
 
 
 

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 luni, 31 august 2009 

 
 
 

Şedinţa a început la ora 10,20. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
 

* 
 

Domnul Valeriu Tabără: 
Bună dimineaţa tuturor, şi colegilor din presă, şi invitaţilor 

noştri, şi dumneavoastră. 
Putem începe audierile, suntem în cvorum. Urmează să 

sosească şi domnul Mircia Giurgiu în câteva minute, domnul Antochi 
în jurul orei 11.30 şi domnul Steriu la fel.  

Începem audierile de astăzi cu domnul Ovidiu Natea. Cred că 
nu are nevoie de prezentări. Dânsul a făcut parte din guvernele 
României, după 1990, în perioada 1990-1992, nu greşesc, şi din 2001 
până în 2002, în etape, sigur, mai deosebite în ceea ce priveşte 
agricultura. 

Aş vrea să fac precizarea că domnul ministru Natea m-a sunat 
în urmă cu vreo două sau trei săptămâni şi mi-a propus această 
audiere, această întâlnire cu comisia de anchetă privind irigaţiile, 
sistemele de îmbunătăţiri funciare. Dar eu v-aş propune să avem 
discuţii cu domnia sa şi pe alte probleme care privesc sistemul agricol 
românesc. Oamenii care se oferă de la sine, voluntari, în astfel de 
situaţii, sunt cei care de fapt au gândit, gândesc şi vor gândi 
întotdeauna constructiv faţă de sistemul agricol românesc şi sunt 
ataşaţi şi cu profesia şi cu sufletul şi cu tot ceea ce au făcut faţă de 
acest sistem. 
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Domnule ministru, noi suntem o comisie cu un obiectiv al 
activităţii noastre de peste două luni de zile privind îmbunătăţirile 
funciare, în special irigaţiile, dar nu le poţi desprinde, aşa cum ştim cu 
toţii, de celelalte două sectoare ale îmbunătăţirilor funciare, respectiv 
desecări şi combaterea eroziunii solului şi, sigur, s-a mai adăugat încă 
unul, pe care-l vom lega de această comisie, cel al împăduririlor, 
situaţia din silvicultură, perdelele de protecţie şi alte câteva lucruri de 
acest tip. 

V-am ruga, dacă sunteţi amabil, să ne spuneţi câteva 
probleme legate de ceea ce cunoaşteţi dumneavoastră privind 
îmbunătăţirile funciare, în principal. După aceea, o să avem discuţii şi 
pe alte probleme, eventual întrebări ale colegilor mei, deputaţi, care 
fac parte din comisie şi sunt aici prezenţi, din patru partide politice, 
practic majoritatea, lipseşte doar reprezentantul minorităţilor naţionale 
care, din păcate, a avut probleme de sănătate; nu ştiu dacă nu este 
internat şi acum la Oradea. 

Domnule ministru, vă rog să vă spuneţi punctul de vedere, 
după care intrăm şi într-un dialog. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
Bună ziua, domnilor deputaţi, doamnelor. 
Sigur, problema irigaţiilor, la ora actuală, cred că este poate 

cea mai complicată problemă a agriculturii româneşti, aşa cum este ea 
la ora actuală. Pornind de la faptul că guvernele care s-au succedat 
după 1990, fiecare în parte a avut o contribuţie mai mult sau mai puţin 
perdantă în ceea ce înseamnă distrugerea sistemului de irigaţii, aşa 
cum a fost el conceput cu acei 3,3-3,5 milioane de hectare de suprafaţă 
irigabilă. 

Eu aş vrea să mă refer, nu neapărat la perioada 1991-1992, 
când încă lucrurile erau mai aşezate, în sensul că nu apucaseră să se 
distrugă atât de multe lucruri care să nu permită irigarea unor 
suprafeţe la dorinţa producătorilor de atunci, aşa cum erau ei 
organizaţi în asociaţii, fostele IAS-uri mai funcţionau încă, deţineau 
suprafeţe destul de mari şi chiar se iriga şi nu era nici un fel de 
probleme. 

Aş vrea să mă refer la perioada 2000-2002, 2001 ianuarie – 
2002 până prin mai, cât am stat la Ministerul Agriculturii, 
reîntorcându-mă la Târgu Mureş, în calitate de prefect. 
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Am găsit, din nefericire, în momentul în care am preluat 
guvernarea, când am reajuns la Ministerul Agriculturii, mai erau 
irigabile în România, vreo 250 sau 300 de mii hectare, dacă eu nu 
greşesc foarte tare şi nu greşesc. Şi atunci, aici a fost probabil 
greşeala, dar fără să facem o analiză foarte profundă, profundă 
economică a ceea ce urma să facem, ne-am apucat să reabilităm 
sisteme de irigaţii întregi cu nişte lucruri cum nu vă puteţi imagina. 
Am în imagine, spre exemplu, zona spre Teleorman, spre Zimnicea, 
vizavi de staţiunea de la Drăgăneşti, câmpurile acelea imense în care 
tot sistemul de aprovizionare cu curent electric nu mai era, nici măcar 
sârmele nu mai erau. Şi s-a început reabilitarea acestor sisteme de 
irigaţii pe diferite zone, Dobrogea cu prioritate, partea de fapt cea care 
de fiecare dată suferea, în fiecare an, indiferent de nivelul 
precipitaţiilor, oricum avea perioade de secetă cât se poate de 
accentuate. Deci, de la Dobrogea, Brăila, Galaţi bineînţeles, Ialomiţa, 
Călăraşi, Dolj, Olt ş.a.m.d. Şi am reuşit să reabilităm până la vreo 700 
de mii de hectare, dacă din datele pe care le-am reluat eu, noi am irigat 
în 2001 vreo 500 de mii de hectare. 

Această reabilitare, repet încă o dată, fără nişte calcule 
economice foarte riguroase, o să vedeţi de ce tot accentuez cu 
calculele riguroase, pentru că de fapt acestea ne-au adus la ceea ce s-a 
întâmplat după ce a plecat PSD de la guvernare şi au început nişte 
restricţii şi nişte impuneri făcute de către Banca Mondială, FMI şi 
nişte reguli pe care trebuia să le respectăm, altele decât cele pe care le 
ştiam noi sau ne conveneau nouă, impuse de Comunitatea Europeană. 
Deci Banca Mondială ne-a obligat să creăm acele AUAI-uri (!!!), aşa, 
fără nişte chestiuni foarte fundamentate, repet, economic. În egală 
măsură, au interzis în mare parte subvenţiile, chiar dacă noi am reuşit 
în 2001 să creăm un tarif unic, indiferent de repompările care se 
făceau de la emisar, de vreo 500 de mii pe metrul cub de apă, pentru 
tot sistemul de irigaţii. 

Şi, repet, în momentul în care eu am plecat din Ministerul 
Agriculturii, prin mai, era o reabilitate în jur de un milion de hectare 
cu posibilitate de irigare şi s-a şi irigat, dacă eu reţin bine minte, în 
2002, vreo 700 sau 750 de mii de hectare. După care, tot pe bază de 
neorganizare ca lumea, fundamentate pe nişte principii economice, 
ştiind fiecare dintre cei care făceau parte din AUAI care sunt 
dimensiunile exploataţiilor lor în mare parte, care sunt mijloacele fixe 
care aparţin lor din sistemele de irigaţii ş.a.m.d., din nou s-a întâmplat 
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ceea ce de fapt era deja aproape obişnuit, s-au distrus din nou multe 
din sistemele de irigaţii, furându-se pompe, cabluri electrice etc. etc. 
Ajungându-se acum, ştiu situaţia din Dobrogea, din vreo 140 de mii 
de hectare, care erau irigabile prin 2000-2004, se mai pot iriga la ora 
actuală vreo zece mii de hectare; Dobrogea, care fără apă, nu are nici 
un sens să discutăm despre nişte producţii. 

Deci, cam aceasta este în mare imaginea sistemului de irigaţii 
în evoluţia distrugerii acestui sistem. 

Acum, legat de perspective, sigur, este o părere strict 
personală, este că, pentru ca să regândim un sistem de irigaţii, 
indiferent cum discutăm, nu are rost să mai ne gândim la varianta care 
a stat la baza construirii acelor 3,5 sau 3 milioane de hectare de 
irigaţii, pentru considerentul că la ora actuală exploataţiile agricole 
sunt fărâmiţate sau chiar dacă într-un AUAI sunt două, trei sau cinci 
exploataţii agricole ceva mai mari şi consolidate economice, sunt cel 
puţin zece sau 20 de exploataţii mai mici care, din punct de vedere 
economic, sunt cât se poate de dezavantajate şi perdante şi aceasta 
pentru o singură treabă, pentru imposibilitatea de valorificare de fapt a 
producţiei mai mari sau mai mici pe care o obţin ei.  

Şi, atunci, cred că, printr-o inventariere corectă a tuturor 
emisarilor posibil de irigat din România, din care se pot iriga, pardon, 
începând de la râuri-râuleţe, lacuri-lăcuşoare şi încheind cu Dunărea 
sau chiar şi cu foraje, discutând despre apa freatică, se pot crea 
sisteme din acestea eficiente cu foarte puţine repompări – la ora 
actuală, sunt utilaje cât se poate de sofisticate şi de eficiente din punct 
de vedere al consumului energetic – şi cred că în felul acesta se pot 
găsi soluţii, chiar şi clienţi, dacă vreţi, cu ghilimelele de rigoare, 
pentru cei care doresc să irige. 

Bun. Discutăm aici şi de culturile cu care de fapt acoperă 
suprafeţele respective. Pentru că dacă discutăm despre cereale, în mod 
special despre porumb, este o rată a rentabilităţii; dacă discutăm 
despre floarea-soarelui, soia, rapiţă, este o altă rată a rentabilităţii; 
dacă discutăm de legume, este dublu sau triplu faţă de cele două pe 
care vi le-am spus eu.  

Şi, atunci, în funcţie de necesităţile de dorinţele şi de 
percepţia celor de acolo, găsim sursa cu nişte investiţii făcute cu 
sprijinul Guvernului, cu sprijinul Comunităţii Europene, cu banii 
aceştia pe care de fapt trebuie să-i primim de la Comunitatea 
Europeană, cred că am putea ajunge la un sistem, nu ştiu cât ca 
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dimensiune şi nici nu este foarte important de a stabili nişte cifre cât 
se poate de exacte pentru un anumit termen şi cred că ar fi cea mai 
eficientă treabă de a gândi crearea acestor sisteme, pentru că şi 
dumneavoastră, cei care aţi lucrat înainte de 1990, ştiţi foarte bine că, 
spre exemplu, în zona Ardealului, de unde eu provin, marea majoritate 
a irigaţiilor se făceau direct din emisar, din Mureş, din Târnave, din 
Iraj, din lăcuşoare, din alte chestiuni, cu acele vestite motopompe care 
consumau cât consumau şi care acum au altă variantă din punct de 
vedere a consumurilor. 

Sigur, se irigau ce? Suprafeţele de legume, suprafeţele de 
sfeclă, suprafeţele de cartofi, deci, suprafeţele care erau acoperite cu 
culturi producătoare sau şi atunci de venituri substanţiale la nivel de 
suprafaţă.  

Deci, aceasta ar fi foarte pe scurt partea cu irigaţiile. 
Legat de chestiunea cu importul acesta de utilaje din Statele 

Unite, respectiv TRANSCHEM cu tot ceea ce derivă ca şi contracte, 
cred că nu are rost să vă explic sau să mă refer prea mult la ceea ce 
prevede contractul, pentru că probabil acestea le-aţi dezbătut şi au fost 
nişte lucruri pe care, sincer, nici nu le-am analizat foarte tare, pornind 
de la faptul că erau nişte lucruri deja înfăptuite. 

În momentul în care am revenit în Ministerul Agriculturii, 
sigur am găsit următoarea situaţie. Erau importate seturile acelea de 
utilaje, care de fapt deserveau, erau, ca gândire tehnică, nu erau 
aiureală; din contră, cred ă era o treabă chiar foarte bună. Deci, erau 
dimensionate pentru 600 de hectare şi aveau în componenţă de la 
utilaje de prelucrare a solului, până la utilaje de uscare a producţiei. 
Deci, o gamă foarte variantă de utilaje, cu transportoare, cu utilaje de 
irigat, cu tot ce vreţi dumneavoastră. Ei, acestea fuseseră importate şi 
erau pe undeva, datorită faptului că nu s-au respectat din contract nişte 
reguli şi, în primul rând, cele de neaprobare a unităţii, a societăţii, 
respectiv româno-americane, AGROSERV, utilajele acestea erau pe 
undeva extracontabil trecute în evidenţa RAIF şi se găseau prin 
diverse puncte împărţite undeva în zona de sud a ţării. 

Mai mult decât atât, o parte din utilajele acestea, în lăzi sau în 
combine, aşa cum erau ele, erau pe sub nişte paie prin Insula Mare a 
Brăile. Şi, atunci, primul lucru pe care l-am făcut, am dispus ca 
utilajele acestea să fie adunate la nişte puncte, la nişte sedii, unităţi ale 
RAIF în diverse judeţe şi ele se regăseau din Brăila, Galaţi, terminând 
cu Dolj. După care, pentru ca cel puţin coeficientul de risc care trebuia 
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plătit de către RAIF către Ministerul de Finanţe să se poată recupera, 
am găsit o soluţie, printr-o comisie care s-a creat, am stabilit nişte 
tarife pentru închirierea acestor utilaje pentru producătorii care doreau 
să le închirieze şi care vroiau să facă performanţe de fapt cu aceste 
utilaje. Şi am reuşit în anul acela, în 2001, să închiriem pe vreo 12 mii 
de hectare. S-au obţinut nişte bani cu care, repet, RAIF şi-a plătit acel 
coeficient de risc. 

Mai mult decât atâta, în condiţiile în care am tatonat şi am 
încercat în continuare de a închiria utilajele, indiferent la cine, asta era 
cea mai mare performanţă pe care o obţinusem de la Ministerul 
Finanţelor şi de la Comisia Interministerială, nu neapărat pe 
destinaţiile care erau, destinaţii care teoretic erau înscrise pe nişte 
tabele, chipurile pe nişte unităţi care trebuiau să folosească utilajele 
acestea şi care, în realitate, nu mai existau sau nu mai doreau să 
închirieze utilajele respective. 

Pentru 2002, ştiu că suprafaţa nu ajunsese decât la vreo zece 
mii şi ceva de hectare şi, atunci, am propus Ministerului Finanţelor 
două variante: de a vinde prin instituţia care era atunci Oficiul de 
recuperare a creanţelor bancare, utilajele acestea; şi cealaltă soluţie era 
vinderea de către RAIF sau de către o comisie a acestor utilaje către 
diverşii producători din ţară, cei care doreau, bineînţeles, să 
achiziţioneze aceste utilaje, să le poată cumpăra. Aceasta urmare a 
discuţiilor pe care eu le-am avut cu foarte mulţi producători şi de fapt 
asta îşi doreau; lucru care s-a întâmplat ulterior, când s-au mai deschis 
puţin lucrurile, prin 1993-1994, a început importul masiv de utilaje 
mai performante, de tipul celor despre care noi discutăm pe care le-au 
importat marea majoritate a producătorilor performanţi cu exploataţii 
agricole destul de mari din România. 

Treaba asta nu s-a întâmplat până la plecarea mea din 
minister şi am înţeles că după aceea s-a găsit soluţia de a fi vândute 
prin AVAS. Mă rog, cât s-a recuperat, celelalte lucruri, nemaifiind în 
minister, nu le cunosc. 

Deci, asta este foarte pe scurt şi în mare ceea ce eu vroiam să 
cunoaşteţi dumneavoastră, pornind de la faptul că despre utilajele 
acestea este bine să se ştie starea şi stadiul în care de fapt au fost ele 
preluate, despre cine şi cum a făcut contractele, cine a avut iniţiativa 
ş.a.m.d., iarăşi nu am vrut să vă povestesc, pentru că sunt convins că 
sunteţi la curent, pentru că este o dezbatere deja de mult începută. 
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Iar legat de sistemul de irigaţii, v-am spus opinia mea şi cred 
încă o dată, pentru că prin ceea ce am văzut şi eu în lume, exact pe 
sistemul pe care vi-l expuneam se fondează tot ceea ce au ei irigat. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Sunt deputatul Horj, de Maramureş. 
Domnule ministru, aş vrea să vă întreb dacă în momentul în 

care aţi fost investit ca secretar de stat în Ministerul Agriculturii aţi 
prins în cei doi ani de mandat vreun an secetos şi dacă s-au acordat 
ajutoare guvernamentale, că ştiţi că în momentul când era secetă se 
întocmeau nişte documentaţii începând de la judeţ şi se dădeau 
anumite ajutoare pentru suprafeţele care au fost calamitate, şi dacă 
cunoaşteţi valoarea acestor ajutoare care s-au dat până la momentul 
venirii dumneavoastră şi dacă a existat un program de reconversie a 
acestor ajutoare – măcar pe viitor, începând cu 2000, când 
dumneavoastră aţi fost investit, să nu se mai ajungă să se dea 
despăgubiri, şi să se spună: domnule, facem investiţii în instalaţii de 
irigat şi cine nu le întreţine sau cine nu beneficiază de aceste sisteme 
nu poate ulterior să mai solicite aceste ajutoare, că anii secetoşi au 
început să se succeadă cu o periodicitate din ce în ce mai scurtă. 

Iar a doua întrebare, dacă sunteţi amabil să îmi răspundeţi, 
referitoare la programul ROMAG: în momentul în care 
dumneavoastră aţi fost investit secretar de stat, în aceeaşi perioadă a 
fost numit din nou la conducerea SNIF-ului, că se transformase din 
RAIF mi se pare, domnul Valentin Apostol - renumit în funcţia de 
director general. Nu aţi avut o discuţie cu domnia sa? Domnule, este o 
încâlcitură în acest program care a început de pe vremea când 
dumnealui era director general, a fost schimbat şi iar era reinvestit. Nu 
a existat o iniţiativă: fă, măi, puţină ordine în acel program? 

Pentru că din tot ceea ce s-a discutat în această comisie, nici 
până acum noi nu am găsit un proces-verbal de recepţie în portul 
Constanţa a pachetelor de utilaje pe care trebuia să îl facă Societatea 
de Îmbunătăţiri Funciare. Nu a existat nici o evidenţă a acestor utilaje. 

Şi apoi încă o chestiune pe care doresc să v-o supun atenţiei: 
conversia programului prevăzut de Hotărârea de Guvern 686 din care 
rezulta clar că aceste pachete trebuie vândute, iar Ministerul 
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Agriculturii a solicitat, din câte îmi aduc eu aminte, împreună cu 
secretarul general al Guvernului de atunci, domnul Şerban Mihăilescu, 
fostului premier să aprobe închirierea lor. 

De ce s-a încălcat legea în acel moment, când se putea pur şi 
simplu să se meargă direct la varianta la care aţi ajuns ulterior – nu le 
mai înstrăinăm, le transmitem Agenţiei de Valorificare a Valorilor 
Statului şi să se recupereze prin vânzarea lor, că tot programul pe 
fiecare segment a înregistrat foarte multe scăpări – de la neconstituirea 
garanţiilor subsecvente care trebuiau făcute, dar este adevărat că 
trebuiau făcute în termenul de dinainte de a prelua dumneavoastră 
conducerea ministerului. 

Dacă toate aceste lucruri nu s-au făcut, de ce nu s-au adunat 
utilajele şi să se vândă atunci? Că în momentul în care s-au închiriat, 
odată s-a încălcat legea, şi în al doilea rând nu s-au recuperat sumele 
sau producţia care trebuia să se transforme în banii care trebuiau 
restituiţi statului ca urmare a garanţiei guvernamentale ce s-a făcut cu 
ocazia acestui program. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Încep cu partea aceasta care mi se pare cea mai simplă: nu 

ştiu despre ce hotărâre vorbiţi – 686, prin care ziceţi că se dispunea 
vânzarea.... Eu nu o cunosc. 

 
Domnul Pavel Horj: 
686/1997. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Despre asta nu cunosc. Deci pe aceasta cu vânzarea nu o 

cunosc. 
Asta a fost motivaţia pentru care am găsit soluţia de 

închiriere a utilajelor – tocmai pentru că nu le putem vinde. Şi ce vă 
arătam eu aici este o intervenţie făcută către doamna Daniela Cernat, 
care era secretar de stat şi care se ocupa exclusiv de plăţile externe şi 
de fondurile de afară, gestionate în Ministerul Finanţelor. Aceasta este 
adresa prin care solicitam cele două lucruri pe care vi le-am spus: sau 
vânzarea, prin adresa din 12.07.2001, pe care am depus-o la 
Ministerul Finanţelor, sau, dacă nu, vânzarea lor prin acea instituţie 
care se chema Oficiul de Recuperare a Creanţelor Bancare. Deci, sau 
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vânzarea de către SNIF, care avea extracontabilă înregistrată această 
activitate, sau prin acel Oficiu de Recuperare a Restanţelor Bancare. 
Nu s-a răspuns la treaba aceasta. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Aş avea o întrebare suplimentară: în 2001, ministerul pe care 

îl conduceaţi... 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Nu l-am condus eu. Eram secretar de stat. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Eraţi secretar de stat în conducerea acelui minister. 
A dispus un control cu privire la acest program, iar în nota de 

constatare erau reliefate toate scăpările, toate ilegalităţile care s-au 
făcut în acest program. 

Aţi dispus vreo măsură? Sau conducerea ministerului de 
atunci a dispus vreo măsură pentru tragerea la răspundere şi 
recuperarea prejudiciilor constatate până la acea dată, dacă este să ne 
referim numai la cele 7 milioane de dolari care erau plătiţi pentru 
managementul programului, pentru care program nici măcar nu 
începuse derularea lui, ci era între cele două societăţi, după cum se ştie 
AGROSERV şi TRANSAG, care şi-au disputat acest program de 
management. 

Deci aţi avut constatarea ilegalităţilor. Dacă conducerea 
ministerului de atunci a dispus vreo măsură în acest sens. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Vă spun foarte sigur că acea constatare de care vorbiţi 

dumneavoastră nu a ajuns la mine. Deci subliniez încă odată: eu eram 
secretar de stat. Este adevărat, conform Ordinului 1, eram înlocuitorul 
de drept al ministrului, dar mare parte din aceste constatări sau din 
lucrurile care erau de esenţă din Ministerul Agriculturii de fapt 
ajungeau la ministrul agriculturii. Probabil ca urmare a acestei 
constatări am luat acea hotărâre prin care să închiriem. Dacă tot am 
încercat de mai multe ori să vindem utilajele, să găsim o valorificare a 
lor şi recuperarea fondurilor care au fost investite şi nu s-a reuşit, era 
cel puţin varianta de închiriere cât s-a putut închiria pentru plătirea 
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măcar a datoriilor minime pe care de fapt le avea SNIF-ul către 
Ministerul Finanţelor. 

Iar lucrurile care au încurcat foarte tare această chestiune sunt 
cele legate de nerespectarea unor părţi din contract - treaba cu tva-ul, 
nemaidiscutând de chestiunea cu neaprobarea unităţii aceleia de 
management româno-americane, AGROSERV-ul acela, pentru că 
atunci erau cât se poate că clare, în condiţiile în care se înfiinţa 
AGROSERV-ul şi nu se boicota de către nu ştiu cine din Ministerul 
Agriculturii... Chiar a fost o chestiune de care m-am interesat foarte 
puţin. 

Fac o paranteză: eu, în Ministerul Agriculturii, indiferent de  
care perioadă discutăm, m-am ocupat mai puţin de treburile politice; 
m-am ocupat mai mult de partea tehnică, după cum foarte bine ştiţi 
unii dintre dumneavoastră. 

Sigur că în fiecare an după 1990 s-au dat ajutoare de stat, şi 
întrebarea este cel puţin ciudată, chiar dacă sunteţi silvicultor. 

În condiţiile în care sunt zone neirigabile în România, 
varianta dumneavoastră că: domnule, nu vă mai dau bani pentru 
calamităţi în condiţiile în care nu folosiţi eficient şi nu aveţi grijă de 
sistemul de irigaţii, este valabilă pentru o mică parte din România – 
pentru vreo 20-30% din suprafaţa arabilă a României. Restul 
suprafeţei suportă ca şi acum calamităţi fără nici un fel de probleme, 
începând de la Botoşani şi terminând cu Maramureşul dumneavoastră. 

Deci clar s-au dat acestea, şi nu putea fi condiţionată o 
asemenea chestiune. 

Se puteau lega lucrurile de dimensiunea exploataţiilor 
agricole, pentru că în 2001 a apărut Legea exploataţiilor agricole de 
care bănuiesc că aţi luat cunoştinţă şi se chema Legea exploataţiilor 
agricole minim economic viabile, care trebuia să răspundă la cel puţin 
3 lucruri - asigurând fermierului o viaţă decentă, un trai decent, să-şi 
poată cumpăra un set de utilaje pentru prelucrarea terenului sau pentru 
exploatarea animalelor pe care le avea, dacă era de profil zootehnic, şi  
3) să devină interesantă cantitativ pentru o bancă, pentru că degeaba te 
duci cu un hectar să îl gajezi la o bancă cu legile apărute ulterior sau 
cu o vacă, pentru că nu pot obţine credite ca să te dezvolţi pe o 
exploataţie agricolă eficientă, aşa cum este ea considerată în Europa. 

Nimeni în Europa aceasta, şi cred că nici în lumea bună nu 
are exploataţie medie mai mică decât noi. Noi avem în jur de 3 
hectare. Grecii, care fac agricultura pe care o fac, au peste 5 hectare. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mulţumim, domnule ministru. 
Domnul deputat Gheorghe Tinel. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Vă mulţumesc. 
Domnule secretar de stat, aţi făcut un expozeu faţă de stadiul 

infrastructurii de irigaţii la preluarea mandatului în 2001, şi pe bună 
dreptate aţi arătat că în perioada până în 2001 suprafaţa irigată medie 
era în jur de 250 – 300 de mii de ha şi că începând cu 2001 suprafaţa a 
crescut, şi aşa este, pentru că eu, care veneam de la Mediu în 2001 şi 
m-am mutat la Agricultură, sunt unul care am trăit pe viu prefacerea 
de acolo. 

Dar vroiam să încep aşa: la preluarea mandatului 
dumneavoastră aţi avut în responsabilitate trasată partea de 
îmbunătăţiri funciare ca şi secretar de stat? 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Într-un fel, da. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Adică dacă era în responsabilitatea dumneavoastră trasată 

prin ordin de ministru... 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Prin ordinul ministrului. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ştiu că la un moment dat eraţi înlocuitorul de drept al 

ministrului, dar nu ştiu dacă era şi responsabilitatea dumneavoastră 
partea de îmbunătăţiri funciare. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Tot în Ordinul 1 se scria de ceea ce răspund, şi eu 

răspundeam de toate regiile – de Regia Pădurilor, de partea tehnică a 
acestor unităţi, inclusiv sanitar-veterinarii care atunci erau în 
Ministerul Agriculturii. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Pe timpul acela era o direcţie generală în Ministerul 

Agriculturii. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Exact. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
De ce vă întreb lucrul acesta: pentru că ulterior politica care 

s-a dezvoltat în Ministerul Agriculturii pe partea de îmbunătăţiri 
funciare a comportat emiterea anumitor acte normative, şi unul dintre 
ele este Ordinul ministrului 117/2001 – vă aduceţi aminte - cu acea 
subvenţie de 70% pentru achiziţionarea de utilaje pentru irigaţii. 

Întrebarea mea este dacă dumneavoastră aţi avut în 
responsabilitate şi partea aceasta de îmbunătăţiri funciare. Dacă aţi 
previzionat atunci câte utilaje urmau să se achiziţioneze, care au fost 
judeţele pentru care ele au fost în special dirijate şi dacă mai aveţi 
informaţii - câte din ele s-au mai păstrat, pentru că nivelul subvenţiilor 
îmi aduc eu aminte atunci în 2001 că a fost extrem de mare – nivelul 
investiţiilor, pe partea de subvenţionare - 70% achiziţionării utilajelor 
de irigaţii pentru a creşte suprafaţa irigată, aşa cum aţi spus. 

Într-adevăr, în 2001 nu s-a irigat foarte mult – vreo 327 de 
mii de ha, dar în 2002 s-au irigat vreo 488 de mii de ha. Suprafaţa a 
crescut considerabil. 

