avem un grad aşa de mare de 
îmbolnăvire. Deci, este o problemă care, cum să vă spun, a rămas 
undeva. Ar trebui lămurită, pentru că cu aceasta se lămuresc şi 
problemele de irigaţii, ca potenţial irigabil cu costuri minime, fără să 
umblăm la apa subterană, s-o păstrăm ca rezervă strategică. 

Dar, în acelaşi timp, se mai observă ceva, că acumulările 
făcute......... sunt toate. De ce? Pentru că, şi am să vă spun o 
întâmplare adevărată, în Coreea de Nord, am fost într-o deplasare prin 
1985, ne-a trimis să vedem cum irigă ei fără energie. Dar de fapt ei 
consumau energie, aveau energie mai multă decât noi în irigaţii, 
pentru că din canalele de fugă, puneau staţii de pompare, pompau sus, 
pe cotele înalte, în bazine şi, după aceea, le dădeau drumul 
gravitaţional. Ei bine, politica lor de atunci, din anii aceia, era să nu 
închidă barajul până ce nu avea problema transportului de sedimente 
în bazinul de recepţie, prin lucrări de combatere a eroziunii solului, 
stingerea torenţilor, împăduriri ş.a.m.d. 

Noi n-am făcut aşa. Deci, iată că ne aflăm la o limită de 
suprapunere de fapt – politica de gospodărire a apelor cu lucrările de 
îmbunătăţiri funciare şi în care rolul amenajărilor silvice ar trebui să 
fie prioritar. 

Dar acest program de reactualizare... trebuie să ştim ce avem 
de făcut în următorii 10, 20 de ani. Vorbim de dezvoltare rurală. Dacă 
vorbim de dezvoltare rurală durabilă pe spaţii de acestea, pe 
microbazine hidrografice, acolo dăm de nişte concepte unde trebuie să 
participăm toţi acolo, toată gama de specialişti. 

Eu m-aş opri aici. Numai am vrut să vă provoc puţin. Poate 
ne spuneţi, dacă aveţi nişte cunoştinţe mai actuale, ce se întâmplă cu 
acest program naţional de gospodărire a apelor pe tot teritoriul ţării. 
Lăsăm la o parte combinaţia cu ungurii. Este o altă problemă. Acolo 
se tratează. Ştiu, că am fost în comisiile hidrotehnice româno-ungare, 
aşa că ştiu foarte bine toate dedesubturile şi pretenţiile lor. 

 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
Întâmplarea face să răspund, din partea Administraţiei 

Naţionale „Apele Române”, de modul de implementare a Directivei  
91/271 privind epurarea apelor uzate şi, implicit, partea de alimentare 
cu apă. 
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La ora actuală, în România se derulează, ca şi tipuri de 
fonduri pentru rezolvarea problemelor de alimentare cu apă a 
populaţiei, doar asigurarea sursei, pentru că de partea cealaltă – 
distribuţie – se ocupă Ministerul Sănătăţii şi administraţiile publice 
locale. Deci, se derulează fonduri de la Banca Mondială, fonduri 
europene de dezvoltare rurală prin Ministerul Agriculturii; Ministerul 
Transporturilor, prin Compania Naţională de Investiţii, care trebuie să 
realizeze; Ordonanţa 7, care a generat o serie de hotărâri de guvern din 
2006 până în 2008. 

La ora actuală, Administraţia Naţională „Apele Române” este 
preocupată de satisfacerea şi a cerinţelor de apă a populaţiei, dar şi de 
rezolvarea problemei apelor uzate. 

Într-adevăr, România a obţinut perioadă de tranziţie până în 
2018 pentru rezolvarea acestor probleme. Şi din acest motiv, să ştiţi că 
la Apele Române se... deci, trebuie să gândim integrat absolut toate 
problemele, şi de alimentare cu apă, şi de epurare, şi rezolvarea 
problemei nitraţilor şi aici ajungem la fântânile pe care le-aţi spus şi 
care au generat aşa-numita boală albastră la copii, deci se cunosc toate 
aceste probleme. Însă efortul trebuie să fie conjugat şi aici mă refer la 
Apele Române, Administraţia Publică Locală şi implicit toate celelalte 
ministere, pentru că trăim în România şi trebuie să rezolvăm integrat 
aceste probleme. 