Ei, mă interesează dacă ştiţi – aceasta este o altă întrebare: cât 
şi pentru ce judeţe erau destinate achiziţionarea acestor utilaje pentru 
irigat. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Chestiunea cu subvenţionarea utilajelor de irigat în proporţie 

de 70% a fost un adaos dacă vreţi la acel program zic eu foarte bun pe 
care l-a elaborat Guvernul Năstase - de subvenţionare a utilajelor 
agricole către toţi producătorii din ţară, şi aici probabil a fost o mică 
greşeală pentru că nu se cerea expres o anumită dimensiune de 
exploatare pentru cumpărarea unui tractor, de exemplu, sau a unui 
tractor de orice capacitate. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Exact aceasta era următoarea întrebare: cum s-a corelat 117 

cu Legea privind exploataţia minimă şi punerea în aplicare a Legii 
privind exploataţia agricolă. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
De fapt atunci încă nu exista Legea exploataţiilor agricole; ea 

a apărut undeva după jumătatea anului 2001, după nişte discuţii destul 
de aspre şi de consistente şi de dure chiar cu cei de la Comunitatea 
Europeană, respectiv cu comisarul Fotiadis, care nu era foarte încântat 
de ceea ce scriam noi în lege, în două sensuri: în sensul că acestea 
trebuie obligatoriu să fie conduse de specialişti, prin specialişti 
înţelegând şi tipi care fac trei luni de pregătire la un institut din acesta 
abilitat pentru a pregăti oameni pentru structura respectivă, pe de o 
parte; pe de altă parte, era vorba de subvenţiile despre care scriam într-
un articol - că acele exploataţii din România se comportă din punct de 
vedere financiar ca şi exploataţiile din Comunitatea Europeană, cu 
subvenţii pe produs sau pe unitate de suprafaţă, şi bineînţeles că ei au 
comentat foarte tare subiectul acesta pe următoarea idee: considerând 
că de fapt noi solicitam de atunci subvenţia pe care o dădeau ei în 
2001 la nivel de comunitate europeană, şi ne-au pus să scriem, şi am şi 
scris ca şi un amendament de culoare, dacă vreţi, că de fapt dăm 
subvenţiile acestea funcţie de prevederile bugetului. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Legea privind exploataţia minimă agricolă nu s-a pus 

niciodată în aplicare. Dumneavoastră ştiţi. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Ştiu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ea a apărut în august 2001 şi niciodată ea nu a fost pusă în 

practică. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Ştiu, şi îmi pare foarte rău pentru că de fapt pentru orice 

construcţie pentru indiferent ce vreţi să discutăm noi - pentru 
valorificare, pentru o ordonare, dacă vreţi, a culturilor agricole, pentru 
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a avea o imagine cât se poate de clară a ceea ce se produce în 
România, este obligatoriu să respectăm Legea exploataţiilor agricole. 

Nu mai vorbesc de sistemul de irigaţii. Pentru că în momentul 
în care discutăm de minim 100 de ha, cât se prevedea în lege 
exploataţia în sud, este altceva decât ceea ce de fapt este exploataţia 
medie în sud - poate de 2 sau 3 ha. Şi, atunci, de aici încep să derive 
toate încurcăturile legate de utilizatorii de apă şi de toate celelalte care 
trebuie făcute. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Întrebarea mea era corelată: Ordinul 117 – achiziţionarea de 

utilaje cu subvenţie 70% pentru instalaţii de irigat, Legea privind 
exploataţia minimă agricolă care nu se va pune în practică vreodată. Şi 
întrebarea suplimentară era dacă ştiţi care au fost motivele pentru care 
această lege nu a fost pusă în practică niciodată şi care au fost 
motivele pentru care Ordinul 117 nu a fost monitorizat îndeajuns. De 
ce: vă spun din practică şi din cele constatate – sunt judeţe întregi 
unde 100% din utilajele achiziţionate s-au dus la vârfurile politice ale 
judeţului respectiv în perioada respectivă. Adică instalaţiile respective 
au fost achiziţionate de prefect, de preşedintele consiliului judeţean şi 
de directorul direcţiei agricole. În rest, nu au ajuns sumele pentru nea 
Ion, pentru nea Vasile, pentru nea Marin, care aveau neapărat nevoie 
ca să creştem într-adevăr suprafaţa irigată. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Nu am această informaţie pe care dumneavoastră o spuneţi – 

că a ajuns la vârfurile alea politice. Eu ştiu din nişte situaţii pe care le 
urmăream efectiv că marea majoritate a utilajelor, şi vorbesc de toate 
utilajele – de la tractoare până la discuri, şi utilajele de irigat au ajuns 
de fapt la marea majoritate a producătorilor strict interesaţi de treaba 
aceasta. 

Se cerea o singură chestie acolo – pentru cel care de fapt 
vroia să cumpere un tractor de 650 de cai cu 50% subvenţie – o 
adeverinţă de la primar că lucrează 70 de ha, cât era încărcătura medie 
pe România atunci. 

Sigur, atunci era într-un fel o variantă şi a şi avut eficienţă, 
pentru că în perioada aceea poate terenul din suprafaţa totală de arabil 
a rămas minimum nelucrat în momentul când s-a venit cu infuzia 
aceasta de utilaje. 
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În legătură cu Legea exploataţiilor agricole – de ce nu se 
aplică, nu ştiu. 

Sigur că îmi pare foarte rău pentru că eram iniţiatorul acestei 
legi. 

Şi încă odată: nu am legat neapărat numele, pentru că eu nu 
am asemenea vanităţi, ci pentru o singură treabă: pentru că nu se poate 
pleca la o gândire sănătoasă şi serioasă de dimensionare a producţiei 
în mod special acum, când suntem monitorizaţi de Comunitatea 
Europeană, dacă dumneavoastră ştiţi şi eu pot să declar clar că nu ştiu 
cât se produce spre exemplu grâu în România, şi nu am ştiut niciodată 
pentru că noi raportăm nişte chestiuni statistice de vreo 5,5 milioane 
de tone care de fapt sunt vreo 3 milioane, deci boabele numărate sunt 
vreo 3 milioane, şi cred că despre asta ar trebui să discutăm odată şi, 
ca să putem discuta aşa, obligatoriu trebuie să discutăm despre 
exploataţii agricole. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule secretar de stat, vizavi de derularea contractului cu 

ROMAG, întrebarea este: la preluarea mandatului, aţi făcut un 
inventar al problematicii derulării acelui program până la data când 
dumneavoastră aţi preluat mandatul, şi dacă aţi observat că, aşa cum 
era încheiat contractul şi cum fusese emisă şi scrisoarea de garanţie 
bancară, în termenii de emitere a scrisorii de garanţii guvernamentale, 
termenii contractuali spuneau clar: că trebuiau să fie foarte clar 
identificate suprafeţele şi trebuia să se stabilească clar prin contract 
dacă exista capacitatea de plată a utilajelor respective, or în 2001, când  
dumneavoastră aţi venit ca şi secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii, este clar că aţi analizat acel contract. Din acest punct de 
vedere erau două condiţii esenţiale – suprafaţa contractată şi 
capacitatea de plată. Exista capacitate de plată pentru că banii veneau. 
70 de milioane de dolari. 

Ei, în momentul acela, în 2001, în ianuarie, când aţi venit şi 
aţi făcut analiza aceasta, dumneavoastră aţi spus aici că aţi luat măsura 
şi aţi propus să se vândă. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Am propus. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci aţi propus să se vândă. 
Care au fost motivele care v-au făcut pe dumneavoastră să 

faceţi propunerea aceasta de vânzare? Nu se îndeplineau cele două 
condiţii? Şi, dacă nu se îndeplineau cele două condiţii – suprafaţa şi 
capacitatea de plată, care au fost măsurile pe care le-aţi propus 
dumneavoastră pentru neîndeplinirea condiţiilor până la preluarea 
mandatului? Pentru că ele erau esenţiale de îndeplinire a proiectului. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Sigur, lucrurile sunt puţin mai complicate. Prin nerespectarea 

celor două condiţii esenţiale, deci, nestabilirea suprafeţei şi a 
producătorilor cărora de fapt se adresau utilajele acestea sau proiectul 
în sine, prin nerespectarea reducerii TVA-ului, prin neînfiinţarea 
unităţii româneşti şi s-a creat un fel de surogat care se chema 
ROMAG, cred, o combinaţie din aceasta TRANSCHEM cu SNIF şi 
cu alte, chiar nu ştiu exact ce componenţă avea unitatea aceasta, sigur 
că s-a ajuns la nişte concluzii, cele pe care le-a spus şi colegul 
dumneavoastră şi le subliniaţi şi dumneavoastră. Şi singura variantă de 
recuperare, în viziunea mea, de aceea era şi... adresa aceasta de care vă 
spun este, dacă vreţi, o comunicare între doi secretari de stat, fiecare 
cu atribuţiile lui. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Domnule ministru, dumneavoastră, în 2008, când aţi venit, aţi 

constatat că în 1999 şi 2000 nu se făcuse nici o plată pentru derularea 
contractului. 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Absolut nici una. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Şi că nu exista nici o posibilitate în perioada următoare să se 

îndeplinească cele două condiţii esenţiale ale proiectului. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Exact, exact, exact. Eu am crezut că s-a subînţeles treaba 

asta. Deci, clar, nu s-a plătit nici un leu, nici măcar fondul de risc, cel 
care trebuia achitat de SNIF către Ministerul Finanţelor. Şi, atunci, 
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aceasta a fost soluţia prin închirierea unei părţi din utilajele acelea, cei 
care au vrut să le închirieze, pentru ca să facem, să zicem, rost de banii 
aceia pentru achitarea fondului acela de risc. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Dar nu încălcaţi, la momentul acela, clauzele contractuale? 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu. În nici un caz, pentru că ROMAG era unitatea de fapt... 

deci, în loc de AGROSERV... 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
De acord cu dumneavoastră. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
... a apărut ROMAG sau TRANSAG, TRANSAG care era 

parte TRANSCHEM şi partea românească, care înlocuia de fapt 
AGROSERV-ul acela. Dar funcţionam cu totul... 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Dacă-mi permiteţi, că este interesantă problema şi mai ales 

unde s-a dus ca şi discuţie. Deci, TRANSAG a avut 99 virgulă ceva 
TRANSCHEM. 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Exact. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Şi alţi şase cetăţeni americani, deci practic partea română nu 

mai avea nimic, nici RAIF, în TRANSAG, 0,86 sau 0,96 la sută 
acţiuni, cu sediul la Limasol sau undeva în Cipru. Deci, era, exact ce 
aţi spus dumneavoastră, societate din aceasta surogat aşezată acolo. 

Cine era directorul acestei societăţi? 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Chiar nu ştiu. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Să luăm contact cu el, cu ei. 
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Domnul Ovidiu Natea:  
Aveau nişte reprezentanţi în România, cu care am discutat 

fără doar sau poate, pentru că am stabilit tarifele de închiriere, pentru 
obţinerea de fonduri, pentru ca să acoperim... 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Noi avem informaţii că şi în cazul AGROSERV şi mai târziu 

în TRANSAG, de fapt administrator a fost un om care a lucrat şi în 
minister şi s-au ocupat două treimi din această perioadă de program. 
Este vorba de Valentin Apostol. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Nu, eu vroiam să întreb aşa: domnule secretar de stat, 

dumneavoastră, în momentul când aţi analizat derularea contractului, 
aţi observat că el este în imposibilitatea de a se... 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Da, exact. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Şi, atunci, dumneavoastră, de la sine putere, aţi făcut o 

analiză şi aţi spus: „Domnule, eu iau utilajele acestea să le vând?” sau 
cineva v-a propus: „Nu. Este bine să le luăm, să le vindem, să facem”. 
Pentru că sunt două aspecte diferite: una este să faceţi dumneavoastră 
o notă sine qua non şi alta este să vină cineva să vă propună: „Este 
bine să le vindem. Uite, doi ani de zile de derulare a contractului nu s-
au achitat datoriile, hai să le vindem, să facem, să dregem”. Eu de ce 
vă întreb? Două lucruri diferite: dacă aţi făcut dumneavoastră 
înseamnă că, şi din expunerea pe care ne-o faceţi asta constatăm, că nu 
stăpâniţi foarte bine relaţia TRANSAG-ROMAG-AGROSERV în 
relaţia cu SNIF, ceea ce înseamnă că altcineva a venit şi v-a propus 
toată această filieră şi ceea ce s-a întâmplat ulterior. Dumneavoastră n-
aţi mai apucat, aţi terminat mandatul în 2002, în mai 2002 aţi plecat 
din Ministerul Agriculturii, iar el s-a derulat ulterior. Există 
posibilitatea ca acea notă pe care aţi făcut-o dumneavoastră, acea 
propunere, să fi fost făcută de altcineva? 
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Domnul Ovidiu Natea:  
Deci, nu. Este exclusă treaba asta. Deci, este o constatare sau 

a apărut urmare a discuţiilor pe care le-am avut în primăvara sau în 
iarna lui 2001 pentru închirierea utilajelor. Foarte mulţi din 
producătorii cu care am discutat şi care veneau foarte des la noi, la 
minister, solicitau vânzarea utilajelor, nu închirierea. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Asta nu era prevăzută în contract. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu era prevăzută în contract. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Şi nici în scrisoarea de garanţie guvernamentală. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu. Dar se ajunsese deja, urmare a unor acte de constatare 

prin nerespectarea contractului, cel puţin era informaţia, aceasta 
ajunsese la mine, care m-a obligat să iau, dacă vreţi, soluţia aceasta 
tehnică de închiriere, că nu există altă variantă de recuperare a 
fondurilor investite decât prin vânzarea utilajelor respective. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Şi dumneavoastră aţi făcut propunerea, dar nu aţi mai apucat 

s-o puneţi în practică. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu, nu.  
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Sunteţi cel care a iniţiat practic procedura. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Da. Probabil că de acolo s-a continuat inspiraţia şi s-a ajuns 

cu varianta AVAS. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Da. Mulţumesc. 
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Domnul Victor Surdu:  
Altcineva? Poftiţi, domnule deputat. 
 
Domnul Constantin Chirilă:  
Domnule ministru, după cum aţi prezentat situaţia din 

perioada pe care aţi gestionat-o dumneavoastră, chiar m-a bucurat. S-
ar părea că, în sfârşit, cineva ştie foarte clar ce avea de făcut acolo. Ba, 
aţi mai şi subliniat că de activitatea politică din minister se ocupau 
alţii. Dumneavoastră, profesional, aţi gestionat nişte segmente foarte 
importante – regia RAIF, silvicultura – ce aţi primit dumneavoastră 
prin... 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Cai de rasă, sanitar-veterinarii, tot ce era hitosanitar ş.a.m.d. 
 
Domnul Constantin Chirilă:  
Da, un lucru extraordinar de bun şi nu-mi închipui şi o să vă 

întreb, ca să nu intrăm în amănunte de contracte, sunt complicate, de 
nume, de persoane, deşi mă miră că un contract de dimensiunea 
aceasta, ca valoare şi ca importanţă şi o acţiune de gen TRANSCHEM 
nu a fost foarte bine evaluată şi dumneavoastră, care răspundeaţi de 
sector, nu v-aţi uitat atent la ea. Pentru că ideea, cum am auzit, a fost 
extraordinar de generoasă, iar aplicarea dezastruoasă. În cazul acesta, 
toate bâlbâielile acestea mă fac să cred că nu exista o strategie despre 
ceea ce vroiam să facem nici cu agricultura şi cu atât mai puţin cu 
îmbunătăţirile funciare la acea perioadă. Ba, chiar de la un domn 
ministru, care nu era în perioada dumneavoastră, spunea: „N-aveam 
timp de strategii. Noi ne făceam strategii de supravieţuire şi nu cum să 
rezolvăm problemele”.  

Exista vreo gândire coerentă la nivelul ministerului privind 
acest sector? 

Şi, închei imediat, dacă nu, ce este prost în toată ecuaţia 
aceasta? Paza legislativă este proastă, că tot noi am creat-o, nu ştiu, 
interesele au fost altele, pentru că tot am făcut experimente şi ne-au 
adus într-o situaţie pe care o vedeţi. 

Şi v-aş ruga, pentru că chiar mi-a plăcut şi văd că ştiţi exact 
unde sunt durerile din acest lanţ, poate ne lămuriţi, pentru că ceilalţi 
doar ne-au aburit. În loc să facem noi politică, au făcut ei politică cu 
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noi, am primit numai răspunsuri de politicieni şi nu de specialişti. 
Mulţumesc, domnule ministru. 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Eu vă mulţumesc pentru apreciere.  
Deci, legat de strategii, fără doar sau poate, da. Şi nu 

chestiuni de tipul că vom produce atâta porumb, ne vom face atâtea 
legume, vom drege şi vom nu ştiu cum. Ci o strategie care era legată 
simplist de trei dimensiuni, strict legate de Legea exploataţiilor 
agricole, care era de fapt cuiul lui Pepelea sau nodul gordian în toată 
această construcţie. 

Discuţia însemna: din cele 9,6 milioane de hectare, 6-7 
milioane de hectare puse în exploataţii agricole de tipul celor înscrise 
în lege, repet, acceptate şi de Comunitatea Europeană; diferenţa de 
2,6-3 milioane de hectare – agricultură ecologică. 

Mai mult decât atât, printr-o întâmplare, participând în 
German ia la concursul internaţional de vinuri, am avut ocazia s-o 
cunosc pe doamna ministru a Federaţiei Germane, care avea ca 
program de guvernare al ei creşterea produselor eco sau bio sau cum 
vrem să le zicem, de la 8 la sută, în Germania, la 22 la sută. Pentru 
treaba asta au făcut o lege permisivă, mai permisivă decât cea 
europeană. O treabă foarte importantă. Şi de ce foarte importantă? 
Pentru că încă, subliniez încă, nicăieri în lume această agricultură sau 
producţie bio sau eco nu este contigentată. Restul, totul este 
contigentat, este pe bucăţele, pe destinaţii, trebuie să ia, ca noi să 
putem produce sau vinde mai mult lapte, trebuie să ia de la cineva, 
acela nu-i de acord ş.a.m.d., ştiţi bine toate poveştile legate de 
Comunitatea Europeană. 

Deci, încă o dată, esenţa gândirii pentru o perspectivă medie 
cel puţin era Legea exploataţiilor agricole, aplicarea ei, punerea a 6-7 
milioane sau 5-7, să discut de un spectru ceva mai larg, în asemenea 
exploataţii, diferenţa – agricultură ecologică. Deci, asta este. 

 
Domnul Victor Surdu:  
Mai este cineva? Mai aveţi întrebări, stimaţi colegi? Nu. 
Am o întrebare eu, domnule ministru, dacă sunteţi amabil. 
În 20 de ani, că acum sunt 20 şi chiar dacă nu mai sunteţi 

implicat direct în administraţia centrală sau locală în agricultură, mai 
ştiţi multe lucruri ce se întâmplă şi azi, şi ieri. În 20 de ani s-au făcut 
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eforturi de către statul român şi s-a investit în diferite sectoare. Astăzi, 
datoria publică, ca urmare a investiţiilor statului român, este de vreo 
67 de miliarde de euro. 

Ştiţi cumva vreun program care să reprezinte foarte 
consistent sectorul agro-alimentar şi care să ne ducă la o cifră, pentru 
că agricultura este cât ţara, toată lumea declară că securitatea 
alimentară, toată lumea vorbeşte despre contribuţia agriculturii la 
produsul intern brut, care acum este ba de 7, ba de 9 la sută, ba spre 10 
la sută şi ar putea să fie şi mai mare, că am putea produce mâncare 
pentru 80 de milioane de oameni şi nu pentru 22, din care pentru 70 la 
sută din aceste 22 de milioane importăm mâncare ş.a.m.d. Ştiţi vreun 
program temeinic? Iar în baza răspunsului dumneavoastră, eu imediat 
o să fac din creion un procent. Din aceste 67 de miliarde de euro, cât 
s-a investit în agricultură? Aceasta este prima întrebare şi, după ce o 
să-mi răspundeţi, o să vă mai pun una. 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu-mi aduc aminte foarte exact, aşa, repede. Când mi-aţi pus 

întrebarea, am început să inventariez ce au făcut celelalte guverne. Dar 
concret, vizavi de ce m-aţi întrebat dumneavoastră, au însemnat 
procentele de subvenţionare a utilajelor agricole, începând cu 2001 
până nu ştiu cât a funcţionat, nu mai reţin, au funcţionat până în 2004 
mi se pare şi mi se pare că şi în continuare. Au însemnat investiţiile 
legate de reabilitarea sistemelor de irigaţii până la vreun milion de 
hectare. 

Şi, apropo, domnule preşedinte, dacă tot vin cei de la 
ELECTRICA, puteţi să-i întrebaţi cam câte sute de kilometri de sârmă 
au repus prin 2001 şi 2002 pentru reabilitarea sistemului de irigat. Şi 
cam atât. Deci, din ce ziceţi dumneavoastră, să zicem, să fim foarte 
darnici amândoi, un 5 la sută poate că ajunge la... 

 
Domnul Victor Surdu:  
Răspunsul dumneavoastră îmi întăreşte... 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu pot să dimensionez. 
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Domnul Ovidiu Natea:  
Dacă vă puneam întrebarea aceasta înainte de această 

întrevedere, aţi fi ştiut. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Pentru că pot să vă aduc aminte de alte chestiuni. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Dar pot să vă spun eu. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu. Pot să vă spun alte... 
 
Domnul Victor Surdu:  
Procentul de investiţii în agricultură de 67 de miliarde este de 

3,2 la sută. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Deci, am zis până la cinci, am zis bine. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Bun. Şi acum aş vrea să continuu. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Scuzaţi-mă. Deci, discutăm din 2001, apropo de colegul 

dumneavoastră... 
 
Domnul Victor Surdu:  
Discutăm din 1990. 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu, nu. Discutăm din 2001, de o lege cu refacerea perdelelor 

de protecţie. Discutăm tot din 2001 de plantările de păduri, pe toate 
terenurile degradate folosite, cu vii, pomi şi nu mai ştiu ce. Discutăm 
de... 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Nu s-a pus în practică. 
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Domnul Ovidiu Natea:  
Foarte puţin. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Bine, acum, dacă ne-am apuca să facem politică aici, dar noi 

nu facem... 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu fac politică. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Nu vorbesc de dumneavoastră, vorbesc de noi. Am putea 

reţine şi declaraţiile de ieri şi de acum... Noi nu facem în comisie 
politică, noi cam tot tehnic ne ocupăm aici, nu facem pe partide. Dar 
dacă am lua declaraţiile de ieri, de alaltăieri, de săptămâna aceasta, 
cum este cu laptele, cum este cu ţăranii, este un dezastru ce ne gândim 
că vrem să facem ca să le fie bine acestor şase milioane de producători 
agricoli pe care i-am fericit din anul 1991 şi le-am dat pământul înapoi 
şi după aceea i-am lăsat ca pe copiii de spartani: care trecea râul după 
ce-l aruncau în apă, acela supravieţuia; care nu, nu. 

Domnule ministru, aţi început aici cu o afirmaţie tranşantă. 
Toate guvernele care s-au succedat din 1990 şi până acum au avut o 
contribuţie mai mult sau mai puţin perdantă la dezvoltarea, la 
consolidarea unei producţii agricole durabile ş.a.m.d. Am tot vorbit 
noi la comisie aici, sigur că până la urmă o să ajungem la o concluzie. 
Aş vrea să vă întreb dacă programul acesta TRANSAG, AGROSERV, 
ROMAG, TRANSCHEM, RAIF, SNIF, americani, Bill Clinton 
ş.a.m.d., dacă acest program, ca infuzie de tehnică, de tehnologie 
înaltă şi la preţurile la care s-au adus, că s-au adus 91 de tractoare, 91 
de discuri, 91 de semănători, 91 de combine, 91 de cărucioare, 20 de 
silozuri mobile, de uscătoare mobile, instalaţii de irigaţie şi s-au adus 
la nişte bani. Cineva care se pricepe, adică am rugat pe cineva care se 
pricepe şi a făcut nişte socoteli şi vreau să vă declar aici că mie îmi 
pare foarte rău că n-aveam şi eu vreo cinci mii de hectare atunci, să fi 
luat utilajele la preţurile la care s-au adus utilajele atunci. 

 
Din sală: 
La preţul la care s-au vândut. 
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Domnul Victor Surdu:   
Nu. La preţul la care s-au vândut, mi-e greu acum să 

comentez, pentru că este treaba voastră, o să întrebăm AVAS ce a 
făcut. 

Vă întreb: acest program, aşa cum a fost el iniţiat şi, din 
păcate, este cam singurul în 20 de ani, a însemnat o infuzie serioasă de 
tehnică agricolă modernă în România sau nu? 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Ar fi însemnat dacă se respectau toate condiţiile şi el 

funcţiona până la capăt ca lumea. Însemna mult. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mai simplu: să înţeleg că de fapt el nu a fost un program rău, 

dar a fost condus prost. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Exact. 
Nu s-au respectat nişte condiţii care au dus de fapt la 

nebuloasele acestea pe care tot le discutăm şi astăzi şi care sunt greu 
de explicat într-un fel. Pentru că este chiar ciudat într-un fel ca un stat 
să zic eu de sine stătător şi democratic să nu poată gestiona chiar o 
chestie de tipul acesta, şi chiar să nu poată clarifica nişte socoteli de 
genul acesta. 

Dar încă odată repet: în contractele acestea internaţionale, 
când apar nişte clauze, apropo de cei care au semnat contractele şi cu 
clauzele respective, este un foarte mare semn de întrebare care a fost 
motivaţia lor pentru care nu au respectat ceea ce au semnat şi care a 
dus de fapt la degringolada în folosirea utilajelor acestora. 

Pentru că la un moment dat, nu vă ascund treaba asta, s-a 
discutat: hai, domnule, să rezolvăm o treabă – în fond Insula Mare a 
Brăilei înseamnă 60 de mii de ha – le dăm acolo şi vedem noi pe 
parcurs cum vom face. Dar nu se putea face treaba asta – atribuit 
direct, pentru că acestea erau dimensionate pe 5 mii. Că, de fapt, cam 
asta am înţeles eu că era dedicaţia prin ocolire a unelor părţi din 
contract, că vroia să se ajungă acolo, asta este cu totul altă treabă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă mai sunt întrebări. 
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Îmi permit şi eu câteva chestiuni de discuţie amicală de 
dialog – eu aş spune că România a beneficiat de mai multe programe, 
şi eu aş spune aici şi Legea 83/1993. Din păcate, legea nu a fost 
aplicată în totalitate, cum la noi nu se aplică tot, din lipsa surselor 
financiare. Şi atunci era o chestiune legată de achiziţionarea de 
tractoare până la 90 de cai sau peste 90 de cai putere şi combinele de 
peste 170 de cai putere cu dobândă subvenţionată în proporţie de 60%, 
cu un termen de garanţie 3 ani, şi s-au şi adus atunci, dacă nu mă înşel, 
undeva la peste 10 mii sau 12 mii de tractoare în circuit, combine şi 
aşa mai departe, plus creditul subvenţionat la nivel de 60%. 

Cam asta este problema. 
Sigur, dacă luăm şi Programul ASAL II, a fost tot un program 

din păcate care iar nu a fost condus ca lumea. El trebuia să cureţe 
agricultura într-un anumit fel, dar a ras-o de tot; a zdrobit-o complet în 
1997, şi nu numai. Dar atunci s-au anulat contracte şi s-au pierdut 
valori imense, şi iar revin la ceea ce a pierdut Ordonanţa 13, un alt 
program care era susţinut cu fonduri de la Banca Mondială, tot aşa 
anihilat printr-o decizie din 1997 cred că fără nici un fel de analiză pe 
subiect. 

În chestiunea ROMAG-ului şi nu numai, părerea mea este că 
managementul lui a fost unul defectuos, şi 2) că el a fost orientat, deşi 
iniţial nu se punea problema aşa, şi eu am discutat despre acest 
program inclusiv cu partea americană când eram ministru, deci s-a 
orientat spre zone care nu erau funcţionale. Spunea Mureşan aici că 
spre zona privată. Păi ce zonă privată aveam la acea dată? Dar erau în 
pregătire IAS-urile şi toate celelalte structuri; încă mai funcţionau 
asociaţiile de tip cooperatist care se pare că au fost ocolite, iar IAS-
urile aveau o gestiune de 33% proprietate privată, şi ele erau pregătite 
în perspectivă să se privatizeze, şi ele puteau furniza inclusiv sursele 
pentru a plăti aceste utilaje. Din păcate, nu s-a lucrat şi acolo cred că a 
fost una dintre marile defecţiuni. 

Ce am vrut eu să vă întreb. Sigur, AGROSERV-ul a apărut în 
1998, după aceea la un an sau la doi s-a făcut şi TRANSAG-ul, dar 
problema este: dacă în Colegiul ministerului sau în Consiliul 
ministerului s-a discutat vreodată situaţia acestui program care, repet, 
la prima vedere, aşa cum remarcau şi colegii noştri, dar şi eu atunci 
când am discutat, îl consideram unul bun, bine venit, adică era o 
complementaritate pentru ceea ce însemna în special tehnica agricolă, 
deşi ai noştri nu erau foarte pregătiţi pentru a folosi tehnica aceea de 
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vârf, adică maşini cu lăţime mare de lucru, cu o anumită tehnicitate în 
conducere şi aşa mai departe, sau tipul de lucrări minime care se 
preconizau, nemaidiscutând de ce au însemnat instalaţiile de irigare, 
că ele au fost însoţite şi de instalaţii de irigare. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Şi de uscare. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi de uscare a cerealelor. 
La grâul românesc ai soiuri bune dar ai grâu prost de pâine. 

Asta înseamnă nişte chestiuni care ulterior producerii se duc spre zona 
de a afecta calitatea. 

Totuşi, dacă aceste analize au fost făcute în minister sau în 
comisia interministerială. 

V-au chemat vreodată chiar cu propunerile pe care le-aţi făcut 
în comisia interministerială pentru a discuta problema respectivă? Sau 
era numai o parte venită ca iniţiativă a unui om care din punct de 
vedere tehnic vedea lucrurile altfel funcţional şi mai ales dorea să 
prevină o „mică” catastrofă, în ghilimele „mică” – aceea de a plăti şi 
de a rămâne o piatră de moară pe gâtul unei instituţii. Şi iniţial RAIF-
ul nici nu avea dreptul să intre într-o astfel de combinaţie în 1997-
1998. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Şi una şi alta s-au întâmplat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De ce spun eu acest lucru: pentru că partea de 70% din 

program era dat pentru tehnologie agricolă, deci era mecanizare, era 
tehnica, erau seminţe, erau ierbicide, pesticide; am înţeles că s-au adus 
de ordinul miilor de litri de Furadan, care nu este o substanţă oarecare 
– la vremea aceea era în vogă pentru tratamentul seminţelor împotriva 
dăunătorilor de sol. 

Faptul că el s-a transferat pe RAIF, care era specializat pe un 
alt segment al agriculturii, nu a fost o chestie să încerce o corectare; 
măcar această societate care s-a făcut, TRANSAG-ul, să-şi preia şi în 
numele ministerului sau ştiu eu, sub comanda primului-ministru sau a 
ministrului agriculturii direct, deşi nu prea văd cum o puteau face 
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pentru că nu a fost pregătit din punct de vedere legislativ corect 
programul – să fie analizat şi să fie redirecţionat spre eficienţă. 

Nu a fost nici o discuţie la minister vreodată pe tema asta? 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Cum să nu? A existat. 
Pentru că o parte din soluţiile pe care vi le-am spus cu 

completările sau cu iniţiativele să zic eu proprii au dus de fapt la 
minivalorificarea utilajelor acelea pentru a face rost de banii aceia - 
măcar coeficientul acela de risc să fie plătibil, pe de o parte; pe de altă 
parte, a fost făcută inventarierea pentru prima dată după sosirea lor din 
America, în 2001 – inventarierea lor exactă pe fiecare sistem din 
acesta în parte - ce conţine, ce lipseşte pe noroc, că cel puţin din acte 
rezultă că nu au lipsit nici unul din componentele pe care ar trebui să 
le aibă modulul respectiv. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea să completez aici: la o discuţie pe care am avut-o 

anterior ni se spunea de către reprezentanţii AVAB că ele s-au 
valorificat în număr de 91 de pachete, dar la aproape fiecare dintre ele 
erau lipsuri mari, adică unii nici nu şi le-au putut porni – nici combina, 
nici tractorul, şi nici celelalte utilaje din cauza faptului că erau lipsuri 
de componente ale acestor utilaje atunci când ele s-au valorificat în 
2003 sau în 2004. 

Şi vreau să vă spun că avem ceva aici, dar nu este cert 
documentul că a fost o inventariere corectă inclusiv la sosirea în ţară. 
Este vorba de responsabilităţile ulterioare, de verificările, de 
inventările anuale care ar fi trebuit să se facă, deci de la sosire din 
1998, în 1999, în 2000. 

În 2001 s-a făcut, abia după aproape 4 ani, o primă 
inventariere a acestor utilaje. Şi de cine a fost făcută? Şi dacă s-a 
verificat şi faptic, nu numai scriptic. Că să ştiţi că în tot sistemul 
acesta de irigaţii în ambele componente – ANIF, SNIF, la această dată 
constatăm că de fapt inventarierile s-au făcut întotdeauna numai 
scriptic, şi nu şi faptic. Ca urmare, la primele contacte pe care le-am 
avut noi şi cu sucursalele şi cu structurile lor se constată pierderi 
imense, deci nu există inventarul faptic. Asta este marea problemă. 
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Şi se pare că s-a lucrat ani de zile în sistemul acesta de 
neinventariere corectă, doar din birou, de pe un document pe celălalt, 
fără să se verifice şi faptic numerele de inventar şi aşa mai departe. 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Toate utilajele au fost aduse în diverse sedii sau baze ale 

SNIF-ului, şi eu am văzut spre exemplu trei – Giurgiu, Zimnicea şi 
Alexandria într-o singură zi, unde erau aranjate tractoare, sisteme de 
irigaţii, cele de uscat, discuri, pluguri şi aşa mai departe, cu toate 
componentele lor, fără să lipsească nimic – conservate, unse şi aşa mai 
departe. Aceasta a fost în 2001. Deci nu cred că din asemenea baze – 
cu pază, cu treburi cât se poate de clare, puteau să dispară. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
AVAB-ul a declarat aici că au avut mari probleme când au 

valorificat. Nu mai puteau face pachetele la loc şi, atunci, au 
completat ca să pot să vândă. Le-au denumit pachete, şi asta urmează 
să stabilim noi cum s-au stabilit pachetele, făcând comparaţia cu 
pachetele iniţiale... 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
...cu pachetele iniţiale, normal. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
...ca să vedem ce aveau şi ce nu. 
Dar cert este că au declarat: domnule, nu mai erau complete. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Este posibil. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Altă declaraţie care întăreşte ce a spus AVAB este a celui 

care a făcut inventarierea în 2003, dacă îmi aduc aminte, Cârjeu de la 
SNIF, care a spus: domnule, m-am dus acolo dar nu le-am mai găsit 
pe toate, aveam probleme; am inventariat fără să fac un confrunt cu 
scripticul – numai ce am găsit faptic pe teren. Adică nu a putut preciza 
dacă ce a inventariat era conform cu ceea ce trebuia să fie. 
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Domnul Ovidiu Natea: 
Sigur trebuie să existe în datele SNIF-ului. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar dumneavoastră spuneţi de primăvara lui 2001. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
În primăvara lui 2001... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aţi dispus la SNIF. 
 
Domnul Ovidiu Natea: 
Exact. Fără doar sau poate. 
Mai mult decât atât, este vorba şi de concentrarea şi de 

ducerea utilajelor acestea sub o bază şi într-o incintă, de la Brăila până 
la Dolj, unde erau ele împărţite. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, şi acum încă câteva probleme: ne-ar 

interesa punctul de vedere al dumneavoastră privind problema aceasta 
a îmbunătăţirilor funciare în general, sigur şi sistemele de irigaţii în 
special – cum vedeţi dumneavoastră obiectivele viitoare, dacă 
România ar dori să se reorienteze spre a-şi repune în valoare acest 
sector fără de care, este clar, suntem de acord toţi cei care cunoaştem 
cât de cât agricultura României, nu putem vorbi de constanţă, nu 
numai de randamente, deci de constanţa producţiei de la un an la altul 
ca să poţi să fii un partener pe piaţă. 

Cum o vedeţi dumneavoastră? 
Noi am discutat în principiu câteva idei, dar aş fi dorit să le 

discutăm şi aici cu colegii. 
Vorbeaţi de o prioritate. Şi eu am preluat în 2004 aceeaşi 

mare problemă mare a Dobrogei. Erau mari probleme cu ce însemnase 
gestionarea vegetaţiei pe canale, canale înfundate, obturate şi aşa mai 
departe. După aceea, partea de est a Bărăganului mi se pare o 
chestiune extraordinar de importantă ca prioritate agricolă pe zona 
irigaţiilor, având în vedere că şi acum cred că Brăila irigă jumătate din 
suprafaţa de irigat a ţării, şi anul acesta cred că au irigat peste 100 de 
mii de ha. Deci din cele 250 de mii, 100 de mii sunt într-un singur 
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judeţ, ceea ce nu este chiar în regulă, dar înseamnă că sunt oameni 
serioşi. 

Cum vedeţi pe mai departe situaţia? Pentru că eu, şi sunt  
convins că şi Valeriu, şi ceilalţi colegi, deci noi vedem irigaţii şi la 
Mureş şi în Alba şi pe dealurile Sibiului dacă vreau să am pomi, şi în 
Sălaj şi în Banat şi aşa mai departe. 

Cum vedeţi dumneavoastră în viitor situaţia şi cam la ce nivel 
de suprafaţă am putea noi să ne extindem după cunoştinţele 
dumneavoastră? 

 
Domnul Ovidiu Natea: 
Dacă este să discutăm foarte obiectiv şi strict profesional, de 

foarte mulţi ani, poate din 1992-1993 încoace, nu se mai lucrează 9,6 
milioane de arabil, şi nici acelea 14,4 milioane de agricol nu mai sunt 
valabile, în sensul că au dispărut vii, au dispărut pomi. 

Şi întreba cineva – unde este vina? 
Sigur, avem legi bune, am armonizat foarte multe legi; cel 

puţin în perioada noastră era o cursă contra cronometru cu 
armonizarea legislaţiei noastre cu cea europeană; am făcut şi nişte 
adaptări mai mult sau mai puţin bune, mai mult sau mai puţin reuşite. 
Faptul că există o multitudine de legi, şi dacă discutăm de la Legea 18 
încolo, şi de câte legi se ocupă de restabilirea dreptului de proprietate 
şi că fiecare dintre ele modifică lucruri esenţiale, vom afla de fapt de 
ce am ajuns în nişte situaţii foarte ciudate şi complicate. După ce s-a 
restabilit dreptul de proprietate, mulţi dintre proprietari au zis: 
domnule, este pământul meu, fac ce vreau. Şi-au făcut case în lunca 
apelor, şi-au făcut case pe dealuri, şi-au făcut case unde au vrut ei, au 
arat cum au vrut – de sus în jos, nemaidiscutând corelaţia cu tăierile 
masive de păduri, şi au început să vină dealurile peste localităţi. 

Eu cred că primul lucru pe care ar trebui să îl dispuneţi, 
dumneavoastră fiind forul în fond cel mai important al unei ţări 
democratice, şi de la dumneavoastră încolo ar trebui să se racordeze 
lucrurile, şi se şi racordează într-un fel, nu neapărat să se subordoneze 
Guvernul sau altcineva – o inventariere la nivel de comună, pentru că 
har Domnului, există suficient de multe instituţii şi există suficient de 
mulţi oameni care pot să facă treaba aceasta – o inventariere a tuturor 
problemelor legate de situaţia reală a comunei, a fondului funciar, a 
problemelor de corecturi de torenţi, a problemelor de corectat cursuri 
de apă, a problemelor de alunecări. Deci, ce înseamnă treaba aceasta 
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ca dimensiune în hectare, metri cubi sau altceva, pentru ca să evaluăm 
pe fiecare judeţ şi să avem o asemenea strategie şi funcţie de banii 
aceia mulţi pe care îi avem pentru dezvoltare rurală, pentru că avem 
bani suficienţi, şi etapizat să putem corecta sau să intervenim acolo 
unde sunt cele mai stringente lucruri şi cele mai mari probleme date de 
revărsări de ape sau de alunecări de teren. Aceasta ar fi prima 
chestiune. 

A doua chestiune este fără doar sau poate tot legată de 
inventariere, pentru că la ora actuală vatra satului sau intravilanul unor 
sate sau comune nu se mai ştie care este. Deci cred că ar trebui stabilit 
cu cei de la OCOT. Dar asta este o poveste pe care iar o gândim aici şi 
unde ne spunem nişte idei generoase. Pentru că de fapt la noi în 
România trebuia ca şi în zona de sud şi în celelalte zone unde nu a fost 
cadastru să funcţioneze cadastrul, or cadastrul nu funcţionează la ora 
actuală. 

Trebuie stabilite, pentru ca să putem inventaria treburile 
acestea de care eu spun. 

Şi, atunci, în condiţiile în care avem inventariate toate aceste 
lucruri, stabilim care este perimetrul construibil a unei localităţi şi se 
bate în cuie şi li se spune domnilor primari şi consilieri: votaţi şi faceţi 
ce credeţi că vă extindeţi. Totul este perfectibil. Cel puţin pe o 
perioadă de zece ani să nu se mai modifice. Se creează conturul 
localităţii respective şi de acolo încolo este agricultură şi dincoace este 
spaţiul construibil. De ce? Pentru ca să se poată face corelaţiile cu 
ceea ce spuneam înainte – cu lucrări antierozionale, corecturi de 
torenţi şi alte treburi de genul acesta care trebuie făcute. 

Şi cred că atunci, de fapt, domnule preşedinte, am afla de fapt 
cât arabil real avem, pentru că dumneavoastră spuneaţi şi pe bună 
dreptate în discuţia pe care am avut-o că foarte mult teren din acesta 
arabil îl reprezintă construcţii de toate felurile. 

Dar în egală măsură vă spun sigur şi ştiţi la fel de bine ca şi 
mine că perimetrele construibile ale localităţilor s-au dublat, unele 
dintre ele. Şi atunci toate acestea au diminuat, acele 9,6 milioane eu 
zic că dacă sunt în jur de 8 este bine, aşa, ca şi o apreciere total fără 
nici un fel de bază de calcul. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Numai atât doar să spun, pentru că este o problemă şi se naşte 

la comisie şi o a doua problemă, printre altele, haideţi să spunem a 
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doua după irigaţii. Este faptul că la această dată noi discutăm şi 
raportăm greşit, ne raportăm la nişte indicatori care sunt de peste 20-
30 de ani făcuţi, aceea a suprafeţei agricole şi a suprafeţei arabile. 
Spuneam de un milion pierderea, dar părerea mea este că suntem 
undeva la 7 milioane, aceasta este suprafaţa arabilă reală despre care 
noi mai putem discuta acum. Ori, cele 2 milioane sunt jonglate, nu 
sunt date pe nicăieri şi cred că una dintre probleme va fi şi cea legată 
de această constatare şi transferul către Ministerul Internelor a 
necesarului de inventariere clară a patrimoniului pe care îl fiecare 
localitate în parte. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Deci, dacă discutăm statistic – şi domnul secretar de stat 

Natea ştie – dacă luăm datele statistice comparative la ’89, este clar că 
arabil discutăm de 9,6 milioane. Că ne raportăm în momentul de faţă 
la 7 milioane, că negocierile cu Uniunea Europeană au impus luarea în 
calcul a celor 7 milioane, de ce, pentru că cele 2,5 milioane de hectare, 
2,6 milioane, n-au fost niciodată dovedite a fi cultivate în ecartul acela 
între 1998 şi 2003, când Uniunea Europeană a negociat cu noi. Tot 
ceea ce înseamnă producţie agricolă în România, aceasta este altă 
treabă, dar nu putem să ignorăm cele 9,6 milioane de hectare, pentru 
că altfel ne-am trezi că... 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Nu mai ne iese România. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Exact. Nu ne mai ies milioane de hectare. Şi atunci trebuie să 

găsim soluţia, în aşa fel încât fie pentru cele 2,6 milioane, şi domnul 
profesor Tabără v-a întrebat în perspectivă, de viziune, şi 
dumneavoastră aţi amintit aici, fie să ne ducem pe partea ecologică, 
într-adevăr, pentru că acolo pot fi cele mai multe subvenţii. Cu o 
singură condiţie: ca Uniunea Europeană să accepte ca, pe lângă cele 7 
milioane, să luăm în considerare încă 2,5 milioane hectare. 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Îmi cer scuze că vă întrerup. Sigur, nu mai sunt aceiaşi 

oameni. Discuţia apariţiei Legii exploataţiilor agricole a fost strict 
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legată de aceste dimensiuni, de 5-7 milioane puse în exploataţii şi 
restul agricultură ecologică. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Sau împădurirea suprafeţelor, pentru că s-a luat în calcul şi 

varianta aceasta........... suprafeţei fondului forestier prin împădurirea 
diferenţei de la 7 la 9,6 milioane hectare. 

 
Domnul Ovidiu Natea:  
Dar cu agricultura ecologică au fost în totalitate şi sunt şi 

acum de acord pentru considerentul că, încă o dată repet, nicăieri în 
lume aceasta nu este contingentată. Din contră, se doreşte să apară cât 
mai mare ca procent pe piaţa din lume. 

 
Domnul Victor Surdu:  
Mai sunt întrebări? 
Domnule ministru, vă mulţumim frumos şi pentru răspunsuri 

şi pentru generozitatea cu care ne-aţi da câteva sfaturi, pentru că avem 
de la cine le primi şi sperăm ca în vreo trei ani şi jumătate, cât mai 
durează mandatul nostru aici sau mandatele noastre aici, să reuşim să 
facem ceva din ce ne-am propus când am îndrăznit să devenim 
deputaţi în colegii uninominale de data aceasta şi nu deputaţi într-un 
judeţ, opt deputaţi ai tuturor şi ai nimănui. 

Cine urmează? 
 
Domnul Ovidiu Natea:  
Vă mulţumesc foarte mult. Mi-a făcut plăcere. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, vă mulţumim şi, eventual, dacă mai aveţi 

alte sugestii, noi vi le aşteptăm ca beneficiari, chiar înainte de a 
termina raportul, dar şi pentru alte probleme legate de ceea ce 
înseamnă politicile agricole din România şi ceea ce ar trebui să facem 
mai mult. 

Ca o concluzie, sunteţi unul dintre miniştrii care aţi fost aici 
şi care aţi avut o chestiune, zic eu, mai raţională şi foarte raţională în 
problema aceasta legată de sistemul de irigaţii şi ce însemna 
programele care se derulau pe vremea dumneavoastră şi acesta este un 
lucru foarte bun. Mulţumesc mult. 
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Domnul Ovidiu Natea:  
Eu vă mulţumesc foarte mult. 
Iar apropo de idei, daţi-mi voie să vă spun o foarte mică 

glumă pe care bănuiesc că o ştiţi, treaba cu gâştele. Un enoriaş se duce 
la rabin şi-l roagă să-i dea o soluţie legat de irigaţii. Zice: „Da, dar te 
costă o gâscă”. Şi treaba asta se repetă de mai multe ori pe zi sau mai 
multe zile la rând. La un moment dat, rabinul, jenat, zice: „Domnule, 
eu mai am idei, dar dumneavoastră să aveţi gâşte”. 

 
Domnul Victor Surdu:  
Bine aţi venit, domnule director general. Vă rog să aveţi în 

vedere că audierile sunt înregistrate, şi răspunsurile şi întrebările. Să 
vă prezentaţi şi în ce perioadă aţi fost director la SNIF sau RAIF, cum 
era pe timpul când dumneavoastră aţi condus această societate. 

 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Eu am ocupat funcţia de director general la ANIF din iulie 

2007 până în februarie 2009. 
 
Domnul Victor Surdu:  
Am dori să aflăm ce aţi preluat când aţi fost numit director 

general, bănuiesc că aţi fost numit, nu ales, la ANIF şi ce aţi lăsat. 
Şi dacă se poate, dacă aveţi ceva informaţii, unde este 

patrimoniul şi investiţiile, şi cheltuielile care s-au făcut în sistemele de 
îmbunătăţiri funciare în general şi în irigaţii în special, din 1990 şi 
până când aţi fost director, pentru că noi avem aici nişte estimări; 
pierderile prin furt, prin prăduire de tot felul, prin neglijenţă, prin toate 
posibilităţile şi metodele din lumea aceasta, în această perioadă, s-ar 
ridica undeva la vreo 20 de miliarde de euro. 

Ce ne puteţi spune despre toate acestea? 
Şi eventual să ne spuneţi dacă ştiţi ce s-a întâmplat. De ce 

încă în perioada în care eraţi dumneavoastră nu s-a clarificat până la 
capăt, conform hotărârilor de Guvern, ordonanţe, Legii 138, ordinele 
ale ministrului, patrimoniul între SNIF şi ANIF? Cum se dădeau 
lucrările către SNIF, încredinţarea aceea directă? De ce aţi modificat 
răspunderea în cadrul ANIF, care era pe sisteme, era şef de sistem şi 
aţi transformat răspunderea la ANIF din şef de sistem pe inspector 
zonal, care este al tuturor şi al nimănui? Unde este gestiunea preluată 
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de la SNIF? Şi ne referim în mod deosebit la echipamente, la staţii de 
pompare, echipamente de udare, pe care unii acum spun că le-au 
predat la... 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Stimaţi colegi, noi continuăm acum audierile. Domnul Pană 

vine după data de 10, pentru că este în concediu, iar domnul Nastea 
după data de 6, pentru că este tot în concediu. Şi abia de la ora 14.00 
după aceea avem Serviciul Român de Informaţii, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, care şi-au anunţat prezenţa. Şi probabil 
ENEL şi HIDROELECTRICA vor veni astăzi. Deci, după audierea 
domnului director Mărăcine, la ora 14.00 eventual îi vom audia pe cei 
pe care i-am amintit. Dar până atunci, continuaţi audierile, eu trebuie 
să mă retrag puţin. Şi ne vedem noi ceilalţi pentru continuarea 
audierilor legate de ce înseamnă SRI, pentru că este vorba de aceste 
sesizări care au fost făcute şi practic anchetarea lor. Noi avem şi un 
material care este prezentat aici de către Ministerul Agriculturii, ca 
demersuri şi, în schimb, aşteptăm acum o situaţie şi de la Ministerul 
de Interne şi o discuţie cu ei referitor la ceea ce a însemnat sesizările şi 
respectiv anchetele legate de lapidări din sistem. 

 
Domnul Victor Surdu:  
Ideea care era, că noi am fost în toate judeţele, ne-am împărţit 

comisia în patru subcomisii şi am discutat o dată, de două ori, de trei 
ori, am făcut tot felul de inventarieri şi sunt foarte multe situaţii în 
care echipamentele de udare nu mai sunt pe nicăieri, deşi le au în 
inventare, în stocuri, au plimbat inventarele acestea scriptice de la o 
gestiune la alta. Nu s-a făcut niciodată un inventar faptic. Sunt situaţii 
în care s-au decontat lucrări care nu s-au executat sau s-au executat 
parţial. Sunt situaţii în care consilii de administraţie, care şi-au încetat 
activitatea, n-au făcut descărcare de gestiune la fiecare bilanţ. Sunt 
extraordinar de multe situaţii. Situaţii în care ANIF nu s-a opus 
ENEL-ului sau EON-ului, s-a privatizat cum s-a privatizat 
ELECTRICA şi au devenit societăţi de sine stătătoare de distribuţie a 
energiei electrice pe zone şi care, de la sine putere şi unilateral, au 
reziliat contractele cu beneficiarii, respectiv ANIF, cu organizaţiile de 
udători. Sunt situaţii în care contractele pe care furnizorii de energie 
electrică aproape că le-au impus beneficiarilor; sunt foarte bune dar 
sunt bune numai pentru ei ca furnizori. Perioada de decontare este una 
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foarte scurtă, subvenţiile nu veneau la timp, s-au acumulat foarte 
multe penalităţi. Uneori penalităţile depăşesc baza facturii. 

Şi probabil că colegii vă vor mai întreba pe parcurs ce şi cum. 
Dacă aţi reţinut ceva din dorinţa noastră de a ne lămuri pe 

perioada cât dumneavoastră aţi condus ANIF, vă rog s-o faceţi şi apoi 
vom interveni cu întrebări punctuale. 

 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Eu lucrez în sistem din 1986. În perioada din 1990 până în 

1999 am lucrat în societăţi comerciale de construcţii, desprinse din 
fostele IF-uri, dar cunosc cât de cât situaţia sectorului de îmbunătăţiri 
funciare şi în special a sectorului de irigaţii. 

Vreau să fac câteva aprecieri vizând activitatea de început, 
anii 1990-1992-1993. 

Ce vreau să vă spun. În primul rând, după revoluţie, s-au 
sistat total investiţiile în acest domeniu şi erau multe în curs de 
derulare care au fost abandonate, s-au oprit, nefiind finalizate, cu asta 
s-a început distrugerea. 

Principalii vinovaţi, dacă e să-i căutăm, în primul rând aş 
punea-o pe reglementările legislative şi pe acţiunea fierul vechi. 
Vinovaţi pentru distrugerea sistemului de irigaţii, în primul rând, 
acţiunea fierul vechi, o lipsă de legislaţie în domeniul acesta, al 
achiziţiilor de deşeuri metalice, de orice natură, şi feroase, şi 
neferoase, coroborat cu sărăcia, cu tendinţa unora de a se îmbogăţi 
repede pe seama nemuncii şi sustragerii lor din sectoarele de irigaţii, 
vastitatea şi dispersia foarte mare, având în vedere faptul că resursele 
alocate acestui sector au fost foarte mici, mici şi foarte mici. 

Vreau să aveţi o idee. În 1990, în sectorul de exploatare 
numai, în acest domeniu lucrau 40 de mii de oameni. La momentul 
acesta, avem 5.920, ca să acoperim 3 milioane de hectare amenajate 
cu irigaţii şi acestea nu sunt în oraş, sunt pe câmp, să acoperim 2,6 
milioane de hectare de amenajări pentru combaterea eroziunii solului 
şi să mai acoperim încă 3 milioane de hectare de amenajări pentru 
desecare şi drenaj şi încă vreo 2 mii de kilometri de amenajări de 
îndiguiri. 

Cam aceasta ar fi situaţia în mare şi adevăraţii vinovaţi a ceea 
ce s-a întâmplat cu sectorul de irigaţii. 

Vreau să mă refer mai puţin la perioada dinainte de a fi numit 
eu director general şi vreau să mă refer mai mult la perioada în care 
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am gestionat activitatea de management în sectorul de îmbunătăţiri 
funciare. 

După cum bine ştiţi, ANIF, şi la ora aceasta, lucrează după 
prevederile Legii 138, amendată cu 167/2008, la iniţiativa legislativă a 
unor parlamentari PNL, prin care s-au mai aşezat nişte lucruri care, la 
momentul iniţial, au fost scăpate din vedere.  

Una dintre prevederi, pe care eu am insistat foarte mult să fie 
prinsă, a fost ca utilizatorii de apă de irigaţii să plătească contribuţia, 
indiferent dacă irigă sau nu irigă, pentru întreţinerea şi menţinerea în 
stare de funcţiune a acestor amenajări. 

După cum bine ştiţi, prevederile Legii 138, care a reglementat 
şi desprinderea RAIF sau SNIF în două entităţi – una societate 
comercială, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, care 
trebuia privatizată până la ora asta – şi Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare, care prelua tot patrimoniul public al statului, 
respectiv amenajările de îmbunătăţiri funciare, pe cele patru categorii 
pe care le-am enumerat mai devreme. 

Una dintre principalele prevederi ale Legii 138, după cum 
bine ştiţi, este faptul că activitatea de irigaţii a devenit activitate de tip 
comercial, deci pe bază de cerere şi ofertă. Nu poţi să investeşti nişte 
bani în nişte sisteme de irigaţii, deşi preluate de utilizatorii de apă, 
dacă acolo nu există contracte de livrare de apă, pentru că n-are cine 
plăti apa. 

Problema ridicată de dumneavoastră cu opunerea ANIF-ului 
la privatizarea ELECTRICA, cred că era destul de greu ca ANIF să 
poată interveni într-un proces de privatizare pe care îl efectuau alte 
ministere. Şi aşa am avut o corespondenţă, pe perioada mandatului 
meu, foarte stufoasă şi întâlniri nenumărate cu ei. Ceea ce am reuşit, 
să avem un limbaj comun cu ELECTRICA, cu celelalte, cu ENEL-ul 
mai greu şi cu partea de administrare din Dobrogea, pentru că ei aveau 
nişte programe, noi aveam anumite interesele, reţelele electrice erau 
ale lor, răspunsul a fost unanim: „Nu avem bani de investiţii ca să 
repunem în funcţiune reţelele electrice”. 

Cu toate acestea, la suprafaţa pe care am avut-o amenajată şi 
ţin să specific 2007 şi 2008 am pus în stare de funcţiune amenajări de 
irigaţii pentru 715 mii de hectare, deşi aveam contractate în jur de 
cinci sute şi ceva de mii de hectare. 

După mine, a fost perioada în care a fost cea mai mare 
suprafaţă în stare de funcţiune din 1990 până acum, pentru că cea mai 
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mare suprafaţă irigată după 1990 a fost în anul 2003 – 595 de mii de 
hectare şi când vorbesc aici, vorbesc de udarea întâi. Am văzut 
emisiuni la televizor în care s-au vehiculat cifre de 1,5 milioane 
hectare. Este total fals, a fost dezinformare la nivel naţional. Statistic 
se poate obţine şi se poate verifica. Dacă luăm pe cumulat, într-adevăr 
s-a ajuns pe la nouă sute şi ceva de mii de hectare, dar suprafaţa 
efectiv udată şi pregătită pentru irigaţii a fost 595 de mii de hectare, 
deşi vor unii să arunce cu noroi în activitatea de după 2004. 

Eu am preluat forma de organizare care este acum – 
organigrama de la precedesorul meu, domnul Ion Nastea, dar şi 
dumnealui a preluat această formă de organizare, fiindcă aţi făcut 
referire la organizarea pe sisteme – şef de sistem şi inspector şef, 
urmare a prevederii Legii 138 care împărţea ANIF-ul în 12 sucursale 
şi 48 de unităţi de administrare. 