Preocupări există. Problema se pune şi se reduce la fonduri. 
La ora actuală, avem proiecte. Au corespuns tuturor 

ghidurilor de excibilitate, dar nu s-au alocat fonduri pentru realizarea 
proiectelor. Avem proiecte tehnice, s-a depăşit faza de SF. Avem, la 
ora actuală, constituite în România aşa-numitele asociaţii de 
distribuţie a apei, operatorii regionali, care atrag fonduri şi realizează 
lucrările.  

Nu putem spune că suntem într-un stadiu prea avansat. Noi 
raportăm Comisiei Europene toate aceste date pe care le deţinem, 
anual; semestrial chiar. 

Anul viitor, România va trebui să raporteze Comisiei 
Europene, deci 2010 este primul an-ţintă, gradul de racordare a 
populaţiei la reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare şi 
implicit staţii de epurare.  

Inventarierea la nivel de ţară să ştiţi că s-a făcut, inclusiv din 
punct de vedere economic, costurile pe care le implică, însă singuri nu 
putem rezolva problema. Avem perioada de graţie. Nu intrăm în 
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infrigement imediat. Să sperăm că, prin politica paşilor mărunţi, vom 
rezolva problema. Preocupare să ştiţi că există şi strategii există, dar 
nu există fonduri. Apele Române asigură cerinţa de apă a populaţiei şi 
din punct de vedere al apei subterane, deci avum 9,44 miliarde metri 
cubi din resursă, dar nu există fonduri pentru rezolvarea problemelor. 
Deci, noi avem apă, putem rezolva, dar nu avem fonduri. 

Există foarte multe probleme, să ştiţi. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule Lup, aţi dorit să interveniţi. 
 
Domnul Lup: 
În primul rând, este problema irigării cu ape uzate. Înainte de 

1989 s-a făcut mare tam-tam pe această problemă şi era directivă ca să 
se irige în amestec de 5:1 apă convenţională de irigaţii cu apele uzate. 
Eu am avut chiar lucrări şi studii pe problema aceasta şi am şi câteva 
publicaţii. 

Problema irigării cu ape uzate în amestec cu celelalte, cât este 
de dăunătare sub aspect sanitar-veterinar? În primul rând, se 
interzisese ca să irige, de exemplu, legumele care se consumă verzi, 
care sunt deasupra solului. S-a admis să se irige cereale care, în orice 
caz, nu se consumă aşa cum se recoltează. 

Aceasta este o problemă care acum s-a diminuat pentru că 
sunt foarte puţine complexe mari de creştere a animalelor. Atunci când 
erau foarte multe complexe de creştere a animalelor, ea devenise la un 
moment dat o problemă naţională - problema epurării dejecţiilor şi 
utilizării lor la irigaţii. 

În ce priveşte irigarea, sigur că este mai scumpă, sigur că este 
considerată rezervă strategică, dar cei din Dobrogea, să zicem, pun 
următoarea problemă: sursa există, canalul există. Se fac prelevări din 
canal, se fac prelevări din Dunăre, dar peste 70-80 de metri înălţime. 

Irigarea din subteran, privită ca problemă de cost-beneficiu, 
poate să fie mai avantajoasă şi la irigarea din subteran, faţă de irigarea 
dintr-o sursă de suprafaţă, în unele cazuri, nu peste tot, este eliminarea 
reţelei de transport, unde se pierde foarte multă apă. Nu este vorba de 
reţeaua de distribuţie internă, dar este vorba de reţeaua de transport, 
uneori de zeci de kilometri. Niciodată un canal nu a fost 
impermeabilizat în mod efectiv. Sunt studii de genul acesta. 
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Întotdeauna, până la 40% din apa transportată era risipită în 
reţelele de transport. Ori, în acest caz, poate în unele cazuri solicitări 
sunt. 