Eu am încercat împreună cu ministerul să modificăm această 
prevedere - să rămână tot la nivel judeţean. A fost opoziţia Băncii 
Mondiale, urmare a legii de împrumut pe 2004 – Legii 4/2004, în care 
una din prevederi era reorganizarea ANIF după structura actuală. 

Ce am încercat noi să facem cu structura aceasta: să 
fluentizăm activitatea şi să avem o corespondenţă liniară de sus până 
jos, până la ultimul agent, dar cu un personal foarte redus, pe patru 
obiecte de activitate. Am încercat să ne facem treaba, şi zic eu că am 
reuşit destul de bine. 

Aici trebuie specificat un singur lucru: în România activitatea 
de irigaţii are o specificitate – noi facem irigaţii de completare, nu 
irigaţii de necesitate. 

Ce s-a întâmplat în 2007 – din 715 mii de ha suprafaţă 
amenajată pentru irigaţii, am irigat doar 202 mii de ha udarea I 
datorită faptului că la păioase n-am irigat nimic. A plouat suficient, 
beneficiarii n-au solicitat apă, şi abia în semestrul II am mai udat la 
prăşitoare. 

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în 2008 – am avut ceva mai 
mult: 300 şi ceva de mii de ha. 

Dar activitatea fiind de natură comercială pe cerere şi ofertă, 
ANIF-ul nu are resurse şi activitatea de irigaţii pentru ANIF nu este 
subvenţionată. Subvenţia este pe producător, şi ANIF-ul este prestator 
de servicii şi îşi preia banul din ceea ce plătesc utilizatorii de apă. Aşa 
a condus la cât se irigă. 
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Dar ţin să vă fac o precizare: la momentul 2007, când am 
preluat eu Administraţia Naţională, aveam predate către utilizatorii de 
apă 570 de mii de ha şi am ajuns în prezent la peste un milion de ha 
infrastructură predată către utilizatorii de apă, şi procesul este în 
continuare. 

Vizavi de dotările din ANIF, SNIF, la momentul protocolului 
2004, cei care conduceau atunci sectorul au luat decizia că aceste 
echipamente de udare să rămână în proprietatea SNIF-ului care 
desfăşura activităţi de tip comercial şi putea să le închirieze sau să le 
valorifice, dar ţin să menţionez un singur lucru: închipuiţi-vă că toate 
echipamentele acestea de udare proveneau de dinainte de 1989. Mare 
parte din ele erau sub orice critică – deteriorate, erau conducte de 
aluminiu strâmbate, fără bani să le mai refaci, fără să achiziţionezi. 
Deci, nu erau echipamente de irigaţii de tip modern, nou, pivot şi aşa 
mai departe. 

Plus de asta, în 1990, din câte îmi aduc eu aminte, mare parte 
din echipamentul de udare care a venit în administrarea RAIF-urilor a 
provenit de la fostele CAP-uri şi preluate în starea în care erau; 
închipuiţi-vă că aveau un grad foarte mare de uzură şi după 20 de ani 
au ajuns de tip fier vechi, inutilizabile. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director general, dacă îmi daţi voie, aş începe cu o 

întrebare: noi am audiat aici udători şi mulţi dintre udători au evocat 
că pe perioada mandatului dumneavoastră întâmpinau greutăţi în ceea 
ce priveşte încheierea contractelor, odată, şi pe urmă la elaborarea şi 
stabilirea tarifelor. 

Ei spuneau aşa: domnule, de fiecare dată când era vorba să ne 
întâlnim cu domnul Mărăcine, era jale; trebuia să stăm, să discutăm; 
ba protocoalele nu erau, că am început toată discuţia de la protocoale, 
că nu bătea scripticul cu fapticul, că s-au amenajat un milion de ha. 

Noi am pus întrebarea: de ce sunt predate un milion de ha şi 
se irigă 300 de mii de ha în momentul de faţă? Şi ei spuneau: 
domnule, nu ne-au predat ANIF-ul; una este scripticul şi alta este 
fapticul. 

Ce puteţi să ne precizaţi faţă de această afirmaţie, una din 
acuze? 

Deci aceasta este prima întrebare, şi v-am ruga să v-o notaţi 
ca pe urmă să puteţi să răspundeţi. 
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Deci este vorba de neconcordanţele dintre ceea ce predaţi şi 
ceea ce primeau ei. Una se preda scriptic, alta se primea faptic. 

A doua întrebare este legată de relaţia cu SNIF-ul. 
Dumneavoastră ştiţi că SNIF-ul trebuia să se privatizeze în 

cei doi ani, şi după aceea pe 267 în următorii trei ani de zile. 
Întrebarea este: care a fost motivul pentru care nici în 

momentul de faţă delimitarea patrimoniului dintre SNIF şi ANIF nu 
este finalizat, nu este încheiat? 

Există acel ordin 572 din 2005; iniţial s-a departajat 
patrimoniul dintre ANIF şi SNIF; ulterior, el a fost contestat de 
Ministerul Finanţelor prin acele observaţii la hotărârea de guvern 
privind privatizarea SNIF-ului, şi a fost dat înapoi. 

Explicaţi-ne şi acest aspect vizavi de stadiul derulării etapelor 
privind delimitarea patrimoniului dintre SNIF şi ANIF. 

Şi a treia întrebare este legată de acel contract multianual. 
S-au făcut diverse referiri aici, în comisie, că acel contract 

multianual din 2008 pentru I plus R s-ar fi încheiat de către 
sucursalele teritoriale, care, chipurile, n-ar fi avut personalitate 
juridică. 

Precizaţi-ne în temeiul cărui fapt sucursalele teritoriale au 
putut încheia acel contract multianual. 

Acestea sunt cele trei întrebări la care vă rog să răspundeţi. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Haideţi să o iau cu începutul. 
Haideţi să ne întoarcem la prevederile lui 138, care 

delimitează şi restricţionează foarte clar această activitate de irigaţii. 
Ce spun utilizatorii de apă mi-au spus şi mie anual, dar am 

spus: domnule, dacă schimbăm legea, facem după cum ziceţi 
dumneavoastră, şi am avut întâlniri nenumărate şi zic eu că am avut o 
colaborare foarte bună cu organizaţiile de udători. Au mai fost câte 
unii care vroiau să le ducem apă până acolo, dar nu aveam resurse. 

Ce se întâmplă: în momentul în care predăm infrastructura de 
irigaţii, infrastructura de irigaţii se află într-un anume stadiu de 
funcţionare sau de funcţionare parţială sau chiar de nefuncţionalitate 
datorită distrugerilor, datorită unei serii întregi de factori – uzură 
morală, uzură fizică şi aşa mai departe. 

Trebuie să reţinem că aceste amenajări de irigaţii sunt vechi 
de peste 30-40-50 de ani. Noi mai ţinem în funcţiune nişte morţi şi 



 42

tragem de ei cu cheltuieli foarte mari ca încă să îi menţinem în 
funcţiune. 

Pe perioada mandatului meu am elaborat o strategie pentru ca 
în 5 ani de zile să ajungem la 1.500.000 de ha viabil economic puse în 
funcţiune, pentru că iar una dintre reglementările Băncii Mondiale a 
fost aceea de a stabili viabilitatea şi nonviabilitatea sistemelor de 
irigaţii, şi ne-au limitat cu înălţimea de pompare la 70 de metri. De ce 
70, şi nu 71,2 sau 73,4, n-am înţeles niciodată şi nici nu au putut să 
îmi explice în nenumăratele întâlniri pe care le-am avut. 

Unul din exemplele pe care le-am dat celor de la Banca 
Mondială a fost: la Sadova-Corabia care intră pe reabilitare cu banii de 
la Banca Mondială înălţimea de pompare este 71,2 metri. Şi întrebarea 
a fost: domnule, când sunteţi serioşi? În momentul în care ne-aţi 
limitat la 70 de metri, sau acum, când ne daţi bani să reabilităm un 
sistem de irigaţii la care înălţimea de pompare este 71,2 metri? 

În relaţia cu organizaţiile utilizatorilor de apă de irigaţii, ei au 
dreptate într-un anume fel. Tocmai în sensul de a veni în sprijinul lor 
şi a aduce sistemele de irigaţii predate, ploturile de irigaţii pe care le-
am predat către utilizatori, a fost iniţierea Ordonanţei 123, care venea 
şi stingea anexa 2 de predare, ca să aducem cu bani de la Guvern 
ploturile de irigaţii şi amenajările interioare, deci partea finală pe care 
o predam, la parametrii funcţionali iniţiali. 

Desigur, sunt multe disfuncţionalităţi, şi acestea vin din urmă, 
din 1990. 

La momentul recepţiei, recepţionarea amenajărilor n-a fost 
făcută pe obiecte; a fost şi foarte greu să delimitezi distrugerile din 
cadrul unei amenajări din complex pentru că ea era predată cu totul. 
Amenajarea a rămas intrinsecă dar părţi au devenit nefuncţionale; s-au 
distrus şi aşa mai departe. 

A fost foarte greu şi din punct de vedere economic 
contabilicesc să delimitezi, şi de asta s-a ajuns la momentul acesta în 
care părţi din amenajare nu mai sunt, dar amenajarea există în scripte. 

Eu am încercat de nenumărate ori să facem iniţiativă 
legislativă. 

Este prevăzut acum că părţi din amenajări care nu mai 
funcţionează timp de 5 ani de zile să le scoatem la casare şi să ştim 
exact ce avem, ce putem reabilita, ce mai putem moderniza, şi 
acţiunea am început-o, dar n-am reuşit să o duc la capăt. Chiar am 
înfiinţat un departament de administrare a patrimoniului, şi am zis: 



 43

cărţile construcţiilor, tot ce avem în gestiune să se ştie de la şurub, 
şaibă, până la motoare electrice. 

Sper că cei care au venit după mine vor continua această 
activitate de inventariere la nivel de fiecare şurub şi aşa mai departe în 
sectorul de irigaţii, pentru că aici este problema. 

Eu zic că totuşi am avut o relaţie foarte bună cu utilizatorii de 
apă. Mă mir că ei au spus că au găsit în mine un oponent, că eu i-am 
vizitat la faţa locului şi am făcut întâlniri nenumărate cu ei. I-am 
ascultat şi am reuşit să reglăm ceea ce, hai să zic, dintr-o lipsă de 
comunicare între personalul ANIF şi organizaţiile utilizatorilor de apă 
nu funcţiona aşa cum trebuie. 

Şi mergând mai departe, că m-aţi întrebat de tarife, stabilirea 
tarifelor se face pe un model de calcul – cel care este legiferat, şi 
niciodată n-am încheiat un contract fără să semneze ei. Deci dacă şi-au 
însuşit tarifele şi au fost de acord cu ele, i-am dat drumul la contract. 

Astfel, dacă nu erau de acord cu tarifele, nu semnau, nu 
plăteau contribuţia de 20% şi aşa mai departe. 

Asta înseamnă contractul anual - el să vină, să-şi pună partea 
lui de bani, adică 20% pentru încheierea contractului; din banii aceia 
se face reabilitarea şi repunerea în funcţiune în perioada de la 
încheierea unui sezon şi începerea celuilalt sezon de irigaţii, şi după 
aceea îi dăm drumul la treabă. Aşa funcţionează. Aşa sunt prevederile 
legale. Iar eu nu puteam, ca director general, să ies din ceea ce 
prevedea legea. 

Mergând mai departe, vizavi de protocolul SNIF-ANIF, după 
cum bine ştiţi, prima împărţire a patrimoniului s-a făcut în 2004. Nu 
vreau să fac referire, că sunt scripte cum şi în ce fel s-a împărţit, cine 
şi cum. 

Problema este că în forma iniţială a acestui protocol erau 
multe inadvertenţe şi multe lucruri care pe SNIF încărca prea tare, 
ANIF-ul rămânea fără spaţii, fără cantoane şi aşa mai departe. 

La momentul 2005 domnul director general Nastea care a 
preluat funcţia înaintea mea şi cu domnul director general Berghes, 
care conducea atunci SNIF-ul, au încercat să aducă protocolul acesta 
în limite cât de cât rezonabile şi funcţionale pentru ambele societăţi. 

S-a ajuns până la forma finală de predare-primire între SNIF-
ANIF, în înţelegere totală - spaţiile care nu trebuiau unuia, le prelua 
celălalt, şi invers. 
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S-a ajuns până la nivel de ordin de ministru, unde s-a blocat 
chestiunea. 

Odată cu amendarea Legii 138 şi elaborarea lui 167/2008, 
este un articol de lege acolo care spune: până la privatizarea SNIF se 
va relua protocolul între SNIF şi ANIF. Urmează ca cei care sunt 
acum în funcţii să pună în aplicare acest articol de lege. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Au fost neconcordanţe, din câte ştiţi dumneavoastră, între 

prima variantă din 2004 şi a doua variantă din 2005? 
 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
A doua variantă din 2005 eu am preluat-o în 2007 şi a fost 

unul dintre lucrurile care m-au preocupat foarte tare, că veneam din 
sectorul SNIF şi ştiam foarte multe chestii care erau anacronice în 
primul protocol; l-am reluat. Toate sucursalele SNIF şi ANIF au reluat 
acel protocol din 2005, şi reglarea lui din punct de vedere legislativ, ca 
proprietate, ca folosinţă şi aşa mai departe, dar... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
...nu s-a finalizat. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Da. ADS-ul nu a vrut. Ştiţi foarte bine de ce: pentru că a zis 

că SNIF-ul funcţionează după legea societăţilor comerciale, care 2 ani 
de zile a produs efecte, şi nu se mai poate. Aceasta a fost şi esenţa 
articolului de lege, ca să aibă ei acoperire legală ca până la privatizare 
să se reia acest protocol şi să se pună pe temeiuri reale şi respectând 
interesul ambelor societăţi – Administraţia Naţională şi Societatea 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. 

Vizavi de chestiunea cu ELECTRICA, aici eu am avut 
discuţii cu utilizatorii de apă, că aici era singura problemă – intervalul 
subvenţiei. 

Domnule, legea spune destul de clar: tu plăteşti şi statul îţi dă 
banii înapoi. 

Şi le-am spus: domnule, constituiţi-vă un fond tampon la 
începutul anului şi plătiţi prima lună, că până la a doua factură, cu 
termen de 30-45 de zile, nu plătiţi penalităţi şi după aceea între timp 
vine subvenţia. Aceste lucruri se verifică foarte clar – este ban public, 
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şi este o metodologie foarte laborioasă să verifici şi să para-verifici 
dacă ceea ce solicită utilizatorii de apă este în conformitate cu 
realitatea şi cu consumul. 

Chiar am avut o întâlnire la Brăila, şi fac şi eu o mică glumă - 
cea mai slabă maşină cu care au venit utilizatorii de apă era Audi A6, 
şi atunci când au început să se vaite că vine subvenţia greu şi nu pot 
plăti energia electrică am zis: domnule, consumul dintr-o lună la o 
organizaţie, la un plot de irigaţii este mai puţin decât contravaloarea 
unui Audi A6. Nu prea le-a convenit, dar asta era reglementarea 
legală. Nu se spune nicăieri în lege că statul trebuie să dea subvenţia 
pentru energie electrică înainte, ci doar o decontează. El trebuie să-şi 
plătească factura ca orice consumator. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar ca specialist consideraţi că aceasta este o scăpare? 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
După mine, da. De ce: pentru că organizaţiile utilizatorii de 

apă nu au avut timp suficient să se capitalizeze şi să-şi gestioneze 
foarte bine activitatea lor proprie. 

Marea majoritate sunt producători agricoli şi ştim foarte bine 
- n-am utilaje, n-au sedii, n-au bani de reluarea ciclului de producţie şi 
aşa mai departe, şi mai vine şi povara aceasta cu plata energiei 
electrice. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi a treia întrebare este cea cu contractul multianual. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Aici trebuie să vă spun un singur lucru – de când am devenit 

director la administraţia naţională am pus ordine în achiziţiile publice, 
şi vă dau câteva exemple: la Timişoara se lua hârtie de xerox cu 5 lei, 
la Iaşi se lua cu 2 lei, la Dobrogea se lua cu un leu şi 50 şi, atunci, am 
zis: toate achiziţiile publice sunt de tip licitaţie deschisă indiferent ce 
achiziţionăm, şi vă dau un singur exemplu pe calcule estimative 
făcute: după ce am făcut aceste proceduri, am ajuns la reduceri de bani 
daţi până la 25-30%. 

Vizavi de încheierea acelor contracte, este fals. 
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Contractele s-au încheiat de către autoritatea contractantă, 
deci de către noi. Licitaţiile s-au ţinut la sucursale, pentru că era greu 
să ţinem licitaţii. Am avut 498 de proceduri în anul 2008. Dacă le 
ţineam pe toate la centrală, blocam efectiv şi centrala şi sectorul şi 
absolut tot. Şi, atunci, prin declinare de competenţe, numai licitaţia s-a 
organizat la nivelul sucursalei; contractele au fost contrasemnate de 
autoritatea contractantă, în temeiul legii, a Ordonanţei 34. A trebuit să 
devin doctor în Ordonanţa 34. Asta a şi fost motivul pentru care am 
folosit articolul 122 şi am încredinţat lucrări; am făcut licitaţie pentru 
3 ani de zile, că, dacă nu făceam aşa, la data când a venit bugetul anul 
acesta în mai, nu se mai putea iriga nimic pentru că lucrările de 
întreţinere şi reparaţii nu se puteau desfăşura. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci acesta a fost motivul pentru care aţi încheiat contractele 

pe 2 ani de zile. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Sigur că da. Pe 2 şi 3 ani de zile. 
La activitatea de irigaţii am luat procedura de tip acord cadru 

pe care puteam să o facem pentru 4 ani, dar datorită faptului că de la 1 
ianuarie 2010 nu mai vin subvenţiile pentru utilizatorii de apă... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
De unde ştiţi dumneavoastră? 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Păi aşa spune legea. 
Domnule Tinel, eu m-am informat foarte bine. 
Odată cu 1 ianuarie, aceste proceduri nu le mai face ANIF-ul. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Este altceva. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
De asta am şi făcut-o pe 2 ani – pentru că, începând cu data 

de 1 ianuarie 2010, ANIF-ul nu se mai ocupă. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Conform lui 34. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Conform lui 34. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar asta nu înseamnă că se elimină subvenţia. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Nu. 
Este o altă formă de sprijin pentru utilizatorii de apă, din care 

ANIF-ul iese. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Vom discuta treaba aceasta. 
Deci dumneavoastră spuneţi: am dat competenţă sucursalelor 

să organizeze, dar contractul l-am încheiat eu. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Numai licitaţia a făcut-o sucursala. 
Anunţurile, toate le-a dat autoritatea contractantă. Deci 

anunţurile pe SAB şi caietele de sarcini şi documentaţiile de licitaţii 
au fost elaborate la centrală, decât că procesul efectiv de licitaţie s-a 
ţinut la... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Locaţia a fost acolo. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Locaţia a fost acolo. 
Comisiile de evaluare au fost numite prin decizie, conform 

legii. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Prin decizia dumneavoastră. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Sigur că da. 
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Deci au fost în temeiul legii. 
A venit ANRMAP-ul, a verificat, şi totul a fost OK. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Am înţeles. 
Şi, acum, o altă întrebare pe care aţi anticipat-o 

dumneavoastră: domnule Mărăcine, în eventualitatea în care de la 1 
ianuarie 2010 organizaţiile nu mai primesc subvenţii pentru irigaţii, 
care credeţi că ar fi soluţia ca suprafaţa irigată în România totuşi să nu 
scadă? 

 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Eu am o soluţie, dar o ţin pentru mine? Nu. Pot s-o expun. 
Domnule deputat, vă spun părerea mea ca profesionist, ca om 

care am lucrat în sectorul acesta de la terminarea facultăţii şi până în 
prezent şi am ocupat diverse funcţii. 

După mine, ca să revitalizăm sectorul de irigaţii, trebuie să-l 
declarăm de interes naţional, să facem o companie naţională de 
irigaţii, să rupem activitatea de irigaţii, care, după cinci ani, dacă o 
subvenţionăm şi ducem apa la hidrant, cu obligativitatea 
producătorului să irige şi să-şi procure echipamentul, să nu mai 
plătească nimic pe partea asta, să se ocupe statul, după cinci ani putem 
să revenim la forma aceasta de activitate comercială; timp în care 
producătorii agricoli se pot capitaliza. Până n-o declarăm de interes 
naţional, reabilităm şi punem totul pe parametrii funcţionali, pentru că 
aceste sisteme sunt energofage, costă foarte mult, sunt foarte vechi, 
sunt uzate, şi fizic, şi moral, şi cum vreţi s-o luaţi, până nu ne putem 
ordine să stabilim exact ce suprafaţă de irigat mai poate face România 
şi, din ce am studiat eu şi am avut destule informaţii, nu putem să 
sărim de 1,5 milioane hectare, ca să fie şi viabil din punct de vedere 
economic, acesta este un aspect. Nu mai trebuie să ne îmbătăm cu apă 
rece că avem 3 milioane de hectare, pentru că nu mai avem, se vede 
efectiv cât se irigă în România la ora aceasta şi, după ce au spus şi 
spun experţii – şi domnul profesor Nicolaescu este aici şi cred că-mi 
dă dreptate – în România viabil economic nu se pot iriga mai mult de 
1,5 milioane de hectare. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Bun. Acesta este un punct de vedere. 
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Şi a doua întrebare: cum vedeţi dumneavoastră situaţia SNIF 
în perioada următoare? Procedura, modalitatea de privatizare, de 
funcţionare a SNIF, că aţi lucrat la SNIF şi de la SNIF aţi venit la 
ANIF. 

 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Domnule Tinel, o spun şi-mi asum ceea ce spun. SNIF 

trebuia privatizat până la ora aceasta în conformitate cu legea. Şi se 
privatiza foarte bine, pentru că prima prevedere a lui 138 a fost ca în 
doi ani de zile SNIF să se privatizeze. Cine, cum şi de ce nu s-a 
privatizat, nu este problema mea pentru că nu am fost implicat în acest 
proces. Cert este că această amânare şi acumularea datoriilor mai mult 
din penalităţi ale SNIF-ului, coroborat cu un manageriat care de multe 
ori a lăsat de dorit, s-a ajuns în situaţia în care s-a ajuns, în care 
creanţele sunt mai mari decât valoarea patrimoniului. Cu cât se 
privatizează mai repede, cu atât această societate şi personalul care 
mai este acolo poate fi revitalizat, acolo unde mai există ceva. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Nu ne-aţi spus de soluţia de privatizare. Adică cum vedeţi? 

290 a venit şi a modificat 138 şi o împărţea în două, cu posibilitatea 
înfiinţării acelei societăţii HIDROCONSTRUCŢII etc. etc. Nu s-a pus 
în practică niciodată acel 290. Ulterior, s-a blocat procedura de 
privatizare. Nu întâmplător v-am întrebat de acel protocol între SNIF 
şi ANIF, tocmai datorită acelei lipse a finalizării acelui protocol între 
SNIF şi ANIF, fiindcă ştiţi că Ministerul Finanţelor întotdeauna 
întorcea orice proiect de act normativ: domnule, nu este clar stabilit 
patrimoniul între unii şi alţii, fie de domeniu public, fie de domeniu 
privat. 

Acum, iar vă întreb şi revin, cum vedeţi totuşi soluţia ieşirii 
din impas a SNIF? 

 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Ieşire din impas, salvată ca societate comercială de stat? 

Numai cu infuzie de capital şi atât. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Domnule Mărăcine, şi acum soluţia legată de 138 şi de 

modificările ulterioare prin 290 şi celelalte, dar perspectiva de 
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interesează. Noi suntem aici o comisie de anchetă care avem în obiect 
inclusiv analiza SNIF-ului ca societate comercială şi a propune 
perspectiva pentru această societate. Dumneavoastră, ca şi specialist, 
ca om care de când aţi terminat facultatea, aţi lucrat numai în sectorul 
îmbunătăţirilor funciare, ba la SNIF, ba la ANIF şi aţi lucrat direct în 
sectorul acesta, ne-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere, să ne 
spuneţi: domnilor, părerea mea este privatizare pe temeiul juridic 
actual.  

 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Categoric. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Dar există N şi N de variante. Ne gândeam că aveţi altă 

propunere, că dacă ne spuneţi privatizare pe 138, era clar, da, temeiul 
legal există, daţi-i drumul la privatizare. N-aţi făcut-o, aşa am înţeles 
din expunerea dumneavoastră. Trebuia făcută privatizarea până acum.  

 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
La momentul 2005, când eram consilierul domnului director 

general Berghes, am sugerat că era şi în temeiul legii şi atunci era de 
salvat SNIF-ul ca societate comercială, că vă spun, la momentul 2005 
devenea una dintre cele mai puternice societăţi comerciale în 
construcţii şi nu numai îmbunătăţiri funciare, ci şi hidrotehnice 
ş.a.m.d., pentru că avea şi potenţial şi resurse umane ş.a.m.d. şi în 
temeiul legii se putea privatiza cu pasul pe ateliere şi era una dintre 
metodele de privatizare. Ratându-se acel moment, ea a devenit la un 
moment dat atractivă din punct de vedere imobiliar, că deţinea foarte 
multe locaţii. Acum, nici din punct de vedere imobiliar nu mai 
prezintă un interes deosebit această societate naţională, pentru că are 
creanţe foarte mari, locaţiile s-au deteriorat. 

 
Domnul Victor Surdu:  
Îmi daţi voie să vă întreb ceva, domnule director? Din toate 

datele pe care le-am adunat aici, rezultă că într-adevăr în perioada 
domnului Berghes, societatea începuse să aibă... trecuse de la situaţia 
cu pierderi, la situaţia cu profit. Deci, nu foarte mare profit, dar profit. 

De ce totuşi nu s-a făcut privatizarea în perioada respectivă? 
De ce s-a ratat? Cine s-a opus? Cine n-a făcut, cine n-a dres? 
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Domnul Nicolae Mărăcine:  
Haideţi să vă spun. În temeiul lui 138, o firmă de consultanţă 

trebuia să facă nişte propuneri şi să propună nişte soluţii de 
privatizare. Şi nu s-au finalizat.  

 
Domnul Victor Surdu:  
Deci, faptul că nu s-a făcut privatizarea ar putea cădea în 

sarcina unei firme de consultanţă? 
 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Ordonanţa 138 spune aşa: privatizarea o face Ministerul 

Agriculturii. Firma de consultanţă propune una, două, trei, cinci, şapte 
metode de privatizare, iar Ministerul Agriculturii decide care variantă 
este cea mai bună. Primul raportul a venit undeva pe la sfârşitul lui 
2006. Din câte am înţeles eu, nu ştiu exact, nu s-a acceptat la 
Ministerul Agriculturii, urmând să se facă alte propuneri. În acest fel, 
timpul s-a lungit. S-a mai făcut o intervenţie şi s-a mai prelungit 
încredinţarea directă pentru SNIF cu încă un an, timp în care trebuia 
iarăşi făcută privatizarea. Nu s-a făcut nici până la ora aceasta, pentru 
că părerile au fost foarte împărţite. 

 
Domnul Victor Surdu:  
Înainte de a-i da cuvântul domnului deputat Horj, vreau să vă 

mai pun o întrebare. De ce nu mergeţi pe ideea, care este foarte des 
întâlnită şi în rândul şi al nostru, şi a celor pe care i-am întâlnit în 
aceste două luni de zile de aşa-zisă vacanţă parlamentară, de ce nu 
mergeţi pe ideea ca tot ce se mai poate găsi prin SNIF, utilaje ş.a.m.d., 
de care au mare nevoie organizaţiile de udători, inclusiv unele sedii 
ale lor, pentru că organizaţiile de udători n-au nici un fel de sediu. Am 
avut o discuţie cu director general de la ENEL, de exemplu, care 
spunea: „Eu le-aş trimite în termen facturile, dar unde să le trimit la 
udători?” Ne referim la facturile de consum de energie. „Că ei ne-au 
dat nişte adrese pe aici: Staţia de pompare, SPP, 23” ş.a.m.d. N-ar fi 
aceasta o idee, ca să întărim oleacă organizaţiile acestea de udători? 

 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
După mine, este o idee foarte bună. Analizat de la caz la caz, 

ce organizaţii, ce federaţii pot prelua, ca să strângem cât mai multe, nu 
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dăm un sediu la o singură organizaţie de utilizatori care au o mie de 
hectare. Este o idee foarte bună, după mine, pentru că şi aici le-am dat 
finalitatea organizaţiilor de udători prin lege, dar nu le-am dat şi 
altceva. Cum s-a făcut şi cu SMA-urile ş.a.m.d. Deci, părerea mea 
este, dacă există iniţiativă legislativă în sensul acesta, după mine este 
o idee foarte bună, dar analizat foarte bine, câte, cât şi ce mai rămâne 
din SNIF, ca restul să se privatizeze. Eventual, să treacă cu tot cu 
personal şi să deservească utilizatorii de apă. Este o idee foarte bună. 
Eu nu m-am opus niciodată. 

 
Domnul Victor Surdu:  
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul Pavel Horj:  
Pavel Horj, deputat de Maramureş. 
Domnule director general, aş avea câteva întrebări punctuale, 

care s-au născut ca urmare a anchetei pe care am desfăşurat-o noi în 
teritoriu. 

Potrivit Legii 4, care a fost la pachet cu 138, împrumutul de 
la Banca Mondială, s-au demarat câteva investiţii la Sadova-Corabia, 
Terasa Nicoreşti. Am să mă refer la cea de la Sadova-Corabia. 
Investiţia s-a făcut pentru reabilitarea a circa 40 de mii de hectare, iar 
în acest an s-au irigat decât 10 mii de hectare. Dacă găsiţi o explicaţie, 
pentru că a fost totuşi un an secetos şi, dacă ar fi mers la capacitatea 
investiţiei, trebuiau măcar cele 40 de mii de hectare să fie irigate. 
Prima întrebare. 

Am să vă spun întrebările, poate că dacă vă şi notaţi, ca să 
reţineţi. 

A doua întrebare. V-aş ruga frumos să ne faceţi un scurt 
istoric al litigiului dintre ANIF şi firma de pază şi în ce stadiu al lăsat 
acest litigiu în momentul în care aţi plecat. 

Iar a treia întrebare se referă: dacă aveţi cunoştinţă despre 
acea investiţie, amenajarea antierozională de la Doftana. Acolo, în 
2007, s-a făcut o recepţie finală, pentru că era încă sub garanţie. Este 
vorba de o investiţie din 2004, ca să vă spun aşa, în mare, o investiţie 
de 4 miliarde 878 de milioane, amenajare antierozională a versanţilor 
în BH Doftana, SPH Negraş. Această investiţie, după cum spuneam, 
în 2007 a avut loc un proces-verbal de recepţie, în care, printre altele, 
s-a specificat că a fost distrusă de viiturile anilor 2005-2006, se 
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prezentau câteva dintre deficienţe, pe care furnizorul se obliga să le 
remedieze, pentru că încă nu i se restituise garanţia, 30 la sută din 
valoarea lucrării. 

Toate datele pe care le-am solicitat noi ANIF-ului, nu am 
reuşit sau cel puţin nu ştiu să fi existat o altă recepţie a lucrărilor de 
remediere, deşi s-a restituit acea garanţie, undeva la 1,5 miliard lei 
vechi. 

Cunoaşteţi despre ce este vorba şi dacă da, de ce s-a restituit 
garanţia în condiţiile în care nu există un proces-verbal de constatare a 
remedierii deficienţelor? Vă mulţumim. 

 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Haideţi să încep cu ultimul punct. Nu am cunoştinţă să vi 

avut în programul de investiţii această amenajare. Deci, ea este 
anterioară. Dacă cei de la sucursală nu şi-au făcut treaba şi este ceea 
ce spuneţi dumneavoastră, sunt direct răspunzători. Eu n-am auzit 
absolut deloc, n-am avut nici o adresă şi nici o solicitare de a reface 
această lucrare sau că este în garanţie şi trebuie s-o refacă 
constructorul. Aţi spus Doftana, am rămas... pentru că nu-mi spune 
absolut nimic. 

 
Domnul Pavel Horj:  
În 2007 eraţi director general. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Eram director general, dar nu directorul general se ocupă de 

derularea contractelor şi ceea ce trebuie să facă sucursalele, că au 
delegare de competenţă. Nici n-am avut o adresă în acest sens, să nu le 
dăm garanţia, că trebuie constructorul să vină să repare ş.a.m.d. 

 
Domnul Pavel Horj:  
Contractul era încheiat. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Un contract încheiat nu mai... se revine eventual dacă nu este 

încheiat, cu act adiţional ş.a.m.d. Urmărirea în funcţiune a amenajării 
revine strict sucursalei şi sucursala trebuie să ia măsuri să menţină 
această sucursală şi, dacă constructorul nu şi-a făcut treaba, trebuie să 
vină, din fondul acela de garanţie, să repare lucrările ş.a.m.d. 
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Domnul Pavel Horj:  
Dar garanţia era constituită la nivelul ANIF central. De aceea, 

v-am întrebat, pentru că garanţia era pe 2007. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Nu. Garanţiile nu se constituie la ANIF central. Se constituie 

un cont în care constructorul îşi depune banii şi ANIF nu poate utiliza 
acei bani, că aşa este legea cu garanţiile. Decât dacă acceptă 
constructorul. Aceasta este problema. Deci, nu depune banii la ANIF. 
Toate garanţiile de bună execuţie, şi aceasta este lege nu numai la 
ANIF, ci în toată ţara, se depun într-un cont pe care şi-l deschide 
constructorul la o bancă, banca lui, pe care nu poate ANIF sau oricare 
operator economic să umble în contul acela. 

 
Domnul Pavel Horj:  
Reformulez. Eliberarea garanţiei s-a putut face numai prin 

viza conducerii centrale a ANIF. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
Dacă există semnătura mea pe aşa ceva, nu-mi aduc aminte. 
 
Domnul Pavel Horj:  
Referiţi-vă la celelalte două. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine:  
De ce s-au irigat doar 10 mii de hectare în Sadova-Corabia, 

deşi au fost reabilitate 40 de mii. Acum sunt vreo 62 de mii. Păi, din 
două motive. Unu – cultura de bază în zona aceea este cultura 
pepenelui, deci mai departe, grâu, porumb, foarte mici suprafeţe. A 
doua – activitatea de tip comercial, pe bază de cerere şi ofertă 
înseamnă că utilizatorii n-au avut nevoie de apă, simplu, deci nu şi-au 
plătit contribuţia, n-au încheiat contract sau, chiar dacă au încheiat 
contract, n-au solicitat apă, de aceea s-a irigat numai atât. 

Şi n-am mai reţinut întrebarea. 
 
Domnul Pavel Horj:  
Istoricul litigiului dintre ANIF şi firma de pază. 
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Domnul Nicolae Mărăcine:  
În anul 2006, cred, în urma unei proceduri a câştigat firma 

REGENT care, din informaţiile pe care le deţin eu şi din ce am 
constatat, din acte, nu şi-a îndeplinit atribuţiile pe care le avea prin 
contract şi predecesorul meu a reziliat contractul şi a stopat două 
facturi la plată. Eu am aflat foarte târziu de chestiunea aceasta, pentru 
că nu ştiam, nici nu mi s-a prezentat. Dar i-am chemat de nenumărate 
ori pe cei de la firma REGENT la conciliere, să vedem. Pentru că pe 
perioada cât ei şi-au exercitat activitatea de bază sau nu şi-au 
exercitat-o, noi am avut distrugeri în Ialomiţa. Şi strângeam date ca 
să-i dăm în judecată pentru recuperarea pagubelor. Ei, între timp, au 
acţionat ANIF cu acţiune de insolvenţă. Un judecător sindic, care a 
încălcat legea, le-a dat dreptate, pentru că Administraţia Naţională nu 
putea fi declarată în insolvenţă. Ne-au băgat sub administrare 
judiciară. A venit un administrator judiciar, eu i-am atras foarte serios 
atenţia, pentru că ei revendicau o chestiune care nu era în contract, că 
trebuia să le plătim redevenţă pe trei ani deşi s-a reziliat contractul şi 
n-am fost de acord cu asta, era şi normal, erau vreo 160 de miliarde lei 
vechi. Şi i-am atras atenţia foarte serios administratorului să nu cumva 
să dea banii aceia din cont. Le-am plătit facturile pe care le stopase 
domnul director general, i-am dat în judecată, am câştigat la recurs, s-
a ridicat administrarea judiciară şi asta a fost toată povestea, urmând 
ca acum să se continue acţiunea de dare în judecată a firmei REGENT 
pentru recuperarea pagubelor. Este în termen, se strâng toate datele, 
toate probele, semnăturile, contractele, procesele verbale de predare-
primire, ce au mai predat după ce şi-au încheiat activitatea ş.a.m.d. 

 
Domnul Pavel Horj: 
O clarificare la întrebarea numărul 2, aş dori: dacă s-a făcut o 

investiţie pentru 62 de mii de ha reabilitare şi s-au irigat numai 10 mii,  
este o diferenţă mult prea mare. Cum se justifică, atunci, acea 
investiţie? Pentru că acolo a existat un studiu de fezabilitate, s-au 
adunat date să se vadă dacă va fi funcţională acea investiţie. 

 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Domnule deputat, spuneţi că anul acesta s-au irigat 10 mii. 

Anul trecut s-au irigat 35 de mii, aproape 40 de mii de ha. 
Deci v-am zis: după cum funcţionează Legea 138. 
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Referitor la studiul de fezabilitate care s-a făcut şi de ce s-a 
început cu Sadova-Corabia – pentru că acolo era cel mai mare nucleu 
de organizaţii ale utilizatorilor de apă cu infrastructură de irigaţii 
predată către ei. Deci nu ne apucam să reabilităm cu banii pe care ni i-
a dat Banca Mondială sub formă de credit sisteme în care nu aveam 
certitudinea sau nu se avea certitudinea, la momentul acela nu eram 
eu, că va fi şi solicitare de apă. 

Acolo şi în Terasa Nicoreşti-Tecuci erau cele mai mari nuclee 
şi cele mai mari suprafeţe predate către utilizatorii de apă. Acolo s-au 
înfiinţat primele şi cele mai numeroase organizaţii ale utilizatorilor de 
apă. Pentru că cei de la Dăbuleni fără apă nu pot să existe. Probabil 
anul acesta atât au avut ei nevoie ca să-şi ducă recoltele la bun sfârşit. 

V-am zis: România face irigaţii de completare. 
Aduceţi-vă aminte că primăvara a fost ploioasă şi pentru 

pepeni a fost cantitate suficientă de apă, şi după aceea nu a mai fost 
nevoie şi n-au solicitat apă. Asta este explicaţia pentru care s-a irigat 
aşa de puţin în sistemul Sadova-Corabia. 

Ştiţi ce se întâmplă? Noi ar trebui să ne facem un sistem de 
irigaţii care să acţioneze cum acţionează pompierul – când a venit 
seceta, am apăsat pe buton şi ajunge apa. 

Până nu vom face aşa, totdeauna orice ploaie va stopa 
activitatea. Vom umple din nou canalele, vom pierde apa, nu o 
plăteşte nimeni şi aşa mai departe. 

Având în vedere faptul că facem irigaţii de completare, am 
avut un parteneriat cu o Universitate din Statele Unite ale Americii, 
din Luisiana, ei având aceleaşi probleme şi întâmpină aceleaşi 
dificultăţi în managementul activităţii de irigaţii, pentru că sunt pe 
aceeaşi latitudine cu noi. 

Deci, trebuie să găsim o formulă în care să ducem apa la 
hidrant în orice moment când este nevoie. Când nu este nevoie, nu 
irigăm, dar menţinem sistemul, menţinem oamenii acolo în momentul 
în care a apărut seceta. Că aţi văzut – vine o perioadă foarte proastă, 
că schimbările climatice spre asta conduc, nu mai avem toamnă şi 
primăvară, care s-au redus la o lună fiecare, nu mai avem zăpezi iarna, 
intensitatea ploii s-a modificat, pică 219 litri pe metru pătrat în zona 
Tănăsoaia şi inundă Tecucelul şi după aceea nu mai cade nici un strop 
de ploaie o lună de zile. La asta trebuie să ne aşteptăm. 

Noi trebuie să găsim soluţii ca să fim pregătiţi în permanenţă 
să apăsăm pe buton şi să facem irigaţii de completare. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mai aveţi întrebări? Nu. 
Domnule director general, înainte de a vă mulţumi pentru că 

aţi răspuns invitaţiei noastre, am totuşi o întrebare să îi zicem aşa de 
culoare – de ce nu aţi rămas director general la ANIF? 

Sunteţi în sistem din 1986, cunoaşteţi bine şi problemele de 
dinainte, cunoaşteţi bine şi problemele din timpul schimbării 
socialismului cu capitalismul, ale economiei socialiste cu ideologia de 
piaţă liberă. De ce nu aţi rămas la ANIF în continuare? 

Văd că aveţi un discurs coerent, şi mă uit şi în ochii colegilor 
- parcă astăzi este o zi mai bună – am avut până acum noroc de doi 
oameni cu care avem ce discuta la audieri. 

De ce aţi părăsit, de ce aţi fugit de răspundere? 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Nu, n-am fugit de răspundere. 
Domnule deputat, dumneavoastră aţi început bine discursul - 

aţi fost numit, nu ales. 
Asta este conjunctura politică în România. Eu am fost numit 

pe criterii politice. Mi s-a părut normal şi firesc să-mi dau demisia şi 
să las guvernul actual să-şi numească oameni care să ducă la bun 
sfârşit programul de guvernare. Poate eu aveam altă părere despre 
sector. Când s-a făcut programul de guvernare al acestui guvern, la el 
au lucrat oamenii care sunt acum şi îl gestionează. Sigur, ideile mele 
erau incompatibile cu programul de guvernare şi, atunci, am 
considerat că este fair-play să mă retrag. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am înţeles. 
Acum, ca să pun capac la întrebare – ne puteţi prezenta un 

document din care să rezulte care era de fapt viziunea dumneavoastră, 
ce aţi dorit dumneavoastră să impuneţi guvernului care era la putere în 
perioada când dumneavoastră eraţi director general, pentru a repune în 
funcţiune majoritatea suprafeţelor amenajate pentru irigat şi respectiv 
şi desecare? 

Aveţi o strategie, aveţi un document pe care l-aţi supus 
Consiliului de administraţie şi cu care apoi aţi insistat la guvernul din 
perioada dumneavoastră? 
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Domnul Nicolae Mărăcine: 
Domnule deputat, pe perioada mandatului meu s-au elaborat 

două strategii – una pentru irigaţii, sub coordonarea Ministerului 
Agriculturii – este strategie care trebuia să devină lege, inclusiv cu 
costurile punerii în funcţiune în 5 ani de zile a unui milion şi 500 de 
mii de ha. Este elaborată, este la ANIF. O puteţi solicita. Este strategia 
care, sub coordonarea mea şi a ministerului, pe sectorul de irigaţii, a 
fost elaborată de ANIF. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi a doua? 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
A doua este planul naţional de apărare contra inundaţiilor. 

Din acela mai am eu un exemplar acasă. Pot să vi-l aduc săptămâna 
viitoare. 

Dar există şi acesta la ANIF. 
Vedeţi dumneavoastră, toată lumea când zice ANIF zice 

irigaţii. Haideţi să delimităm puţin problemele. După mine, la ora 
actuală, această activitate de irigaţii care are tentă comercială nu prea 
mai pică greu pe umerii ANIF-ului pentru că situaţia este reglementată 
foarte bine. 

Problemele cele mai mari intervin în celelalte trei obiecte de 
activitate pe care le are ANIF-ul, şi văd că nimeni nu face referire la 
ele. Primul este, după mine, vital şi cel mai important la ora aceasta - 
şi începusem să elaborez o strategie pentru combaterea eroziunii 
solului. 

Domnule deputat, rămânem fără apă. Dacă nu luăm măsuri de 
combaterea eroziunii, de amenajarea pe bazine hidrografice, cu 
acumulări pe zonele înalte, cu lucrări antierozionale de suprafaţă, ne 
deci să ne ducem la efect, şi nu la cauză, rămânem fără apă. 

Uitaţi-vă în zona Focşani – cursuri de apă care până acum 2-3 
ani de zile aveau debit şi care acum s-au transformat cu debit periodic 
de tip nici măcar pârâuri – s-au transformat în torenţi. Este foarte grav. 
Dacă nu luăm măsuri pe zonele înalte, nu vom avea cu ce iriga pentru 
că nu vom mai avea apă. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Eu mă refer la faptul că aşa cum aţi sesizat, anumite râuri 

acum sunt pârâiaşe şi devin neîncăpătoare şi provoacă dezastre în 
perioada ploilor torenţiale, dar ele aveau de regulă un debit constant, 
şi aveau un debit constant pentru că în amonte aşa este – erau mai 
multe păduri, mai multe lucrări de combatere a eroziunii solului. 

Unde sunt aceste două strategii? 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Pe aceasta începusem să o elaborez pentru că într-un an şi 

jumătate cât am stat acolo am făcut două care mi s-au părut cele mai 
importante – strategia pe irigaţii şi strategia pe apărare, pentru că aţi 
văzut ce probleme am avut cu apărarea, şi în mandatul meu au fost cei 
mai mulţi bani alocaţi pentru lucrările amenajate. Le-am dat în anul 
2007 circa 20% pentru menţinerea în funcţiune a digurilor. 

Domnul Tinel ştie foarte bine ce discuţii au fost pentru nişte 
dotări ale ANIF-ului pentru întreţinerea digurilor. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă aţi avut o strategie bună, bănuiesc, de ce nu aţi pus-o în 

practică, pentru că în anul 2007 s-a irigat foarte puţin şi a fost un an 
cumplit de secetos. În 1946-1947 a mai fost aşa, când România a fost 
confruntată cu marea foamete. 

 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Domnule deputat, eu am venit în iulie 2007 la conducerea 

ANIF-ului. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Numai puţin, că n-am terminat. 
Deci în 2007 avem toate datele. Pe cele din 1946-1947 le 

ştiam, dar acum am cerut de la Institutul nostru Meteorologic şi de la 
Institutul de Pedologie – în anul 2007 a fost o secetă excesivă inclusiv 
secetă pedologică, adică în foarte multe zone ale ţării capacitatea de 
apă în sol a fost sub coeficient. 

 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Eu am venit în iulie 2007. Strategia am terminat-o în 2008. 
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Ce vreau să vă spun: că în proiecţia bugetară pe care o făcuse 
Guvernul Tăriceanu numai pentru investiţii pentru anul 2009 şi în 
special pentru investiţii în irigaţii erau alocate 6.500 de miliarde. Anul 
aceasta, cât m-am uitat pe bugetul care este public, la investiţii la 
ANIF sunt 800 de miliarde de lei vechi. Faceţi o comparaţie şi după 
aceea vedem de ce nu avem irigaţii în România. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi probabil că aţi venit în iulie 2007 şi s-a întâmplat ca şi anul 

acesta – că bugetul de venituri şi cheltuieli la majoritatea sucursalelor 
s-a aprobat cu data de 3 iulie 2009, când toată lumea era înnebunită că 
este secetă. 

 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
În 2007 nu ştiu când s-a aprobat bugetul ANIF-ul, că eu când 

am venit era bugetul aprobat, dar ţin să vă spun că în anul 2008 am 
avut bugetul aprobat în februarie, cu lista de investiţii cu tot, şi am 
putut să facem proceduri şi am reabilitat tot ce am avut în planul de 
investiţii. Şi, dacă vă uitaţi pe cifre, la câţi bani s-au alocat în 2007-
2008, nu ştiu în ceilalţi ani, să vedeţi că sunt cele mai mari sume 
alocate acestui sector din 1990 până acum în echivalent euro. 

Şi ce vreau să vă mai spun: în 2006, 2007, 2008, în perioada 
cât a fost domnul director general Nastea la ANIF, s-au promovat 24 
de proiecte SAPARD care, după mine, au fost singurele proiecte 
SAPARD cu un succes real – terminate la termen, cu banii încasaţi şi 
ajunşi în conturile ANIF. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am sesizat că dumneavoastră aveţi un discurs şi mai ales 

argumentele dumneavoastră, intervenţiile dumneavoastră din cadrul 
comisiei sunt purtătoare ale unui limbaj strict tehnic, ceea ce este 
foarte bine. 

De ce nu aţi încercat să refaceţi laboratoarele de prognoză şi 
avertizare care erau în ANIF şi care erau într-o strânsă colaborare cu 
Institutul Meteorologic, care oferea nişte date şi pe care apoi le 
prelucraţi împreună cu analizele făcute de ANIF şi făceaţi o 
recomandare de irigare, nu aşa cum se întâmplă acum – se scoală unul 
dimineaţă precum cocoşul, se uită cu un ochi în sus şi, dacă plouă – nu 
irigăm; dacă nu plouă – irigăm. 
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Domnul Nicolae Mărăcine: 
Domnule deputat, dacă vă uitaţi la adresele pe care le-a trimis 

ANIF-ul la promulgarea lui 167, veţi vedea că acolo chiar am vrut să 
introducem în modificările lui 167 reînfiinţarea acestor compartimente 
de avertizare a udărilor. A fost o poziţie clară din partea Băncii 
Mondiale – a venit amendamentul pe linia lor, pentru că au zis că 
această activitate trebuie să devină de tip comercial. O faci tu şi iei 
venituri, dar ANIF-ul nu avea voie să facă venituri. Cerc vicios. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Stimaţi colegi, mai aveţi întrebări? Nu. 
Mulţumim mult. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Şi eu vă mulţumesc. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi vă rog să ne aduceţi strategiile. 
 
Domnul Nicolae Mărăcine: 
Da. Săptămâna viitoare. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Pauză până la ora 14,00. 
 

* 
 

Domnul Mihai Banu:  
Numele meu este Mihai Banu şi sunt secretarul acestei 

comisii. 
Am rugămintea ca, înainte de a vă prezenta intervenţia 

dumneavoastră, să vă prezentaţi numele, pentru că se înregistrează 
audio şi se şi consemnează steno. 

Cred că aţi citit scrisoarea pe care v-a transmis-o comisia, 
domnul preşedinte Tabără. Misiunea dumneavoastră însă nu este atât 
de complicată, este o chestiune punctuală legată de pagubele care s-au 
produs în perioada 1990-2008 sau 2009 în zona sectorului de irigaţii. 
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Avem de la dumneavoastră aici un material destul de 
voluminos. Am făcut, aşa, o socoteală, este vorba de vreo 250 de 
miliarde lei vechi pagube, văd că recuperare aproape zero. Ideea 
noastră nu este să vă cercetăm pe dumneavoastră, ci este să ne spuneţi 
de fapt care au fost principalele cauze care au dus la această situaţie, 
în afară de cele legate de perioade când statul nu mai funcţiona, când 
instituţiile nu mai aveau putere şi de ce s-a recuperat atât de puţin. 
Care a fost cauza că din cele 240 de miliarde, aproape zero 
recuperare? Vă mulţumim. 

 
Domnul Aurel Condruz:  
Onorată comisie, mă numesc comisar şef Condruz Aurel, 

sunt şeful Serviciului combaterea infracţiunilor contra patrimoniului 
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia de 
investigaţii criminale. 

În atribuţii, avem şi prevenirea şi combaterea infracţiunilor de 
furt în domeniul irigaţiilor, amenajărilor de irigaţii. 

De la început vreau să vă spun că noi nu am putut prezenta o 
situaţie exactă privind furturile, sustragerile din perioada 1990 la zi, 
având în vedere că în perioada 1990-1999 anumite structuri judeţene 
nu au mai avut registrele şi tot ce s-a soluţionat în perioada respectivă 
dosarele au fost clasate la parchete şi instanţe. 

Însă eu am o situaţie identificată, am o situaţie pe judeţe. 
Dacă doriţi să dau citire la câteva dintre judeţe, să aveţi o părere cum 
s-a raportat, câte au fost fapte înregistrate, dosare înregistrate la 
nivelul unor judeţe. Spre exemplu: Arad – 4; Argeş – 3; Bihor – 4; 
Brăila – 139; Buzău – 14; Călăraşi – 249; Constanţa – 1; Dâmboviţa – 
5; Dolj – 56; Galaţi – 3; Giurgiu – 105; Ialomiţa – 72; Ilfov – 30; 
Neamţ – 1; Olt – 12; Suceava – 2; Teleorman – 21; Tulcea – 12; 
Vaslui – 16. Deci, se observă că, în general, judeţele din sudul ţării şi 
sud-est. 

Am şi modul cum au fost soluţionate dosarele. Spre exemplu, 
vi le dau pe cele unde numărul este mai ridicat: la Brăila, din 138 
înregistrate, 120 au fost soluţionate, din cele 120, 91 au fost cu 
terminarea urmăririi penale şi înaintarea dosarului în instanţă; de 
asemenea, la Călăraşi, 249 înregistrae, 202 soluţionate, din care 193 
trimitere în judecată; dolj, 56 dosare înregistrate, 31 soluţionate, iar 
cele rămase, 25, din ele 20 sunt cu autori necunoscuţi; Giurgiu, 105 
înregistrate, 89 soluţionate, din care 87 prin trimitere în judecată; 
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Ialomiţa, 72 înregistrate, 34 soluţionate, din care 29 prin trimiterea în 
judecată; Ilfov, 30 înregistrate, 30 soluţionate, 16 prin trimiterea în 
judecată. 

Ce doresc să relatez. Marea majoritate au... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Îmi daţi voie, o întrebare. Câţi dintre cei trimişi în judecată au 

fost condamnaţi. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Nu ştiu, nu am o situaţie. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar valoarea pagubelor? Mă interesează la Călăraşi, la 

Giurgiu. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Am înţeles. Nu am nici o asemenea situaţie. Dar dacă-mi 

permiteţi, mă pot pregăti. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Există un dosar trimis de dumneavoastră la noi, la staff-ul 

tehnic. Este acolo, eu m-am uitat. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
De aici nu-ţi dai seama. Sunt judeţe care n-au datele complete 

şi, aşa cum a precizat, nu mai au baza de date statistică pentru ce a fost 
anterior lui 2000 sau nu ştiu când, deşi ar fi trebuit să existe, şi nu le 
pot rezolva. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Eu am câteva exemple, referate, unele le-am adus în hârtie, 

unele sunt pe stick, format electronic. Dacă doriţi să vi le pun la 
dispoziţie, vă rog.  

În ce constau faptele, marea majoritate sunt de sustrageri, este 
material de fier, mulţi dintre ei le-au dus la fier vechi ulterior şi acesta 
este motivul pentru care unele n-au fost recuperate, iar altele, chiar 
dacă au fost recuperate, n-au mai fost în stare de funcţionare. Avem şi 
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motoare electrice recuperate şi sustrageri de motoare electrice, de 
transformatoare. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule comisar şef, la Călăraşi, perioada cu sustragerile 

cele mai mari, perioada în care aţi întocmit cel mai mare număr de 
dosare, cel mai mare volum de muncă din cele 249, care a fost? 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Nu sunt pregătit cu Călăraşul. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Am dat un exemplu, deoarece Călăraşul apare la 

dumneavoastră cu cel mai mare număr de dosare, 249. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Aşa ne-au raportat, ce au găsit şi dumnealor în... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Perioada 1990-1992, 1996-2000, 200o-2003, adică aţi văzut 

şi amploarea fenomenului. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Fluctuaţia, dinamica, am înţeles. Însă, ce se întâmplă, noi nu 

am fost destul de bine dirijaţi în a vă furniza materialul pe care-l doriţi 
şi situaţia concretă. Spre exemplu, noi am avut alte atribuţii până 
acum, noi de trei luni, unii dintre noi, îndeplinim atribuţia pe linia 
aceasta de muncă. Deci, ca să pot să vă citesc din activitatea mea 
personală sau ce cunosc, nu am o lungă perioadă. Trebuia să mă 
documentez la fiecare instituţie. Eu, dacă doriţi, îmi notez şi vă pot 
transmite datele pe care le doriţi, pe etape. Şi am sesizat acum, 
prejudiciile cauzate şi de ce nu s-au recuperat sau poate s-au recuperat 
dar nu ni s-a adus la cunoştinţă exact. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnul deputat Chirilă. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Chirilă mă numesc, de la Constanţa. 
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Mă mir că sunt aşa cuminţi cei de la Constanţa. Eu cunosc 
starea şi jaful de la Constanţa. Este un singur caz, dar nu este vina 
dumneavoastră. Nici nu m-ar interesa un singur caz şi nici nu mă 
interesează câţi au furat. Mă interesează dacă dumneavoastră sau 
instituţia, nu dumneavoastră, aţi dispus vreo măsură de control la 
centrele de colectare, pentru că, până la coadă, ajungem într-un fel sau 
altul acolo, iar cei de acolo trebuiau să justifice, au venit cu acte, au 
venit fără acte, a venit ţiganul de nu ştiu unde, a venit un om serios. 
Pentru că foarte multe ori nu pot cei de la Ministerul de Interne să 
alerge pe toţi iepuraşii pe câmp, că nu-i prinzi. Ei s-au perfecţionat în 
furtişaguri mai repede decât am reuşi noi să depistăm cazurile. Dar 
centrele de colectare ar fi trebuit să funcţioneze după nişte reguli, după 
nişte principii şi măcar o descindere acolo, împreună cu Garda 
Financiară, împreună cu alte organe, ar fi putut face mai uşor lumină. 
Le-a inventariat vreodată cineva şi dacă lucrurile acolo au mers bine? 
Probabil că mai uşor ne-am fi dat seama, pentru că volumele sunt 
imense. Eu mă uit în Portul Constanţa câte mii, sute de mii de tone de 
fier vechi au luat drumul Turciei şi, mă rog, în altă parte, dar în special 
pe piaţa turcă şi ştiu că acelea nu veneau de acasă, că le vedem. Un 
motor de la o staţie de pompare sau un nu ştiu ce nu-l găseşti pe stradă 
şi trebuie să-l iei cu o macara, este o treabă mai elaborată. Şi cred că 
ne-ar face puţină lumină, chiar dacă dumneavoastră nu aveaţi 
atribuţiuni, dar rolul instituţiei era că totuşi măcar cât se poate să le 
păzească de aceste... Mulţumesc. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Domnule deputat, vreau să vă informez că, din cele 534 

soluţionate, 461 prin trimitere în judecată, dosare penale, mai mult de 
jumătate sau aproape toate au fost cu autori necunoscuţi. Ca să 
ajungem la identificarea autorilor, noi a trebuit într-adevăr să ajungem 
şi la recuperarea bunurilor şi centrele de colectare au fost permanent în 
atenţia noastră. S-au făcut controale, s-au făcut verificări. Au fost 
identificate nenumărate bunuri depuse fără documentele legale, motiv 
pentru care şi acestor proprietari, posesori de centre li s-au întocmit 
dosare pentru fals, înregistrare în contabilitate. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aveţi o situaţie a ceea ce prezentaţi acum? 
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Domnul Aurel Condruz: 
Nu am o situaţie. Asta v-o spun din experienţă. Însă vă 

comunic şi acest punct ulterior. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnul secretar Banu amintea la început că valoarea 

pagubelor estimate în perioada aceasta 1990-2009 a furturilor este 
undeva la 250 de miliarde. Pe noi ne interesează: am estimat paguba, 
cât a am recuperat? S-a recuperat ceva sau, dat fiind faptul că fiind cu 
autor necunoscut, n-am recuperat nimic? Şi dacă este cu autor 
necunoscut, atunci în instanţă ce am mai trimis? Pentru că 
dumneavoastră spuneţi că din cele 534 de dosare, 464 sunt cu trimitere 
în judecată, marea majoritate cu autori necunoscut şi atunci întreb ce 
am trimis în judecată dacă sunt cu autor necunoscut? 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Cred că nu m-am făcut... deci, iniţial erau cu autori 

necunoscuţi. La noi s-au reclamat fapte: a dispărut, din locul X, bunul; 
noi imediat ne-am înregistrat cu cauză cu autori necunoscuţi, dar 
trimiţând în judecată, evident că am trimis persoane, nu fapte; am 
trimis persoane, deci am identificat autorii în aceste dosare şi am ajuns 
să le trimite. 