Cel puţin în Dobrogea există o presiune puternică din partea 
utilizatorilor să se apeleze la resursa subterană în anumite condiţii. 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
În ce priveşte acea metodă pe care am învăţat-o şi eu la 

facultate, este adevărat - un amestec dintre apă uzată, apă pentru 
irigaţii, apă de suprafaţă în anumite proporţii, în vederea fertilizării 
solului şi utilizării resturilor produse de complexele de animale, pot să 
vă spun că în momentul de faţă există un normativ - dacă se ajunge la 
un anumit nivel de calitate folosit al apei în agricultură, apa poate fi 
utilizată la irigaţii. Este şi dezinfectată. 

Dar ar mai fi chiar o sursă - sunt acele staţii de epurare, care 
pot produce apă la nivelul de 0,01 şi care poate fi distribuită după 
aceea ca şi apă pentru irigaţii. Spre exemplu, în Dobrogea, la care v-aţi 
referit şi dumneavoastră, pe zona costieră, noi ne confruntăm în 
ultimii ani cu o puternică eutrofizare - acea apariţie a algelor, tocmai 
datorită faptului că acea apă, şi mă refer chiar la Petromidia, unde apa 
chiar este bună de băut, că aşa s-a şi făcut verificarea, este deversată în 
mare. Apa aceea poate fi recuperată şi poate fi folosită în zona 
costieră, şi reducem şi fenomenul de eutrofizare a zonei respective - 
acela de apariţie a algelor. 

Chiar am auzit că în zona de sud-est încă se mai foloseşte 
această metodă - se fermentează dejecţiile şi sunt distribuite sub formă 
lichidă, ca şi îngrăşământ, pe suprafeţe agricole. Şi mă refer chiar la 
zona Focşaniului, unde este fosta staţiune de creştere şi cercetare a 
porcilor, care a fost achiziţionată, am înţeles, de nişte reprezentanţi din 
Danemarca şi care fac producţii; îşi asigură şi resursa vegetală pentru 
creşterea animalelor utilizând chiar aceste îngrăşăminte sub formă 
naturală. 

Singura problemă care se pune la noi este aceea a asigurării 
calităţii apelor, acea dezvoltare durabilă şi a neafectării surselor 
subterane prin acea acumulare de nitraţi în cantităţi excesive şi care nu 
pot fi eliminate. 

În partea de sud-est, în zona Buzăului, chiar ne confruntăm 
cu această problemă. Noi avem furaje – avem aproape 3.000 de furaje 
încă funcţionale, şi ţinem sub observaţie apele freatice din punct de 
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vedere cantitativ şi calitativ. Şi acolo chiar observăm, în anumite zone, 
o infestare - chimismul apei - prezintă o cantitate importantă de nitraţi. 

Sigur, politica de dinainte de 1989 era o politică privind 
folosirea sursei de apă, cea de suprafaţă, din râurile interioare şi mai 
ales din Dunăre, în zona Dobrogei şi nefolosirea celor din subteran. 
Apele din subteran sunt la o foarte mare adâncime. Şi, în plus de asta, 
este corpul de apă comun între România şi Bulgaria. Bineînţeles că 
acolo trebuie să îndeplinim şi alte condiţii, pentru că din acea sursă de 
apă consumăm şi noi, consumă şi vecinii noştri. 

Şi problemele sunt un pic mai complexe din punctul acesta de 
vedere, dar v-am spus că, pe baza unor studii care trebuie făcute de 
nişte proiectanţi şi specialişti la faţa locului, poate identificăm şi în 
funcţie de ceea ce vrem să facem şi pe terenurile pe care vrem să le 
facem şi să reamenajăm cu irigaţii sistemele respective. 

Nu ştiu dacă am fost bine înţeles. Vă rog să mă scuzaţi. Dacă 
pot să vă mai precizez şi altceva, cu toată plăcerea.  