Prin urmare, dacă avem dosare cu autori necunoscuţi la 
început şi ulterior identificăm autorii, autorii nu-i putem proba decât 
dacă avem şi prejudiciul recuperat, bunuri în natură recuperate. Foarte 
adevărat, este puţin probabil să fi recuperat bani în schimb, noi n-
aveam cum. Banii s-au perceput ulterior în instanţă, dar noi am 
recuperat bunuri. Prin urmare, eu am făcut o comparaţie: dacă faptele 
au fost iniţial cu autori necunoscuţi, noi am identificat prin activităţile 
desfăşurate autorii şi i-am trimis în instanţă; nu trimitem decât 
persoanele, nu şi faptele. Faptele sunt înregistrate altfel. Prin urmare, 
avem şi prejudiciul recuperat, bunuri în natură, vorbesc. O să vă 
prezint situaţia respectivă, eu mi-am notat, am reţinut ideea 
dumneavoastră şi o s-o prezint. 

De asemenea, la centrele de colectare, vă vorbesc din 
activitatea de 28 de ani, centrele de colectare întotdeauna ne-au fost în 
atenţie, mai ales asupra faptului că făceau mari achiziţii de cabluri din 
cupru, se furau instalaţiile electrice şi erau bine plătite. Noi am 
identificat foarte multe, le-am recuperat, dar vreau să vă spun că 
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recuperarea a fost aproape degeaba, pentru că bunul era distrus, cablul 
respectiv nu mai era întreg, era tăiat şi nu mai era în folosinţă. A 
trebuit să fie retopit, deci materie primă pentru atelierele de prelucrare 
a cablurilor electrice. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Estimarea pagubelor cum aţi făcut-o? 
 
Domnul Aurel Condruz: 
În funcţie de cel care reclamă. Când ne sesizează cineva, 

automat trebuie să ne prezinte... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi aţi mers automat pe estimarea făcută de RAIF sau 

societatea respectivă? 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Gestionarul respectiv. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Inclusiv în instanţă? N-aţi mers pe expertiză, pe nimic?  
 
Domnul Aurel Condruz: 
Nu am mers pe expertiză, având în vedere faptul că costa 

foarte mult efectuarea unei expertize. Nu câştigam noi prin 
recuperarea prejudiciului, cât rebuia să plătim la efectuarea unei 
asemenea expertize tehnice de specialitate, judiciară. Şi s-a mers pe... 
părţile au convenit într-adevăr aşa, acesta este prejudiciul şi s-a mers 
pe el. Acolo unde au fost. Dar am avut totuşi... s-a ridicat din 
inventarul acelei societăţi fişa de evidenţă contabilă a bunului care a 
fost sustras. Nu era nevoie neapărat întocmită o expertiză tehnică 
judiciară, valorile înregistrate în contabilitate. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnul deputat Pavel Horj. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Sunt Pavel Horj, deputat de Maramureş. 
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Domnule comisar şef, aş dori să ne informaţi dacă aveţi 
cunoştinţă despre aşa-numita în epocă „afacerea Coşereni” – dacă s-a 
constituit vreun dosar penal şi care a fost rezultatul acestei anchete a 
poliţiei. Este vorba de 14.426 bucăţi de conducte degradate care au 
fost preluate de AUAI Coşereni, ceea ce reprezintă aproximativ 40 de 
tone de aluminiu. Este vorba de informaţiile care au apărut la această 
comisie - ca urmare a anchetei, au fost diferite discuţii – unele cu 
sustenabilitate, altele fără. Deci dacă a existat un dosar penal în 
cercetare la Inspectoratul General al Poliţiei, dacă s-au stabilit vinovaţi 
şi în ce fază se află această cercetare. Deci dacă a existat, să ne spuneţi 
despre ce este vorba, dacă aveţi informaţii. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Consider că vă referiţi la localitatea Coşereni din judeţul 

Ialomiţa. 
Nu îmi este cunoscut cazul, dar mi-am notat şi mă informez, 

şi vă voi prezenta exact cum stau lucrurile. 
Deci nu-mi este cunoscut cazul. 
Dacă dumneavoastră, domnule comisar şef, aveţi cunoştinţă. 
 
Domnul Nicolae Marcu: 
Nu. 
Sunt comisar şef Nicolae Marcu, şef serviciu coordonare şi 

evaluare pentru mediul rural din cadrul IGPR – Direcţia de ordine 
publică - coordonare şi evaluare poliţişti de la postul de poliţie 
comunal. 

Vroiam să mă refer la discuţia anterioară vizavi de centrele 
acestea de colectare. 

Până în 2006 a fost în vigoare Ordonanţa Guvernului nr.16 în 
care se interzicea colectarea de materiale neferoase de către aceste 
centre. În 2006 şi-a încetat valabilitatea această ordonanţă şi de atunci 
oricine poate să predea la centrele de colectare a materialelor 
neferoase astfel de materiale. 

Noi am avut o iniţiativă legislativă vizavi de prelungirea 
termenului sau de modificare a acestei ordonanţe. Nu mai ştim ce s-a 
făcut. Deci a fost trimisă la Ministerul Mediului, având în vedere că 
dânşii sunt responsabili pentru acest act normativ, şi de atunci nu mai 
ştim ce s-a întâmplat. 
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Şi asta vroiam să vă aduc în atenţie – faptul că nu mai este 
interzisă predarea către centrele de colectare a materialelor neferoase 
şi feroase. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule comisar şef, dumneavoastră aţi afirmat că pe 

Constanţa există un singur dosar. Eu am aici tot un document transmis 
de către Ministerul Internelor şi din acest document văd că pe 
Sucursala Dobrogea există 27 de dosare. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Este foarte posibil. Eu nu am cunoştinţă de acel dosar. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Da, este corect. Sunt de la Ministerul Agriculturii. 
Atunci, de unde or fi luat datele? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ei au făcut propuneri. S-au transmis dosare, dar unele din ele 

nu s-au mai transformat, deci este posibil ce avem noi acolo – 
plângerile formulate de noi, unele să fi fost soluţionate înainte de a se 
transforma în dosar de urmărire penală. 

Este clar – ce avem noi aici nu bate cu ce există la dânşii. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Aici sunt 749, şi la dumneavoastră apar 500 şi ceva. 
 
Domnul Nicolae Marcu: 
Nu. 749 apar şi la noi. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Da? 
Atunci de ce Dobrogea apare la dumneavoastră cu un dosar şi 

aici sunt 28? Pe total, văd că cifra este bună. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Domnule secretar, este posibil şi la noi să fie mai multe 

dosare în lucru decât aveţi dumneavoastră informaţia de la Ministerul 
Agriculturii. Dar noi avem această situaţie raportată de colegii noştri 
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într-o săptămână – ce au reuşit să identifice, să ia fiecare registru de 
înregistrări cu lucrări la mână. 

Nu am pretenţia că s-a comunicat 100% tot ce exista, având 
în vedere că unii dintre colegi ne-au făcut precizarea – nu am avut 
posibilitatea să consultăm perioada ’90-’99 întrucât registrele, 
conform Legii secretariatului, s-au clasat, s-au dus în arhive, s-au topit 
unele dintre ele. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule coleg, acum, dacă ne luăm după dosarul acesta, în 

Dobrogea nu s-a stat degeaba – vreo 6 milioane de lei sunt pagubele 
comunicate de cei de la ANIF. Este una dintre cele mai mari pagube 
pe total ANIF în Dobrogea. 

 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Şi nu ştim cât s-a recuperat, dacă s-a recuperat ceva. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Ministerul Internelor nu cred că are evidenţa pagubelor 

recuperate. 
Vă comunică cei de la Parchet sau de la instanţe ce s-a 

recuperat, soluţia definitivă? 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Nu, nu ne comunică soluţia definitivă. Numai dacă noi 

urmărim, dacă noi suntem curioşi să vedem ce soluţii s-au dat. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră spuneţi că pentru perioada ’90-2000 nu puteţi 

să ne prezentaţi nici o dată statistică întrucât registrele s-au distrus. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Unele dintre structurile noastre teritoriale ne-au comunicat că 

n-au avut acces la această perioadă. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar nu acesta este motivul. 
Din câte ştiu eu Legea privind arhivarea, documente de tipul 

acesta nu puteţi să le distrugeţi pe o perioadă mai mică de 25 de ani. 
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Domnul Aurel Condruz: 
Depinde ce termen îmi acordaţi, şi, în funcţie de asta, eu voi 

relua încă odată şi chiar la unele dintre judeţe voi verifica personal. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Domnul deputat Giurgiu. 
 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
Vreau să vă întreb dacă în perioada pe care o vom stabili 

împreună cu colegii vă puteţi interesa şi de ce s-a recuperat în instanţă 
sau ceva amănunte, fiindcă pentru noi sunt foarte importante daunele 
care au fost recuperate şi unde sunt cele mai multe şi cum s-a reuşit 
recuperarea. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Noi am putea dirija colegii noştri din teritoriu să meargă la 

instanţe şi să urmărească soluţiile care s-au dat în dosare, însă ne va 
veni foarte greu având în vedere că s-au făcut recursuri, dosarele s-au 
strămutat, deci ne va veni greu. Însă, ca exemple, dacă identificăm 
asemenea dosare, vă putem prezenta cum s-au făcut ulterior, dar mai 
mult ca sigur procedura prevede – dacă bunul nu poate fi recuperat în 
natură, se constituie parte civilă în instanţă şi apoi se face prin 
executare judecătorească. 

N-am ştiinţă că s-a făcut executare judecătorească la 
asemenea cazuri, mai ales că cei care sustrăgeau erau de factură 
modestă din punct de vedere al condiţiei sociale. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi totuşi eu insist pe datele acestea. Dat fiind vorba că 

discutăm cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, ar fi trebuit să 
existe o astfel de bază de date. Discutăm de un sector extrem de 
important. 

Noi am discutat până acum numai de faptele sesizate de 
administrator, în numele proprietarului, în numele statului, fiind vorba 
de domeniul public, dar nu discutăm faptele autosesizate. Adică din ce 
ne-aţi prezentat dumneavoastră rezultă 734 de cazuri sesizate, dar nu 
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veniţi să ne spuneţi câte fapte au fost autosesizate de lucrătorii 
Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada exercitării 
funcţiei. Din ’90 până acum eu refuz să cred că nici o căruţă, nici un 
tractor, nici o maşină pe drumurile publice nu a fost identificată cu 
motoare, cu ţevi etc. şi nu li s-a întocmit dosar. Adică prea Ministerul 
Administraţiei sau lucrătorii Ministerului Administraţiei au aşteptat să 
vină gestionarul să ne spună: i s-a furat, că, altfel, controalele acestea 
pe drumurile publice, pe circulaţie, pe tot ce vezi... 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Dacă îmi permiteţi să vă spun, domnule deputat, problema se 

pune în felul următor: la furt întotdeauna trebuie să existe o sesizare, 
dar rugămintea mea este să nu înţelegeţi că noi nu avem prinderi în 
flagrant în aceste dosare. Şi în cazul prinderii în flagrant tot aşa 
trebuie să identifici posesorul bunului, proprietarul lui, şi să iei o 
declaraţie şi o reclamaţie pentru că numai în baza acestei sesizări a lui 
poţi să continui mai departe din punct de vedere juridic ancheta. 

Prin urmare, la furt întotdeauna există o sesizare. Chiar dacă 
eu îl prind în flagrant pe individ, automat iau legătura cu proprietarul, 
îi aduc la cunoştinţă ce s-a întâmplat şi el este obligat de lege să 
depună această sesizare în care îşi spune ce a constatat – că poliţistul 
s-a prezentat cu hoţul la el şi cu bunul, i l-a predat, bunul respectiv 
valorează atât. Se incumbă aici şi distrugerea instalaţiei; nu este numai 
bunul în natură – cât valorează. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Cred că aţi înţeles ce am vrut eu să spun. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Sigur că da. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Discuţia nu vreau să o duc mai departe; vreau să o închei 

acum. 
Însă eu am spus clar: discutăm de 734 de cazuri pe sesizările 

structurilor de administrare ale Ministerului Agriculturii, nu discutăm 
de ce s-a autosesizat Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
controalele proprii pe care le-au făcut ei şi în urma activităţii proprii 
desfăşurate pe partea aceasta, pentru că dumneavoastră spuneţi – 
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procedura este să vină proprietarul să spună, dar până la procedura de 
a spune, de a confirma proprietarul că este proprietarul bunului etc., 
dumneavoastră vă autosesizaţi şi deja daţi drumul la dosar. Pe urmă 
începeţi etapele şi spuneţi cine este proprietarul, cine este cutare, cine 
este cutare, pentru că fapta, indiferent de cum se numeşte proprietarul, 
s-a comis. Atâta timp cât făptuitorul nu este proprietarul bunului, 
indiferent cine, ce şi cum, fapta este comisă. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Domnule deputat, ca să mă faceţi să înţeleg, vă dau un 

exemplu scurt - noi după ’90 am avut foarte multe autoturisme sparte 
din care s-au furat radio-casetofoane audio. Marea majoritate a 
proprietarilor acelor autoturisme erau cetăţeni români care înainte de 
’90 au locuit şi locuiau în străinătate. După ’90 s-au deschis graniţele 
şi au venit la familie, acasă; au stat o săptămână, două, trei şi s-au 
reîntors la locul lor. Au fost identificate bunuri la autorii de spargeri, 
dar acei proprietari n-au mai fost identificaţi. Ei n-au reclamat. Au 
plecat în grabă, nu au vrut să mai piardă vremea şi aşa mai departe, şi 
noi n-am putut să trimitem acei autori în judecată pentru că nu am 
avut, aşa spunea legea, reclamaţiile respective. Acesta este exemplul 
pe care am vrut să vi-l dau. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră ştiţi că legea care a înfiinţat pentru prima 

dată asociaţia privată, asociaţia udătorilor, a apărut în 1999. Pe 
perioada aceasta – 1990-1999 - nu discutăm de alt proprietar decât 
statul român în domeniul îmbunătăţirilor funciare. 

Deci aici nu putem să discutăm în 1990, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 până a apărut, inclusiv 2000, că 
n-au apărut primele asociaţii decât după 2001, deci nu discutăm decât 
de un singur proprietar – statul român pe infrastructura de irigaţii. 
Deci indiferent unde v-aţi fi putut duce, unde vă duceaţi şi unde îl 
găseaţi, proprietarul era statul român prin structura de administrare 
care se numea RAIF, IELIF, cum s-a numit după 1990 – RAIF, pe 
urmă Regia de Îmbunătăţiri, după care s-a transformat în SNIF. 

Deci aici nu discutăm de şapte mii de proprietari privaţi care 
au venit cu 70 de mii de maşini şi nu îi găseam. Aici a fost unul 
singur, înţelegeţi? 
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Eu vreau să scot în evidenţă altceva – faptul că amărâţii 
aceştia de la SNIF care păzeau acolo instalaţiile acestea au făcut totuşi 
734, deşi mi se pare mic numărul de sesizări, la amploarea şi volumul 
sustragerilor, pentru că din 2.500.000 irigate, să irigi 700 de mii, 400 
de mii, un milion şi ceva de ha dispuse în 10 ani de zile, mi se pare... 
Dar, în sfârşit, acesta este volumul, şi comparativ cu datele prezentate 
de dumneavoastră din activitate proprie, ca să o numesc eu aşa. Aici 
este tot paradoxul. Adică s-a aşteptat: vine statul să reclame, ne 
sesizăm şi facem dosar; nu vine statul să reclame, hoţul neprins este 
negustor cinstit, şi am ajuns în situaţia în care fără voia noastră s-a 
constituit această comisie dat fiind fundul sacului unde toţi suntem sau 
pe buza prăpastiei. 

 
Domnul Nicolae Marcu: 
Dacă îmi permiteţi, aceste 749 de lucrări au fost înregistrate, 

deci nu neapărat că au venit numai de la SNIF, IELIF; inclusiv munca 
poliţiştilor în prindere flagrant este în aceste 749 de dosare. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
De aici nu rezultă aşa. 
 
Domnul Nicolae Marcu: 
Lucrări soluţionate. Se spune aici: lucrări înregistrate; total 

înregistrate. 
Deci la nivelul Poliţiei Române au fost înregistrate 749 de 

sesizări. 
 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Să vedem dacă am înţeles bine: dacă dumneavoastră prindeţi 

pe cineva că a furat şi mergeţi la proprietar şi proprietarul nu face 
plângere, acel om scapă fără nici o sancţiune? 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Da. 
 
Domnul Nicolae Marcu: 
Au fost întâlnite situaţii în care partea păgubită, respectiv o 

anumită agenţie dintr-un judeţ nu s-a constituit parte civilă şi a spus că 
nu are prejudiciu. Au fost cazuri şi s-a dat neînceperea urmăririi 
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penale având în vedere faptul că, după cum cunoaşteţi, se transportă 
cu autovehicule, deci nu este neapărat să îl prinzi pe raza judeţului de 
unde s-a furat; poţi să îl prinzi la distanţă de peste trei judeţe. Îl 
întrebi: de unde le ai? Le-am găsit pe câmp. Aşa spun. Oricine spune 
treaba aceasta – le-am găsit pe câmp. Unde pe câmp? Păi peste trei 
judeţe. Te duci acolo. De unde sunt acestea? Aici le-am găsit. Şi de 
atunci încep verificările şi mergi la ANIF. Mergi acolo: noi nu avem 
prejudiciu. Cam aşa au fost unele. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule comisar şef, mă iertaţi că intervin, cu permisiunea 

domnului preşedinte. 
Potrivit Codului Penal, infracţiunea de furt - dacă bine îmi 

amintesc eu, luarea unui bun din posesia altuia cu scopul de a ţi-l 
însuşi - nu este ţinută de plângerea prealabilă formulată în cazul 
acestei infracţiuni. 

Păi, dacă dumneavoastră aţi identificat o infracţiune de furt, 
pentru ce mai aveaţi nevoie de plângerea părţii vătămate? Infracţiunea 
trebuia tratată potrivit Codului Penal – trimisă în judecată. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Nu o dată am făcut asemenea demersuri şi ne-au fost respinse 

dosarele. 
 
Domnul Nicole Marcu: 
Activitatea de cercetare penală este supravegheată de 

procuror şi, ca atare, noi îndeplinim dispoziţiile procurorului. Atâta 
timp cât nu există prejudiciu... 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Noi vă spunem din practica judiciară acum. 
 
Domnul Nicole Marcu: 
Aceasta este realitatea. Şi în multe situaţii, având în vedere 

condiţia socială a celui care a furat, a autorului, procurorul spune că îi 
dă scoatere sau neîncepere. 
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Domnul Mihai Banu: 
Domnul preşedinte Tabără, preşedintele comisiei. Eu i-am 

ţinut locul până acum, de aici încolo... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu, nu, lăsaţi că sunteţi cu responsabilităţi în conducere, aşa 

că nu-i nici o problemă. 
Aş pune şi eu câteva întrebări, mai mult discuţii şi aş spune 

dacă Ministerul de Interne a făcut demersuri către această instituţie a 
statului, Regia de Îmbunătăţiri Funciare, RAIF, SNIF, după aceea în 
ultimii ani ANIF, respectiv SNIF, privind faptul că din patrimoniu se 
fură? Pentru că eu, în calitate de ministru, sigur, numai pătrund pe 
celălalt sector al informaţiilor din zona aceasta a administraţiei, în care 
eram informat asupra problemelor care se întâmplau în sector, inclusiv 
măsuri pe care le-am luat imediat pe baza unor informaţii şi care erau 
sută la sută reale. Aţi făcut astfel de sesizări către regie: „Domnilor, 
vedeţi că voi nu vă gestionaţi patrimoniul”, că se întâmplă ce spuneaţi 
înainte, adică am găsit făptaşul, dar nu-şi revendică ceilalţi, pentru că 
practic neglijenţele erau la ei, nu-şi făceau inventare. Nici nu ştiau şi 
cred că nici acum nu ştiu dacă le mai au sau nu le au în interior. S-au 
făcut astfel de sesizări către Ministerul Agriculturii, către conducerea 
Ministerului de Interne, către RAIF, pe o astfel de temă de 
atenţionare? Pentru că aici este vorba de un patrimoniu, colegii mei vi 
l-au spus, dar în aprecierea noastră să ştiţi că depăşeşte 15 miliarde de 
euro, tot prejudiciul, toate distrugerile care au fost. Nu ne ducem la 
cifra de sus, pentru că unii vehiculează la peste 30-40 de miliarde 
această pierdere. Deci, nu este o pierdere oarecare, care s-ar fi pierdut 
nu dintr-un sistem privat, ci din proprietatea privată a statului sau 
publică şi care a avut nişte efecte extraordinare şi are în continuare 
asupra economiei naţionale.  

S-au făcut astfel de demersuri către Ministerul Agriculturii? 
Pentru că ei ne prezintă aici, este un dosar întreg, câte demersuri s-au 
făcut. Şi vă spun că 80 la sută sunt fără nici un fel de finalitate. 

Şi unde am putea noi acţiona, noi, ca şi comisie, noi nu vă 
învinovăţim. Noi am putea spune şi o spun şi eu, şi în perioada când 
eram ministru, că nu era o colaborare clară despre ceea ce înseamnă 
furt. Nu se poate să nu vezi canale întregi devalizate de dale, dale de 
beton de impermeabilizare; să nu vezi că sunt cabluri electrice luate cu 
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tonele, că s-au spart stâlpii şi s-a scos fierul beton ca să fie dat la fier 
vechi. 

Doi, n-am primit nici noi sesizarea aceasta cu ordonanţa nu 
mai este în funcţiune şi este una dintre probleme pe care va trebui s-o 
reluăm în discuţie şi întărită cu pedepse formidabile pentru cel care 
preia astfel de material. Pentru că uitaţi-vă ce se întâmplă la 
infrastructura de cale ferată ş.a.m.d. Şi eu zic că aici avem 
responsabilităţi mai multe instituţii ale statului. Nu se poate ca astfel 
de acţiuni să continue la nesfârşit. Şi vă spun, aici este vinovată şi 
regia, şi gestionarii de acolo, dar sunt şi alte instituţii care, după 
părerea mea, n-au atenţionat suficient. Şi procurorii. Avem chiar acum 
discuţii, dezbateri, că nu-i numai salarizarea la magistraţi, să facă 
magistratură, nu să facă altceva. Le-am dat salarii cât au vrut ei. Cât 
au vrut ei le-am dat. De fiecare dată le-am mărit fără limite, ne-am 
bătut toţi parlamentarii din toate partidele politice, să le dăm bani. Din 
ce în ce a fost mai proastă treaba. Iar aici, domnule, furt ordinar din 
zonă de interes major, de siguranţă naţională până la urmă, că eu vă 
spun că este la fel de mare siguranţă naţională când furi dintr-o staţie, 
dintr-un punct cheie de pompare a apei sau nu mai spun de ce 
înseamnă să furi reţele electrice sau să devalizezi alte, alte chestiuni; 
ca şi la calea ferată. 

Dacă s-au făcut astfel de demersuri şi dacă aţi avut discuţii pe 
tema respectivă. Pentru că eu ştiu că în guvernul în care am fost eu, de 
multe ori am avut discuţii şi cu domnul Dănescu, Dumnezeu să-l ierte, 
a fost ministru de interne, mai târziu cu domnul Tărăcilă, pe problema 
respectivă. Şi era o colaborare şi, de ce nu, inclusiv cu Serviciul de 
Informaţii Interne a ministerului. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi, noi ne-am 

prezentat... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De ce am vrut să vă spun, îmi cer scuze, domnule comisar, 

pentru că dincolo de toate, noi, Parlamentul, ne asumăm multe lucruri, 
dar nu ne putem asuma chestiunea că n-am elaborat legi şi bază 
legislativă pentru instituţiile statului care trebuie să acţioneze în 
numele acestor legi. Şi dacă sunt instituţii care pe sesizare şi sunt 
multe pe care Ministerul de Interne le sesizează şi partea cealaltă a 
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justiţiei le anihilează, că nu pot să spun altceva; cum a fost cazul, 
zilele trecute, cu un violator mizerabil cu copii şi să-l laşi liber. Eu l-aş 
scoate din magistratură. Dar vă spun şi altceva, să ştiţi că pentru unele 
instituţii ar trebui făcute legile americane. Domnule, ai greşit de două 
ori, te-am dat afară; nu că te-am dat afară, îţi iau absolut toate 
drepturile, inclusiv dreptul la pensie şi magistratului şi celuilalt; dacă 
eu de trei ori am suspendat o chestiune gravă pentru economie. Este 
lege în Statele Unite şi nu numai, care se aplică în stilul respectiv, care 
merge şi de la poliţie, şi de la alte organisme ale statului. Îţi anulează 
dreptul... şi atunci nu-ţi mai permiţi să greşeşti, când te lasă dezbrăcat, 
nu? 

Vă rog. Îmi cer scuze. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Domnule preşedinte, am constatat că onorata comisie nu a 

fost suficient informată din partea instituţiei noastre. Acum, la ceea ce 
dumneavoastră aţi ridicat problema, vreau să vă spun că în cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române, există Direcţia de 
Investigare a Fraudelor, Direcţia Economică, unde un compartiment 
este pe problema agriculturii, aşa se numeşte: Linia de muncă 
agricultură, tot ce ţine de agricultură, inclusiv acest aspect vizavi de 
îmbunătăţirile funciare, modul cum sunt alocate bunurile, modul cum 
au fost gestionate de către regiile respective la vremea respectivă 
bunurile din proprietate şi a condiţiilor favorizatoare producerii de 
sustrageri, de infracţiuni de furt. 

Sunt sigur că această Direcţie economică, prin ofiţerii săi, 
care au avut relaţiile de colaborare, de muncă, până la cel mai înalt 
nivel din Ministerul Agriculturii, au efectuat asemenea informări. Ei 
aveau obligaţia să ţină legătura cu factorii responsabili din conducerile 
acestor regii, însă eu nu sunt pregătit momentan şi, dacă aprobaţi, la 
următoarea... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
O să vă trimitem un document oficial, pentru că aşa se 

lucrează, şi este normal să fie aşa, să ne puteţi pregăti şi o astfel de 
chestiune, pentru că eu, ca ministru, eu beneficiam de astfel de 
informaţii şi totul era cum îmi folosesc corpul de control pentru a 
putea să verific. Şi vă spun, 99,99 la sută erau reale, se confirmau. Şi 
de multe ori am decis, este un coleg care a fost directoriei regiei, aici, 
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nu ştiau dânşii de unde veneau informaţii, dar  era rapid şi am dat 
afară inclusiv nepoţi de înalţi demnitari, pentru că se confirmau aceste 
deturnări de fonduri sau probleme legate de gestionarea patrimoniului. 
Şi o astfel de chestiune ar trebui s-o ştim, pentru că eu cred că este 
prima dată când o comisie îşi pune o astfel de problemă de colaborare 
instituţională. Adică nu pot să arunc, domnule, ştiţi, am anunţat 
Ministerul de Interne şi atâtea sunt nefinalizate, nu, când dincolo tu ai 
şi reciproc sesizările făcute către cel care are el la rândul lui mijloace 
de control şi de aplicare a măsurilor care se impun. Cel puţin asta... 
întotdeauna lucram pe un material şi colegul Tinel a fost şeful unui 
astfel de corp de control. Sunt convins că toate materialele după aceea 
se duceau spre o relaţie cu Ministerul de Interne şi cu justiţia. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Eu sunt ferm convins că aici avem şi dosare de neglijenţă şi 

abuz în serviciu vizavi de cei care au avut în obligativitate gestionarea 
acestor bunuri. Însă nu sunt eu pregătit acum, dar mi-am notat, o să 
rog colegii de la economic. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi noi o să venim cu o adresă spre dumneavoastră. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Am înţeles. Să fim pregătiţi deja să demarăm, să avem datele 

necesare. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul coleg Chirilă. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Eu nu o să pun o întrebare, am pus una. Acum revin doar cu... 

Sunt uimit că, după ce a făcut dosare, Ministerul de Interne nu mai ştie 
care este stadiul lor şi nu credeam că bazele de date ale justiţiei şi ale 
finanţelor, măcar cele fiscale, nu sunt cât de cât corelate, să ştie dacă 
munca lor a fost sau n-a fost în zadar, dacă dosarele acelea n-au fost 
decât transpiraţie şi hârtii scrise şi au rămas în stadiul bunelor intenţii. 
Ba, mai mult, domnul preşedinte a invitat, este pentru prima dată când 
comisia spune: domnule, este vorba de averea statului şi instituţiile 
trebuie să colaboreze şi să vegheze, nu doar să constate. 
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Eu mai ştiu ceva, că legea este ca o plasă şi dacă ai prins 
şoarecele şi el a găsit gaura mai mare, noi n-am strâns ochiul la plasă 
să facem legea mai bună, am dat şi am omorât şoarecele. Acum, 
dumneavoastră, din practica dumneavoastră, din realitatea în care 
trăiţi, din suportul profesional de care dispuneţi, aveţi obligaţia, ca 
specialişti, să veniţi să ne propuneţi legi, pentru că Parlamentul 
niciodată nu a refuzat o lege bună pentru instituţiile statului. Noi n-
avem de unde să ştim. Noi ştim că le putem discuta cu dumneavoastră 
şi să fim de acord cu dumneavoastră pentru a epura şi a salubriza acest 
segment. Mulţumesc. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Vreau să vă spun că noi, Ministerul de Interne, propunem legi 

în ceea ce ne priveşte pe noi. În ceea ce priveşte viaţa socială, noi, 
după cum aţi observat, avem structurile care răspund de fiecare 
segment al vieţii sociale. Fiecare acest segment, la rândul lui, are un 
minister şi noi lucrăm prin informări către acele ministere, care au 
drept de lege ferenda şi vin cu asemenea propuneri. 

Nu de puţine ori, eu, spre exemplu, am vreo opt ani de când 
am răspuns de domeniul pe cultură, şi în prezent, patrimoniul cultural-
naţional şi am colaborat foarte bine cu Direcţia generală a patrimoniu 
cultural-naţional, unde i-am informat cu ceea ce trebuie făcut pentru 
propunere legislativă, îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu. 

Nu am făcut noi, deci, propunere direct către dumneavoastră, 
am făcut-o prin aceste ministere, de fiecare dată. 

 
Domnul Constantin Chirilă: 
Pentru că începem să fim speriaţi dacă vedem că la capătul 

legii nu mai există nimic care să-l sperie pe infractor, atunci înseamnă 
că degeaba ne adunăm aici. Şi vă dau un exemplu, cred de la un coleg 
de-al dumneavoastră, dacă l-am prins şi i-am dat o amendă, nu ştiu, pe 
centură, de prostituţie, nu o plăteşte nici pe prima, nici pe a doua, nici 
pe a zecea; o trimit să facă muncă în folosul comunităţii, nu se duce, 
nu păţeşte nimic şi mai departe nu mai există nimic, punct, la 
revedere. Atunci, noi ce să facem? Ne adunăm aici ca să vorbim. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Este foarte real ceea ce a spus colegul meu, împărtăşesc şi eu 

acelaşi aspect. Executarea acestor amenzi, acestor sancţiuni 
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contravenţionale în România lasă de dorit. Am exemplul de la ţara 
vecină, Ungaria, unde conducătorul auto, şoferul, nu este lăsat să plece 
dacă nu plăteşte pe loc; nu are bani, trimite prin... dar actele nu i se 
restituie până nu plăteşte. Prin urmare, ar trebui şi la noi găsită o 
asemenea soluţie, ca aceste executări ale amenzilor să fie... Ba, mai 
mult, noi suntem cei care suferim cel mai mult. Contravenţia este de 
competenţa noastră şi dacă ştim că cetăţeanul o plăteşte, ce este, 
sancţiunea respectivă este un mod de-al îndrepta pe om, de a-l 
determina să nu mai comită. El dacă nu o plăteşte, capătă curaj. 

Vizavi de faptul că noi nu urmărim dosarele şi soluţiile în 
instanţă. Nu este în atribuţiunea noastră. Instanţa este sesizată de 
procuror, nu de poliţist. Prin urmare, noi, ceea ce avem obligaţia să 
cunoaştem dacă a fost sau nu trimis în instanţă dosarul. Mai departe, 
ne este foarte greu să avem noi acces, să cerem la instanţe, nu ni se 
dau. Se dă la parchet. Cel care urmăreşte este parchetul, pentru că tot 
parchetul sesizează instanţa, nu organul de interne al poliţiei sesizează 
instanţa. 

 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Parchetul n-ar trebui să vă informeze pe dumneavoastră? 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Nu există această obligativitate în lege şi, dacă nu există, nu o 

face. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule comisar şef, vă promit că strict 40 de secunde o să 

mai am o intervenţie. 
Într-una din audierile comisiei, a fost prezent aici directorul 

general al SNIF, care ne raporta că într-una din zile s-a furat o 
draglină, cu o zi înainte utilaje nu ştiu de care, buldozere abandonate 
pe câmp. Deci, aproape că se face un grafic al furturilor din acest 
patrimoniu. Aş dori să ştiu dacă există o preocupare a Ministerului de 
Interne, măcar să stopeze aceste chestiuni, că absenţa unei plângeri 
presalabile nu exonerează Ministerul de Interne să aibă grijă măcar de 
patrimoniul statului, care mai există în acest moment. 
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Şi, cu permisiunea dumneavoastră şi-mi cer scuze apriori, aş 
face o comparaţie cu anumite acţiuni intens mediatizate, pe care văd 
că şi Ministerul de Interne caută să le vâneze. Nu de mult a fost 
celebra descindere de la Borşa, cu 600 de jandarmi, cu 4 elicoptere din 
care nişte mascaţi s-au dat jos pe frânghii să aresteze 8 inşi. Odată că a 
fost disproporţionată acea acţiune şi, în al doilea rând, am văzut că s-a 
afectat o importanţă foarte mare bunurilor furate din occident. Ei, ce 
se fură din scumpa noastră ţărişoară, nu vedem o descindere de genul 
acesta când s-a furat o draglină. O draglină totuşi este mare. Până când 
este dusă, până când este transportată sau tăiată, ştiu eu, pentru fier 
vechi. 

Asta vreau să supun discuţiei, modul în care Ministerul de 
Interne vine în întâmpinarea producerii acestor fenomene, pentru că 
este un lucru ştiut, SNIF-urile în ţară sunt închise, există sedii în care 
este lacăt pe uşă pentru că au intrat în reorganizare, sunt blocate 
conturile. Ori, dacă într-o comună şeful de post nu se gândeşte: mă, 
acolo, în curtea aceea, sunt trei buldozere şi în două săptămâni dispare 
şi rămâne numai carcasa, are şi el o responsabilitate, pentru că nu sunt 
doi-trei măcar prinşi şi trimişi în judecată. 

 
Domnul Nicolae Marcu: 
Da, n-am spus că toţi poliţiştii acţionează conform legii. Mai 

avem şi anumite cazuri de implicare a lor. În special, în mediul rural, 
după cum ştiţi şi dumneavoastră, situaţia personalului este cum este, 
foarte bine o ştiţi, atât din punct de vedere al personalului... avem 
unele posturi de poliţie care funcţionează cu poliţişti luaţi de la alte 
posturi şi aduşi acolo, având în vedere şi greutăţile financiare vizavi 
de funcţionarea acestor posturi de poliţie.  

Dar ideea este următoarea. Până în 2003 a existat un protocol 
de colaborare cu ANIF, între IGPR şi ANIF. S-a încheiat în 2003 până 
în 2006. din 2006 n-a mai fost nimeni interesat să continue această 
colaborare, vizavi de stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
securităţii bunurilor care aparţin acestor societăţi. Noi am încercat să 
luăm legătura cu factorii de conducerii ai ANIF, dar n-am găsit 
înţelegere pentru continuarea acestei colaborări vizavi de stabilirea 
unor măsuri practice, pentru că, conform Legii pazei bunurilor nr.333, 
proprietarul acestor bunuri trebuie să asigure paza, în primul rând să-şi 
asigure ei securitatea bunurilor. Ori, dacă nimeni nu mai are grijă 
vizavi de aceste bunuri, inclusiv poliţiştii, iată, o desfăşoară aşa cum 
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pot şi nu pot să, mai ales că acestea sunt pe câmp, vorbim de canale de 
irigaţii, anumite utilaje, sunt pe câmp şi la distanţe foarte mari. 
Mijloacele de deplasare sunt reduse ale poliţiştilor şi de aceea 
rugămintea mea este ca factorii responsabili, care mai sunt acum, să ne 
primească pentru a stabili anumite măsuri comune pentru a nu se mai 
petrece astfel de lucruri în viitor. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă mai sunt întrebări pentru Ministerul de Interne. 
 
Domnul Mihai Banu: 
O ultimă întrebare: aţi afirmat că aţi avut numai o singură 

situaţie în care SNIF-ul, ANIF-ul, RAIF-ul s-a constituit parte civilă. 
Numai o singură situaţie? 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Nu. În toate dosarele acestea proprietarii bunurilor sau 

gestionarii s-au constituit. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Eu am spus situaţii în care nu s-au constituit parte civilă 

proprietarii. 
Am spus că a fost un caz – a relatat colegul dumneavoastră - 

în care organizaţia, ANIF-ul, SNIF-ul, nu ştiu cine era atunci nu s-a 
constituit parte civilă. Sunt mai multe situaţii sau este o unică situaţie? 

 
Domnul Nicolae Marcu: 
Deci am afirmat că au fost cazuri în care proprietarii 

bunurilor nu s-au mai constituit parte civilă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
N-au recunoscut de fapt că sunt ale lor. 
 
Domnul Nicolae Marcu: 
N-au recunoscut. Poate. Putem să afirmăm şi faptul că le-au 

vândut. Au fost prinşi cei care transportau şi ulterior au spus: 
domnule, nu sunt ale noastre. 
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Domnul Valeriu Tabără:  
Spuneţi-mi: ni s-ar putea pune la dispoziţie astfel de situaţii? 

Aveţi cumva? 
 
Domnul Nicolae Marcu: 
Care este problema: situaţii statistice ale IGPR-ului nu 

înregistrează furturile din sistemele de irigaţii distinct. Este 
infracţiunea de furt. Asta trebuie luată din registre, din fişa 
infracţiunii, în care se spune: s-au furat 50 de conducte sau un 
transformator electric. Dar în statistica IGPR-ului nu figurează furturi 
din sisteme de irigaţii, aşa cum figurează furturi din locuinţe, din case 
de vacanţă sau alt gen de fapte. 

Acestea trebuia luate la fiecare judeţ în parte – să iei, să cauţi 
în registre şi să dea fiecare dosar în parte detaliat cu ce s-a întâmplat, 
cum s-a întâmplat. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule comisar şef, dumneavoastră aveţi toate datele. 

Contează ceea ce cereţi, că eu sunt ferm convins că la inspectoratele 
judeţene există toate informaţiile necesare pentru a vă fundamenta un 
tablou complet asupra fenomenului. 

Acum, că dumneavoastră cereţi un anumit tip de informaţii şi 
că numai pe el vă centraţi expozeul acum, în momentul de faţă, este 
altceva. Dar eu sunt ferm convins că dumneavoastră în teritoriu aveţi 
toate datele, inclusiv cele pe care vi le-a solicitat domnul preşedinte 
Tabără. Adică şi astfel de cazuri în care proprietari de sisteme de 
irigaţii, de infrastructură, după ce a apărut legea care le-a permis să 
intre în proprietate cu asemenea infrastructuri, n-au mai vrut să se 
constituie în parte civilă. Deci şi astfel de tipuri de cazuri ne 
interesează pe noi. 

Ne interesează şi problematica de până în 2000, când era un 
singur proprietar, dar şi problematica de după 2001, când a apărut 
infrastructura aceasta şi s-a trecut în proprietate privată. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
După cum cunoaşteţi, în perioada respectivă au fost foarte 

multe situaţii în care aceste societăţi de stat au fost în reorganizare şi 
au dispărut acele corpuri de control care trebuiau să ne pună nouă la 
dispoziţie valori. 
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Noi vom verifica, dar vă spunem acum din practica noastră, 
nicidecum din cifrele din evidenţa statistică. Pentru evidenţa statistică, 
ne vine mult mai greu. 

Însă am întâmpinat greutăţi în a obţine valoarea exactă a 
bunurilor. A fost nevoie să apelăm de foarte multe ori la bunăvoinţă, 
la obraz, ca să putem să stabilim aşa ceva, având în vedere 
reorganizările care au existat în acea perioadă. 

Însă sunt singur că şi dumneavoastră v-aţi sesizat tot datorită 
folclorului care a existat în popor – s-a distrus, s-a distrus, dar în 
momentul respectiv nimeni nu vedea. Iată, s-a văzut când a intervenit 
seceta puternică. Dar asta nu ne scuză pe noi, cei care trebuia să 
veghem şi să vedem cum stau lucrurile şi de ce, dacă au existat situaţii 
în care era un director, era un gestionar şi acesta nu şi-a făcut datoria, 
nu a avut grijă. 

Eu îmi permit acum şi mi-am notat să fac şi verificări dacă au 
existat predări-primiri de la un director la altul, de la o gestiune la alta, 
dacă s-au făcut dosare pentru că, iată, iar revin la un alt sector în care 
am întâlnit: vine gestionarul, preia obiectivul, dar nu-l preia pe baza 
unui proces-verbal, cum se preia conform Legii contabilităţii. Probabil 
au fost şi asemenea situaţii; altfel, nu se ajungea la un asemenea 
dezastru. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule comisar, încă o chestiune: având în vedere faptul că 

era un agent economic de stat cu importanţa pe care o avea – în 
relaţiile directe, mai ales că aţi avut această relaţie contractuală 2003-
2006 cu conducerea ANIF-ului, i-aţi sesizat vreodată că sistemul de 
gestionare a bunurilor care se vedeau, că nu intra nimeni în interiorul 
staţiilor sau în pământ să vadă câte conducte sunt, dar faptul că la un 
moment dat apăruse chiar o societate de pază, am înţeles eu, care are 
de recuperat de la ANIF vreo 4 milioane de euro, deci au fost 
atenţionaţi aceşti oameni care gestionau acest patrimoniu de miliarde 
de euro că nu au o pază corectă, că nu îşi gestionează şi nu îşi păzesc 
bunurile de către oamenii cu care lucrează în teritoriu, ai Ministerului 
de Interne? 

Au fost astfel de sesizări? 
Aşa cum pompierii ar fi obligaţi să facă ceea ce înseamnă 

paza contra incendiilor, ce înseamnă obiectivele periculoase, baraje şi 
aşa mai departe. Pentru că eu aveam o sesizare de undeva de la 
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Ministerul de Interne că noi nu ne păzim nici măcar aceste mari 
obiective, că sunt mari probleme acolo. 

Ca deputat mai obţii sau vrând-nevând mai afli câte ceva sau 
te atenţionează cineva. 

Dacă s-au făcut astfel de demersuri către Ministerul 
Agriculturii, către ANIF, SNIF, RAIF în legătură cu faptul că nu-şi 
gestionează corect, şi aţi spus un lucru şi v-am ruga să ne trimiteţi 
chiar aceste constatări ale dumneavoastră privind predarea-primirea de 
bunuri, pentru că şi noi avem mari deficienţe sesizate din audieri aici, 
referitor la acest lucru. 

 
Domnul Nicolae Marcu: 
Însăşi faptul că noi am dorit să continuăm colaborarea 

dovedeşte că am fost şi am discutat cu conducerea ANIF-ului la data 
respectivă, în 2006, în care le-am adus la cunoştinţă faptul că aceste 
bunuri sunt lăsate la voia întâmplării fără pază, pe câmp sau nu există 
pază la transformatoare electrice, la diferite staţii de pompare, dar au 
rămas numai la stadiul de discuţie, fără a fi concretizate în anumite 
documente cât de cât care să stabilească anumite direcţii de acţiune 
vizavi de ambele instituţii. Cam atât am avut de spus. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, dacă mai sunt puncte de vedere de exprimat. 

Dacă nu, atunci noi vă vom expedia şi oficial, că acesta este modul de 
lucru şi ştim că aceasta este procedura – şi eventual ne vom mai 
vedea, dacă este cazul, pe probleme. 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Dacă ne acordaţi un anumit termen pentru acest lucru. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este suficient până săptămâna viitoare? 
Deci 7 zile, până luni-marţi.  
Până în data de 8 septembrie, ca să putem să ne facem noi 

selecţia informaţiilor şi toate celelalte. 
 
Domnul Aurel Condruz: 
Şi dacă sunteţi de acord să invitaţi la audieri şi pe 

reprezentantul economicului de la noi, care sunt sigur că are mult mai 
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multe să vă spună legat de modul cum au fost gestiunile privind aceste 
bunuri şi care ţinea într-adevăr legătura cu conducerile acestor 
societăţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este în regulă. 
Vă mulţumim foarte mult. 
 
Domnul Ştefan-Vasile Beres: 
Sunt Ştefan Beres, deputat de Maramureş 
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, o singură întrebare 

aş avea – este un lucru pe care nu-l pricep şi aş vrea să îl înţeleg de la 
domnii comisari: care este diferenţa între două cazuri relativ similare 
ca şi gravitate în care în primul, de exemplu, poliţia se autosesizează, 
iar în celălalt caz nu? Cine decide şi datorită cărui motiv se decid 
cazurile şi se tratează diferenţiat? 

 
Domnul Aurel Condruz: 
Conform Legii de organizare şi funcţionare a poliţiei române, 

orice poliţist care ia la cunoştinţă de o faptă antisocială – că este 
contravenţie sau că este infracţiune - el trebuie să se sesizeze, să 
încheie procesul-verbal şi să-l prezinte organului în drept – dacă este 
contravenţie, încadrează fapta şi aplică sancţiunea el pe loc, 
verificându-şi competenţa de sancţionare, că s-ar putea să nu fie el 
competent şi, atunci, transferă competenţa, conform legii, altui coleg 
specializat în domeniu, sau, dacă nu, să prezinte procesul-verbal 
procurorului, în cazul faptelor penale, care decide asupra înregistrării 
faptei şi dispune sarcini în continuare ori lui, poliţistului care a 
constatat, ori altui poliţist competent. 

Deci este obligat un poliţist – la orice faptă antisocială – să se 
sesizeze despre ea şi să facă aceste demersuri. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ţinem în continuare legătura şi vă vom expedia cererea 

pentru documentele solicitate de colegi. 
Mulţumim foarte mult. 
Domnilor colegi, continuăm. 
Ne cerem scuze domnului ministru că am întârziat 15 minute 

peste ora la care era fixată întâlnirea. 
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Dumneavoastră aţi venit la timp. Noi am întârziat de data 
aceasta. 

La celelalte întâlniri aţi întârziat dumneavoastră. 
Domnule ministru, cred că sunteţi informat şi aţi fost 

informat asupra obiectului de activitate al acestei comisii de anchetă 
constituită de către Camera Deputaţilor privind iniţial sistemele de 
irigaţii sau situaţia irigaţiilor, şi a fondurilor, şi extinsă sigur, conform 
hotărârii Camerei Deputaţilor, şi la alte aspecte care privesc 
îmbunătăţirile funciare. 

Dumneavoastră aţi fost într-o anumită perioadă şi cu 
responsabilităţi şi cu realizări deosebite ministrul finanţelor, după 
aceea ministrul agriculturii. 

Vreau să vă spun că în calitatea în special de ministru al 
agriculturii vă bucuraţi de aprecieri deosebite din partea agricultorilor 
şi a colegilor, şi nu putem să negăm, şi v-o spune tot un om care vine 
mereu în contact cu colegii din agricultură. 

Trebuie, însă, domnule ministru, să clarificăm câteva lucruri - 
unele erau în obiectiv, pentru că nu putem trece într-o analiză a 
problemelor irigaţiilor şi a structurilor care gestionează irigaţiile şi 
îmbunătăţirile funciare din România peste problemele respective 
create prin anumite decizii guvernamentale, şi în al doilea rând sigur 
că ne interesează şi punctul de vedere al unui fost ministru al 
agriculturii, şi un ministru bun, privind perspectivele, strategia sau 
viziunea asupra acestui sector de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii. De 
fapt această întrebare va reveni şi pentru ceilalţi foşti miniştri ai 
agriculturii. 

Domnule ministru, în perioada dintre 1998 până prin 2003 în 
România s-a desfăşurat un program. 

Dimineaţă, domnul secretar de stat Natea spunea că acesta ar 
fi putut să fie unul bun. Şi eu am avut discuţii cu partea americană şi 
construcţia lui nu era una rea, să spunem aşa, însă până la urmă el s-a 
sfârşit rău de tot, pentru că întreaga datorie a rămas undeva de gâtul 
actualului SNIF. 

Ne-ar interesa cum s-a ajuns la acest program ROMAG 98, 
cum s-a ajuns la garanţia guvernamentală pe care Ministerul 
Finanţelor a dat-o în 1998, mai ales că, fiind audiat domnul ministru 
Daniel Dăianu aici, ne spunea că dânsul a avut altă poziţie 
argumentată de anumite situaţii pe care le cunoştea referitor pe 
societatea americană care era ofertanta acestui program. De fapt nici 
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eu nu ascund - cunoşteam situaţia sau evenimentele din Ucraina 
privind relaţiile cu această societate şi apoi în Polonia, două state 
executate de asemenea prin garanţiile date, şi practic programul mort. 

Cam acelaşi lucru s-a întâmplat şi la noi. 
Am văzut în preambulul unei hotărâri de guvern că în urma 

înţelegerilor de la Preşedinţie, de la primul-ministru, de la Ministerul 
Agriculturii s-a hotărât acest lucru. 

Au urmat apoi două SRL-uri – este vorba de AGROSERV, 
un SRL care nu a funcţionat deloc - 51% erau acţiuni ale 
TRANSKEM-ului şi 49% erau ale RAIF-ului. Se pare că acest SRL 
nu a funcţionat pe RAIF şi apoi a fost transferat în TRANSAG, o altă 
societate care era făcută cu capital sau cu acţiuni majoritare ale unor 
cetăţeni americani şi ale TRANSKEM-ului. Se pare că numai 
administratorul era un român. Până la urmă, doi ani de zile ea nu a 
funcţionat pentru că se pare că contractul nu era foarte bine aşezat ca 
aceste pachete să poată fi folosite şi, sigur, s-a ajuns ca în 2000 sau în 
2001, când noua putere reprezentată de PSD a preluat-o, să propună 
chiar lichidarea afacerii prin vânzarea acestor utilaje. Nu s-a făcut nici 
această vânzare la timp; s-a făcut mult mai târziu, iar recuperările sunt 
sub orice critică, sigur rămânând însă în continuare o povară a unei 
datorii pe SNIF. 

Cum s-a ajuns la acest contract şi la această garanţie 
guvernamentală care de fapt nu trebuia să fie dată, în opinia, repet, a 
mai multora dintre colegi dar şi în opinia unui ministru care a fost aici 
şi care ne spunea că dânsul a informat mai departe şi pe ministrul care 
a urmat, respectiv pe dumneavoastră, şi guvernul, şi nu s-a bazat pe 
ceea ce a însemnat raportul Consiliului interministerial de credite şi 
garanţii. 

Deci sunt nişte probleme pe care noi le-am întâlnit în 
obiectivele acestei comisii şi care se duc spre zona irigaţiilor şi a 
îmbunătăţirilor funciare, pentru că până la urmă a fost acreditată iar cu 
o bază aş spune chiar limită la lege RAIF-ul pentru a derula acest 
program. 

Sigur, pe parcurs colegii parlamentari, membri ai comisiei, 
vor pune şi alte întrebări şi sigur, în final, domnule ministru, câteva 
probleme privind viziunea dumneavoastră asupra a ceea ce înseamnă 
irigaţiile, îmbunătăţirile funciare, mai ales că aţi prins un an teribil de 
dificil, un an foarte greu când aţi fost ministru la agricultură – 2007. 
Acum, depinde unde au picat banii. 
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Vă rog. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Banii au picat în agricultură – şi la omul mai simplu, şi la 

marii proprietari de pământ. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Permiteţi să mergem mai departe cu un schimb de replici. 
Numai un minut, dacă îmi permiteţi – să ştiţi că anul acesta a 

plouat formidabil, şi apă nu este în pământ. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
A plouat, numai că nu ştiu unde s-au dus banii. 
În sfârşit, nu vreau să intru în nici un fel de polemică cu 

dumneavoastră nici pe tema care interesează comisia, nici pe starea de 
lucruri de astăzi. Este responsabilitatea altora. 

Îmi cer scuze de la dumneavoastră. 
Vă precizez din capul locului faptul că nu îmi voi da cu 

părerea nici despre ziua de azi, nici despre ziua de mâine. Strict în 
domeniul care vă interesează. Este responsabilitatea acelora pe care 
votul popular îi îndreptăţeşte să răspundă de soarta ţării şi de soarta 
fiecărui domeniu de activitate. 

Vreau să vă spun un lucru. Dacă dumneavoastră vă bazaţi pe 
ce a afirmat unul sau altul care a trecut pe aici pe la obiect, eu vă rog, 
în ce mă priveşte, să nu vă bazaţi pe nici una dintre afirmaţiile mele, 
să vă duceţi la arhive. Am plecat din fiecare funcţie de demnitate cu 
un singur act: cartea mea de muncă. Toate documentele privind 
oricare dintre faptele mele, bune, rele, blamate, blamabile sau lăudate, 
sunt acolo înscrise, au rămas acolo. 

Amintirile mele nu pot să vă ajute decât dacă dumneavoastră 
aţi avea toată documentaţia care a avut legătură cu activitatea mea pe 
care am susţinut-o sau am semnat-o şi să o comentăm direct. 

Am aflat de obiectul care vă interesează în cercetarea 
comisiei dumneavoastră, dar n-am făcut nici un demers şi nu voi face 
niciodată să apelez la bunăvoinţă sau la obligaţia legală a Ministerului 
Finanţelor, că vizează doar acea perioadă a activităţii mele, nicidecum 
cealaltă de la agricultură, tema care vă interesează, însă nu voi merge 
să cerşesc, să cer, sub nici o formă, vreo hârtie de acolo. 
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Fac afirmaţia că nu trebuie să luaţi de bun nici ceea ce v-a 
spus domnul Dăianu, sub nici o formă. Dumnealui a plâns în ţară şi 
afară că a fot schimbat de la Ministerul Finanţelor pentru faptul că n-
ar fi semnat blestematul de control cu Bel Helicopter. O asemenea 
documentaţie, eu, care am urmat la acel minister doi ani şi patru luni 
după aceea, nu exista; o asemenea solicitare nu exista; un capăt de 
hârtie privind acea temă nu exista. 

Din moment ce şi-a permis în repetate rânduri şi în diverse 
împrejurări, încă o dată repet, în ţară şi în afară, să se plângă că a fost 
înlocuit la acel minister pentru o temă inexistentă, să nu-l credeţi decât 
dacă probează cu hârtii, cu refuz de a semna ceva sau cu stenogramă 
din guvern când s-ar fi opus unei afaceri pe care dumnealui nu a 
agreat-o şi au derulat-o alţii după. 

Dacă nu poate face această probă, treceţi tot la capitolul 
minciuni, dar minciuni preluate cu multă bunăvoinţă de media 
românească, din partea acestui om. 

În ce priveşte precizarea dumneavoastră că Ministerul 
Finanţelor ar fi dat o anume garanţie, nu. Ministerul Finanţelor, în tot 
mandatul meu, nu a dat nici un fel de garanţie nimănui, doar că în 
numele statului român, titularul de la Ministerul Finanţelor semnează 
pentru garanţiile pe care statul român le dă. Asemenea acte mi-au 
trecut şi mie prin mână, asemenea garanţii au fost semnate şi cred, nu 
mă înşel, toate câte s-au acordat de Guvernul României în perioada 
mandatului meu, au fost semnate de mine şi niciodată de vreunul 
dintre adjuncţii mei. 