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnul deputat Ghiveciu. 
Vă rog. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Eu aş vrea să întreb dacă dumneavoastră aveţi la dispoziţie o 

hartă cu zonele unde apa a fost infestată, ca nu cumva aceste zone să 
fie în zona fabricilor, a agenţilor economici şi să picăm, eu ştiu, în 
partea asta, adică să nu-i lăsăm pe ţărani să irige. 

Ceea ce aţi spus dumneavoastră, domnule consilier - 
construirea de bazine la înălţime, conducte de apă, haideţi să fim 
serioşi. Noi nu am fost în stare să gestionăm ceea ce a fost făcut şi am 
moştenit în 1990. Eu nu cred că este posibil. Investiţiile sunt uriaşe, 
terenurile ştiţi cum sunt împărţite la producătorii agricoli – 3-5 hectare 
– şi aş vrea să vă întreb: din apa care provine din subteran, folosită în 
irigaţii, cât la sută se pierde pe evaporaţie şi câtă merge la locul ei, 
unde a fost, pentru a se reface rezerva de apă? 

Şi mai întreb şi altceva - rezerva de apă a României nu 
credeţi că se reface şi prin faptul că suntem beneficiarii şi suntem 
fericiţi că pe la noi trece Dunărea? Din Dunăre se irigă şi se reface 
rezerva? 
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Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Vorbim de straturile freatice de mare adâncime, dacă la ele vă 

referiţi acum. 
Prelevatul, în anul 2006, a fost de 0,17 miliarde de metri cubi 

pentru irigaţii. Este puţin în momentul de faţă. 
Din punct de vedere teoretic, vă referiţi dacă folosim apa din 

puţul forat. Dacă folosim apa din puţul forat şi folosim o instalaţie de 
irigaţie modernă, practic rentabilitatea ar fi mare, pentru că este 
distribuită direct la plante. 

Din punct de vedere al recuperării apei, care practic a fost, eu 
ştiu, folosită şi să o recuperăm din altă sursă, nu din Dunăre 
recuperăm, pentru că Dunărea este în sudul ţării. Mai sunt şi râurile 
interioare. Iar aceste ape freatice, practic, au un corespondent. Ele sunt 
adevărate râuri subterane. Şi ele pot fi influenţate şi de consumurile de 
apă de la vecinii noştri. Există un corespondent. Din cauza aceasta, noi 
nu putem să depăşim anumite limite şi noi suntem condiţionaţi - sunt 
acelea tratate – domnul profesor a participat - privind corpurile de apă 
transfrontaliere – şi chiar aceasta este o altă problemă. 

Iar dacă vă referiţi la zonele care sunt infestate cu nitraţi, 
avem cunoştinţă despre zonele respective şi asta s-a datorat şi folosirii 
în cantităţi foarte mari a îngrăşămintelor chimice folosite mai ales la 
cultura de legume. 

 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
S-a raportat deja la Bruxelles situaţia pe nitraţi, pe directiva 

nitraţi. Deci, se cunoaşte, la ora actuală, situaţia poluării cu nitraţi la 
nivelul solului din România. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am rugămintea de a ne trimite inclusiv pe 2009 evoluţia 

costurilor, dar şi hărţile. Ele au un caracter confidenţial, după ştiinţa 
mea, nu? Greşesc sau nu? Există un anumit grad de confidenţialitate, 
însă colegii care sunt interesaţi să le aibă, este bine să le aibă. Avem 
responsabilităţile noastre. 

 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
Aş vrea să vă precizez ceva: în anii anteriori, pe ultimii trei 

ani, aşa cum ne-aţi solicitat, solicitarea de irigare, deci de folosire a 
apei pentru irigaţii din subteran, în cele 11 bazine hidrografice 
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existente în România, a fost zero sau aproape de zero. Deci, reţineţi că 
s-a folosit, s-a mers pe acest 10 metri cubi pe zi, cu capacităţi de 
înmagazinare şi, după aceea, distribuţie gravitaţională şi nu am avut 
nici un fel de solicitare. Au fost mici excepţii la sere. Deci, au fost 
câteva excepţii, dar la nivel de ţară este infim. 

Deci, avem zero solicitări de prelevat apă din subteran pentru 
irigaţii în majoritatea bazinelor hidrografice din România. 

Şi aş mai vrea să vă spun ceva: pentru cele 11 bazine 
hidrografice, există aşa numitele scheme-cadru de amenajare. 
Echiparea lor s-a făcut şi s-a gândit, iar Apele Române cunosc în 
secţiunile de referinţă aportul de debit, chimism şi toate caracteristicile 
care ţin de acel bazin hidrografic. 

Deci, referitor la ce spunea domnul deputat, într-adevăr 
fabricile, să zicem Petrobrazi, au poluat istoric. La ora actuală, Apele 
Române au obligat beneficiarul, respectiv Petrobrazi, să realizeze 
lucrări de depoluare a freaticului care este infestat cu produs petrolier. 
Este într-adevăr poluare istorică, dar trebuie, încet-încet, să reuşim să 
rezolvăm problema poluării freaticului. În general, apele din subteran 
folosite pentru irigaţii ar produce o mineralizare a solului.  

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă se iau de la anumită adâncime, pentru că problema 

aceasta a bogăţiei în săruri este până la o anumită adâncime. Dincolo 
de ea este o altă problemă. De fapt, şi în sistemele de irigaţii, dacă 
foloseşti apa absolut nejustificat, determini ridicarea acestor săruri la 
suprafaţă şi după aceea sunt problemele care vin din sărătura 
secundară. Însă aţi făcut o evaluare a volumului de apă pe care 
primăvara şi toamna din viituri nu-l reţinem? Şi ar exista posibilitatea 
valorificării? Adică sunt zone întregi pe care noi nu le gestionăm ca 
lumea şi unde se simte lipsa de apă, dar uneori primăvara-toamna 
avem probleme mari în zonele respective. 

 
Doamna Viorica Mîlcomete: 
Avem aşa-numitele poldere. 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu:  
Şi directiva europeană prevede să înfiinţăm poldere, tocmai 

în vederea reglării acestor cantităţi de apă. 
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Deci, practic se fac acumulări nepermanente, cu posibilitatea 
de utilizare a acestor resurse apă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am o întrebare mai personală: când se detoxifică Arieşul? 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Dacă ne permiteţi, o să vă dăm un răspuns. Studiem, şi o să 

vă dăm răspunsul. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De vreo 40 de ani este plin cu de toate. De la Câmpeni în jos, 

spre Turda, este nenorocire şi acum. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Mă întreb: de unde atâţia nitriţi şi nitraţi la nivelul apei 

freatice? Pentru că pe solurile uşoare înţeleg, pe solurile pecolative 
sunt de acord, acolo facem restricţii, nu ne băgăm, dar pe solurile care 
au capacitate mare de reţinere întreb: cum ajung nitraţii aceştia la 
nivelul pânzei freatice? 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Acumularea aceasta de nitraţi s-a făcut până în anii ’90. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Vă spun o chestiune şi vreau să vă dau un exemplu pe care nu 

l-aţi sesizat - să ştiţi că în zona rurală nu toate sunt infestate cu nitriţi 
din sol; vin de la grajduri sau inclusiv de la toaletele, să le spunem aşa, 
din curte. 

Era un caz lângă Timişoara, la o gospodărie care a ţinut cai, 
şi distanţa nu era mai mult de 20 de metri de la grajd, şi unde nitraţii 
din fântână erau de 500 miligrame la litru. Practic este o soluţie de 
îngrăşământ, de azot. 

Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, stimaţi colegi de la Apele 
Române, vă mulţumim pentru participare. Şi să ne trimiteţi ceea ce v-
am solicitat. 

* 
Şedinţa s-a încheiat la ora 15,00. 
 