În ce priveşte oricare speţă anume, vă fac precizarea, lucrul 
acesta îl puteţi verifica, arhiva o să vă stea la dispoziţie, că ei sunt 
obligaţi, fără nici un fel de abatere, cu excepţia Ministerului 
Turismului, să pună acte la dispoziţia comisiilor de anchetă, o să vă 
dovedească faptul că pentru garanţia care vă interesează, ca pentru 
oricare altele, exista la vremea aceea un Comitet Interministerial, un 
număr mare, în pragul a 20 de inşi, nu numit de Ministerul Finanţelor, 
nu subordonat Ministerului Finanţelor. Nici membrii din acel Comitet 
Interministerial, care eventual erau, indiferent de funcţia lor, salariaţi 
de către Ministerul Finanţelor, nu erau subordonaţi sub nici o formă 
ministrului sau Ministerului Finanţelor. Aşa cum un membru al unui 
consiliu de administraţie nu se supune directorului de la locul lui de 
muncă, ci legii şi dictatului pe care proprietarul i-l impune, el se duce 
acolo în numele unei proprietăţi, aşa la Comitetul Interministerial nu 
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exista legătură ierarhică sub nici o formă între ministru sau minister şi 
unul sau altul dintre membrii respectivi. 

Dacă eu, dacă Ministerul Finanţelor, în timpul mandatului 
meu, a dat forma legală unei garanţii guvernamentale şi asta nu are la 
bază studiul, propunerea, documentarea, argumentele a acelui Comitet 
Interministerial şi dacă această documentaţie a ocolit Guvernul şi nu 
se regăseşte în cadrul uneia, a mai multor şedinţe de guvern ca şi lucru 
adjudecat în guvern, atunci am o culpă personală în ideea în care pe un 
asemenea document se găseşte semnătura mea şi nu mai este decât un 
pas de făcut de către dumneavoastră, să cereţi justiţiei să facă dreptate. 

Dacă pentru problema unei garanţii guvernamentale acordate 
prin Ministerul Finanţelor şi prin titularul de la Ministerul Finanţelor 
în perioada 1998-2000, nu există această documentaţie, eu sunt 
culpabil. Dacă această documentaţie este, daţi-mi voie, stimaţi domni 
şi doamne, să vă spun următorul lucru. Ar fi foarte nedrept şi ar fi 
foarte lacunară o hotărâre a dumneavoastră astăzi, să veniţi şi să 
spuneţi ceea ce s-a făcut în 1998, în 1999 sau în 2000, nu s-a făcut 
bine, din punct de vedere al oportunităţii, din punct de vedere al 
proiectelor de viitor, din punct de vedere al judecăţii acelui moment. 
Dacă s-a făcut ilegal, aveţi dreptul s-o spuneţi şi astăzi şi 
dumneavoastră, iar chemarea să rezolve legal această problemă o au 
instituţiile abilitate ale statului. 

Pe temă concretă, în ideea în care, domnule preşedinte şi 
domnilor deputaţi şi deputate, dacă în componenţa comisiei există şi 
doamne, sunt dispus să dau răspunsuri punctuale acolo unde aţi 
identificat o abatere de o anume natură în ce priveşte activitatea mea. 
Dar nu o judecată astăzi, în 2009, pe ce era în 1998-2000. 

Domnule Tabără, vă amintiţi că şi în anii aceia doi, 1998 şi 
2000, fără apăsarea lui 2007, noi am avut o cădere accentuată a părţii 
de tip pe care l-a adus agricultura, iar dacă în 1999 nu ne-ar fi afectat 
seceta în măsura în care ne-a afectat, creşterea economică a României 
pe care toţi duşmanii acelui guvern, duşmanii politici ai acelui guvern 
n-au recunoscut-o decât începând cu 2007, creşterea economică a 
României, care a pornit şi spune statistica şi au recunoscut-o, să nu 
vorbesc duşmanii, adversarii politici, în 1999. Şi ar fi fost mult mai 
accentuată, ar fi depăşit un 3 la sută, atunci, în 1999. Datorită 
măsurilor blestemate, înjurate, datorită acelui guvern care a intrat în 
folclor, aşa s-au petrecut lucrurile. Agricultura a dus-o în jos. Că la 
momentul acela, factori de decizie din domeniu, factori de decizie ai 
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agriculturii, specialişti au gândit că trebuie sub o altă formă gândită 
suprafaţa irigată în România, nu cu metodele din perioada de până în 
1989, nu cu costurile şi nu cu acel consum enorm de energie, este o 
problemă. Că firma despre care vorbiţi dumneavoastră, lanţul de firme 
româneşti care s-au perindat şi, cum subliniau oamenii de la 
Ministerul de Interne, în România, din momentul în care a intrat în 
elicopter Ceauşescu, nicăieri nu s-a mai predat-preluat nimic. 

Aţi fost ministru, domnule Tabără. Nu cred, pentru că vă 
cunosc foarte bine, că o să-mi spuneţi că predecesorul v-a predat la 
cheie ministerul, la cheie, după metode rezolabile şi că aţi făcut-o la 
rândul dumneavoastră mai departe sau că părţi ale ministerului 
coordonate de către secretar de stat de la dumneavoastră sau de 
director s-au predat-primit, aşa cum ar trebui predat cel mai mărunt 
chioşc. Lucrul acesta nu s-a petrecut niciodată. Graba celor noi să vină 
întotdeauna a trecut peste aceste formalităţi.  

Nu mă interesează pe mine ca persoană, decât ca plătitor de 
taxe şi impozite şi sunt, nu pe vârf, dar ţin un număr suficient de mare 
de bugetari şi de activităţi bugetare şi eu, prin efortul meu, în spate. 
Nu mă interesează lanţul uman sau lanţul de instituţii care s-au 
implicat în această chestiune, pentru că n-au fost în responsabilitatea 
mea.  

Iertaţi-mă! Unii dintre dumneavoastră nu mă cunosc şi îşi vor 
forma, cum îşi formează toţi la primul contact, ideea despre mine că 
sunt un tip mai arţăgos, mai coleric. Nu, nu-i un adevăr. Eu nu aud 
bine. Ca să mă aud, vorbesc tare, ca să mă aud eu pe mine. Şi cei care 
mă cunosc şi-au dat seama că, lăsând tonul la o parte, până la urmă 
lucrurile care au Dumnezeu şi sunt cu argumente le preiau. Sunt un 
om de înţelegere şi pot să-mi dau concursul acolo unde cred că ar 
merita s-o fac sau acolo unde cred eu despre mine că sunt în stare cu o 
părere. 

Eu mă opresc aici. Vă stau la dispoziţie, dacă este cazul. 
Dacă nu... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu aş duce un pic mai departe, după aceea intrăm în dialog. 
Domnule ministru, aş vrea să vă spun că aici nu este vorba de 

o persoană sau alta şi nu ne judecăm prin acest lucru. Şi eu am trecut 
printr-o preluare de minister şi de patrimoniu şi de probleme. Şi le-am 
preluat. Vreau să vă spun că am situaţiile toate aşezate şi la locul lor. 
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Şi-i spuneam premierului de atunci că trebuie să-mi facă în dublu 
exemplar toate dosarele, că nu ştiu ce urmează. Probabil că şi alţii au 
făcut la fel. 

Aş mai spune încă un lucru, că problema PIB-ului pe 
agricultură se datorează unor măsuri care au fost luate în 1997, dar n-
aş vrea să discutăm acum. Dacă vreţi, putem intra în discuţii mai mult. 

Problema este însă alta, că avem date şi probabil pe audierile 
următoare să ne spună că membrii acestui Consiliu de garanţii s-au 
retras în momentul în care au încercat să li se impună, aceea de a 
merge pe varianta acordării garanţiei pentru un proiect care putea 
funcţiona foarte bine printr-un management corect. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu există. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă-mi daţi voie, domnule ministru. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Numai puţin, pentru că eu o să-mi pierd firul. 
Domnule preşedinte... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, daţi-mi voie. Vă rog să... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
De la acele audieri reiese că acea impunere provenea de la 

mine? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu. Trebuie să ştiu încotro mă duc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, eu nu vă spun că de la dumneavoastră, că 

nu de la dumneavoastră veneau, veneau din alte părţi. 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
În cazul acesta, vă spun că s-au întâmplat lucrurile cum s-au 

întâmplat după 1989, în România, peste tot. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, eu am o rugăminte şi probabil că vor mai 

discuta şi alţi colegi. Avem creion hârtie, vă rog să ne notăm 
problemele şi să răspundem la ele corect, pentru că vrem să clarificăm 
nişte lucruri. Nu există oameni acuzaţi şi neacuzaţi. Nici nu ne-am 
propus acest lucru aici. Ne-am propus să clarificăm nişte lucruri. Pe 
documentul pe care-l am scrie: „În conformitate cu înţelegerea 
Preşedinţia României, de la primul ministru, de la Ministerul 
Agriculturii, programul respectiv merge mai departe” şi este semnat 
de domnul Gavrilescu, care spune: „Domnule, n-am semnat niciodată 
un document”. 

Dar vreau să vă spun încă un lucru. În 1998, în luna martie, 
domnul ministru Ciorbea nu era destituit încă. În luna martie sau 
februarie. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
În februarie, nu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu. Deci, sfârşit de februarie, început de martie, nu-mi 

amintesc. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
În aprilie a intrat Guvernul Radu Vasile. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aia-i altceva. Dar în martie încă mai era. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Aţi spus prima dată mai. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu mai. Martie. 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
Martie, da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci, martie. Am spus-o corect. 
La o întâlnire pe care mi-a solicitat-o domnul prim-ministru, 

deşi eu n-am avut relaţii, politice, nu de alt tip, că n-am nici o treabă, 
nici acum, cu domnul Ciorbea, îi spuneam, printre altele, am stat vreo 
şase ore în discuţie, pe diverse probleme, la Vila Lac 2, numai noi doi. 
Şi i-am spus: „Domnule prim-ministru, aţi făcut cea mai mare greşeală 
când aţi semnat această garanţie. Dacă cineva v-ar putea imputa 
vreodată, este această garanţie” pe care o ştiam şi o cunoşteam foarte 
bine, venise oferta mai de mult. Dar ea nu a fost analizată corect şi ca 
urmare a şi mers în eşec. În primul rând, nu aveai cui să dai aceste 
utilaje. Aceasta este şi constatarea de azi şi nu de azi, confirmată, deci 
am semnat, le-am adus pe toate şi le-am lăsat în voia soartei. Nimeni 
nu s-a mai interesat de ele. Până în 2001, când un secretar de stat de la 
agricultură a preluat problema, a făcut o inventariere. Nici măcar 
procesele verbale nu le au, vă rog să reţineţi, de recepţie. Nici nu se 
ştia la un moment dat câte maşini sunt în pachetele respective. Fiecare 
trebuia să lucreze pentru 650 de hectare. 

Eu am păţit-o când eram ministru cu firma SANCA, care a 
preluat garanţie guvernamentală fără să participe la licitaţie. S-a dus în 
Statele Unite şi presiunile pe noi.  

Problema este.... şi fiecare dintre noi... eu, dacă aş fi fost pus 
în situaţia să semnez ca ministru, eram bun de legat de nu ştiu câte ori, 
câţi au venit la mine cu tot felul de probleme să le semnăm. Şi am 
spus: „Domnule, bun, mâine plec, nu-i o problemă”. Problema este 
însă că acest proiect şi vă spunem discuţiile noastre cu toţi colegii, 
indiferent de culoare politică, dacă el a avut o nuanţă politică, cum se 
vorbeşte, da, domnule a fost o chestiune de interes politic, urmează să 
ne spună şi domnul Constantinescu şi domnul Ciorbea aici, atunci am 
înţeles că trebuia făcut într-o anumită relaţie cu Statele Unite. Din 
păcate, însă, guvernul american şi nu numai guvernul american nu 
punea problema aşa şi nu eram legaţi, cel puţin oficial, de o astfel de 
relaţie. Ea a venit, s-a băgat domnul Alfred Moses, care se băga pentru 
toţi, şi pentru Mizil, şi pentru toţi, dacă-l întrebai cine-s ăia, nu ştiu cât 
ştia din spatele lor, ce sunt şi vă spun sigur, v-am dat cazul cu 
SANCA, care ştiţi ce a urmat şi ce era.  
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Problema era dacă acest comitet a făcut de foarte bună 
credinţă aceste demersuri pentru semnarea garanţiei guvernamentale. 
Repet, programul era aşa de bine făcut, încât n-avea nevoie de 
garanţie, trebuia să funcţioneze de la sine. Fără probleme. Era în relaţii 
directe cu unităţi agricole, cu producători, se plătea în natură, se 
transforma în lei şi se plăteau ratele. Ori, ei n-au făcut treaba asta. Doi 
ani de zile nu a funcţionat deloc programul, din 1998 până în 2000, 
2001, deloc. El a fost împrăştiat şi nu vă spun ce face AVAB în 2003, 
da? Aţi fost aici. Vinde pachete care sunt făcute formal. Nici nu ştiau 
dacă mai repetă pachetele care au fost aduse. Nici inventarierea lor n-a 
fost făcută corect. 

Ori, când eu semnez o garanţie de 80 de milioane de dolari, 
înseamnă şi pasul următor, de a urmări dacă acest proiect este 
implementat, dacă el decurge normal, pentru că până la urmă 
americanul a venit şi m-a executat. Mi-a luat banii şi a rămas 
greutatea... că de aceea se discutăm, altfel n-ar mai discuta. În primul 
rând, din 1997 până astăzi sunt 13 ani.  

Deci, de aceea am vrut, domnule ministru. Nu este vorba de 
ministrul Remeş sau de primul ministru Ciorbea sau de ministrul 
Sârbu, nu asta ne-am propus; ci să clarificăm: era nevoie atunci de 
garanţia aceasta? De ce nu s-a trecut pe datorie publică? Dacă nu o pot 
executa... Îl execut pe agentul acesta economic strategic al României, 
că fără îmbunătăţiri şi fără irigaţii nu mai putem discuta despre 
producţie agricolă constantă în România. Aceasta este problema. 

Eu repet, şi eu am fost membru al unui guvern şi sunt 
stenogramele şi toate, m-am opus şi mă opuneam dacă mi se părea 
ceva că este anormal. M-am opus, clar. 

Iar ceea ce ne confirmă membri ai Comitetului de garanţii 
este confirmat şi de ministrul Mureşan şi de ministrul Dăianu. Deci, ei 
au venit pe acelaşi... domnule, ştii... Mureşan a spus: „Domnule, eu 
am fost politic, partea tehnică nu era a mea, nu mă interesa”. Pentru că 
programul a mai existat.............. a fost un program şi a fost catastrofal, 
după ce omorâsem Ordonanţa 13 cu bani mulţi, mulţi băgaţi pentru 
restructurare şi pentru altele. Dar acesta, acesta se regăseşte acum ca o 
piatră de moară în sistem. Trebuie să găsim o cale să vedem cum o 
rezolvăm. 

Aceasta este problema, domnule ministru. Nu este vorba de 
altceva. I-am spus primului ministru atunci, în 1998: „Domnule prim-
ministru, aţi făcut o greşeală capitală. N-aveaţi de ce să daţi garanţie”. 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
Domnule Tabără, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt 

foarte ceţoase prin intervenţia pe care dumneavoastră aţi făcut-o, cu 
trimiterile. 

N-am avut nici o legătură cu premierul Ciorbea în calitatea 
lui de premier şi eu de ministru. Între ieşirea dumnealui de la guvern şi 
intrarea mea în guvern este un interval de luni de zile şi n-aş fi intrat 
niciodată într-un guvern condus de Ciorbea. Îl respect ca moţ şi atâta 
tot. 

Doi: îmi faceţi trimitere la un ambasador al Statelor Unite în 
România. La mine, în vizită, a doua zi după numire, a venit 
ambasadorul Rosapepe; era deja în funcţie de nişte luni de zile. 

Îmi faceţi trimitere la faptul că un anume ministru scrie pe 
nişte acte că sunt presiuni de la şi de la şi de la. N-aţi zis şi Ministerul 
Finanţelor, iar dacă scrie şi Ministerul Finanţelor, vă rog să-mi 
precizaţi data la care face această adnotare sau de când provine actul 
acela. Să fie din interiorul mandatului meu. 

Mă duc mai departe.  
Nu accept să discutăm astăzi aşa vizavi de nevoia sau lipsa de 

nevoie a unei garanţii guvernamentale în România anilor 1998-1999.  
Când eu am intrat în Ministerul Finanţelor, Bulgaria era în 

incapacitate de plată şi îşi legase leva de marcă. România a fost 
refuzată de trei ţări cărora li s-a adresat să facem aceeaşi figură, şi am 
stat ca un încăpăţânat la Ministerul Finanţelor şi Isărescu în Banca 
Naţională până ne-am terminat de plătit vârful de datorie externă. Şi în 
momentul acela s-a întors faţa către noi, atât a Fondului Monetar, cât 
şi a Băncii Mondiale, cât şi a altora. Mie mi s-a spus de către n 
preşedinţi de bănci importante din lume, de către reprezentanţi ai 
FMI-ului şi ai Băncii Mondiale şi de către miniştri de finanţe din 
Europa sau America la acea perioadă: pentru România nu sunt bani. 
Nu se pune problema nivelului de dobândă. Pentru România nu sunt 
bani. Aceştia au fost anii 1998-1999. 

Faceţi apel la Curtea de Conturi să vă dea datele. 
Faceţi apel la Banca Naţională să vă dea datele. 
Mergeţi la datele Ministerului de Finanţe şi veţi vedea în ce 

situaţie am fost. 
Dumneavoastră spuneţi că activitatea aceea se susţinea prin 

sine. Da. Într-o ţară în care lucrurile ar fi fost altfel aşezate. 
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Toată clasa politică adversară guvernului de atunci şi inclusiv 
unul dintre partidele foarte importante din guvernul de atunci cântau - 
acestea sunt declaraţii repetate până dincolo de saţietate - disoluţia 
statului român, disoluţia instituţiilor, intrarea în incapacitate de plată 
ş.a.m.d. 

N-avem dreptul să judecăm nici în situaţia economică 
deosebit de dificilă a anului 2009 anul 1998. 

Se produsese căderea Coreei, Rusiei, Ucrainei, Argentinei. 
Bulgaria este lângă noi, dar este o ţară mică, nu interesează în 

planul mare. 
Coreenii mergeau şi îşi depuneau bijuteriile la ghişeele 

Băncii Naţionale ale Coreei, şi clasă politică importantă numeric din 
România ne punea mineriadele pe cap. Şi oameni importanţi din 
politica de atunci şi, din păcate, mai importanţi de astăzi, dădeau liber 
trenurilor cu mineri să vină în Bucureşti.  

Vă rog să nu mă judecaţi şi să nu judecaţi situaţia 
guvernului... 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Şi închei prin ultima precizare. 
Domnule Tabără, aţi fost ministru. Se votează ceva în 

guvern? Nu se votează. Este corect? 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu. Dar sper că aţi observat... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Orişice decizie, după dezbateri şi discuţii în guvern, este 

părerea premierului. Dacă premierului i se pare că, după ce a vorbit 
unul pro şi ceilalţi toţi, inclusiv în guvernele acestea superumflate mai 
noi, că noi am fost numai 17 cu premierul acela cu tot, din momentul 
incriminat de dumneavoastră, deci dacă premierului i se pare că 
decizia merge într-o parte sau în alta, el spune şi asta rămâne hotărârea 
guvernului.  

Ce trebuie să facă un ministru, domnule Tabără? Ori să pună 
în aplicare ceea ce s-a hotărât în guvern, ori să plece. Eu am ales să 
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pun în aplicare tot ce s-a hotărât în guvern atâta timp cât am fost 
acolo, pentru că mi s-a părut că este benefic.  

Dacă dumneavoastră veniţi şi-mi spuneţi: „Eu n-aş fi 
semnat”, iertaţi-mă, domnule Tabără, eu vă doresc, aşa cum este un 
metalurg acum, poate să fie şi un inginer agronom mâine, deci vă 
doresc să aveţi acest blestem pe cap, să fiţi titularul portofoliului care 
trebuie să semneze. Garanţiile de guvern nu se duc la alt minister să 
fie semnate, ci numai acolo, la finanţe. Asta este problema. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, nu interveneam, dar se transferă un pic 

spre persoană ca un fel de acuzare. Nu m-aţi înţeles, şi ne-aţi înţeles 
greşit. Şi prin ceea ce aţi spus dumneavoastră acum nu faceţi decât să 
argumentaţi ceea ce am spus eu înainte. Adică a fost o decizie 
politică? Asta o să fie şi întrebarea către domnul preşedinte 
Constantinescu şi către domnul Ciorbea. Ceea ce-mi spuneţi acum este 
o decizie politică, clar: „Nu aveam acces la bănci, nu aveam...” 
ş.a.m.d. Deşi, repet, programul nu putea intra într-un astfel de sistem. 

L-am cunoscut bine şi pe Alfred Moses şi pe ceilalţi. Nu asta-
i problema şi nu-i punctul meu de vedere. 

A doua problemă, dacă vreţi să intrăm... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Mă iertaţi, spuneţi-mi ziua semnării acestei blestemate de 

garanţii. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu am acum, dar o să o vedem. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Nu, nu, ca să văd de ce legaţi de Ciorbea, de ce legaţi de 

Moses. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Pentru că nu era ambasadorul aici. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Eu nu m-am intersectat cu aceşti oameni. 
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Domnul Valeriu Tabără:  
Cu Ciorbea cum să nu vă intersectaţi? Cu primul-ministru... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Nu. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Cum nu? Deci, la venire... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Domnule Tabără... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Daţi-mi voie. Am greşit. Îmi cer scuze pentru chestiune. 

Ciorbea făcuse aranjamentul şi a venit mai târziu spre dumneavoastră. 
Deci, în timpul dânsului s-a negociat toată chestiunea. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Problema este când a aprobat-o guvernul. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
N-am exact data acum, dar o s-o avem, vă asigurăm, şi ne-aţi 

dat şi o cale bună de urmat. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Nu-mi amintesc, vă rog să mă credeţi, şi datorită prieteniei 

indestructibile dintre premierul Ciorbea şi viitorul premier Radu 
Vasile, o prietenie demonstrată public repetat, eu nu-mi amintesc ca 
Guvernul Radu Vasile sau ministrul Remeş de la Ministerul Finanţelor 
să fi consfinţit cu întârziere chestiuni gândite de Guvernul Ciorbea, 
aşa cum Guvernul Stolojan a consfinţit lucruri făcute de Guvernul 
Roman, numai pentru faptul că Stolojan s-a întâmplat să fie în vremea 
Guvernului Roman titular la finanţe şi, când s-a trezit premier, a zis: 
„Măi, dacă mi-a oprit-o Roman, să-mi dau eu drumul acum”. Dar la 
noi nu s-a întâmplat lucrul acesta, datorită acelei prietenii foarte bune 
între cei doi, lucru notoriu şi cunoscut public. Eu aşa cred. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, am deviat undeva în altă parte. 
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Repet încă o dată - chestiunea a îmbrăcat o zonă politică şi ce 
spuneaţi dumneavoastră se constituie într-o realitate. Dincolo, daţi-ne 
voie să credem, cel puţin unora, că au fost unele mari responsabilităţi 
în 1997 care ne-au adus în situaţia din 1998. Şi dumneavoastră aţi dus 
un moment greu acolo, la finanţe, şi nimeni nu contestă această 
chestiune. Ca şi atunci când s-a venit în plenul Camerei, la bugetul pe 
1997, sau în 1999 parcă era, când s-au băgat 18 mii de miliarde din 
privatizare în BANCOREX, că se prelua atunci de BCR. Ştiţi că noi 
am avut discuţia amândoi pe problema respectivă şi eu n-am 
împărtăşit. Dar nu aceasta-i problema. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Dar este bine că este curat sistemul bancar de atunci şi până 

astăzi? 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Este curat, dar nu-s curaţi alţii, domnule ministru. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Eu am vindecat sistemul bancar, nu oameni. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu este vorba de oameni. Am salvat oameni şi hoţi în 

România şi salvăm în continuare hoţi, şi hoţi care dau comenzi astăzi 
poate. Asta-i problema gravă. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Domnule Tabără, este a altora. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, haideţi să nu trecem „este a altora”! Este a 

noastră, a celor care am avut o responsabilitate şi nu se poate ca pe 
acelaşi om să-l găsim pe două treimi comandă, că şi atunci s-a 
acceptat să fie la TRANSAG, la ce a mai fost, la încă o societate 
căpuşă pe RAIF. Şi acela a fost tot director; două treimi din timp 
conduce el toată afacerea, cu dezastrul acesta din îmbunătăţiri 
funciare. Că dincolo, măsurile, până la urmă, sunt discutabile dacă 
erau cele mai bune. 
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Domnul Decebal Traian Remeş:  
Nu înţeleg la cine faceţi trimitere. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nici nu mai trebuie să înţelegeţi. Problema este, domnule 

ministru... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Nu înţeleg un lucru, domnule Tabără, vă rog... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, eu nu vreau asta, dar daţi-mi voie să-mi 

spun punctul de vedere. V-am lăsat să spuneţi... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Eu trebuie să pricep. Mi-aţi spus că aţi înţeles din afirmaţiile 

mele că este vorba de o decizie politică. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Da. Vă spun că... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
La ce anume vă referiţi? 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Pentru că dumneavoastră aţi acceptat, într-un guvern, o 

hotărâre legată de această garanţie guvernamentală, care spuneaţi că 
trebuia rezolvată, că altfel nu... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
În Guvernul României, din care eu am făcut parte, varianta de 

dinainte de 2000 şi varianta 2007, nu s-a luat niciodată vreo decizie 
politică. Niciodată. Şi nu m-am supus niciodată vreunei decizii 
politice, inclusiv din partea partidului meu, dovadă vremea aceea când 
eram în război cu propriul partid din punct de vedere al multor 
considerente - război pe faţă, scos din partid ş.a.m.d. Şi am rămas 
acolo să fac ceva, gândindu-mă că fac un lucru bun, nu că ţin cont de 
părerea cuiva. Deci, n-am pus în aplicare nici o decizie politică. 
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Hotărârile guvernului nu au încărcătură politică - a guvernului din care 
eu am făcut parte. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, înseamnă că trebuie luată fraza care este 

înregistrată şi vă rog s-o analizaţi, dincolo de ce discutăm, că discutăm 
în două feluri şi n-are sens.  

Îi rog pe colegi să intre în dialog. Mulţumesc. 
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul Pavel Horj:  
Domnule ministru, mă numesc Pavel Horj, sunt deputat de 

Maramureş şi aş vrea să vă spun că cel puţin eu am o părere deosebită 
vizavi de prestaţia pe care aţi avut-o de-a lungul timpului şi, ca şi 
domnul Tabără, vă consider unul dintre cei mai buni miniştri pe care i-
a avut România. 

Şi, dacă doriţi, v-aş putea spune că fac parte din Grupul 
parlamentar al PNL-ului, deci să nu mă înţelegeţi că aş dori să... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Iertaţi-mă, eu nu m-am făcut că nu vă mai cunosc. Eu nu văd 

până acolo. 
Vă doresc să rămâneţi mult şi bine în funcţie. 
 
Domnul Pavel Horj:  
Mulţumesc, domnule ministru. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Colegul care era mai înainte, hărţuindu-se cu Internele, nu 

este de la UDMR? 
 
Domnul Pavel Horj:  
Ba da. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
...gura lumii...vorbea că vă scoate din Parlament. Ce s-a 

întâmplat? Aţi rămas amândoi şi... 
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Domnul Pavel Horj:  
Din moment ce suntem aici, se pare că nu, domnule ministru. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Haideţi să-i lăsăm. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Nu, nu. Dar câţi parlamentari mai are Maramureşul? Că 

aveam nouă când era şi ucrainianul. 
 
Domnul Pavel Horj:  
Sunt 11, cu tot cu colegul... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Este cel mai mare judeţ, domnule. Trebuie să luăm şi nordul 

Tisei. 
 
Domnul Pavel Horj:  
Domnule ministru, ca principiu, cel puţin subsemnatul am 

considerat că la această comisie se face o cercetare inrem, inrem 
însemnând că analizăm nişte fapte şi nu stabilim vinovăţii, pentru că 
nu suntem noi în situaţia de a stabili vinovăţii. Dar dacă tot suntem 
investiţi în această comisie, n-aş vrea să rămânem undeva la, dacă-mi 
permiteţi şi cu tot respectul aş face o digresiune, influenţa lui Heideger 
asupra lui Sartre, ci vreau să ştiu un lucru - în sensul în care s-au 
garantat o sută de milioane de dolari pentru ca să se aducă din Statele 
Unite nişte utilaje, care s-au vândut după cu 15 milioane şi, repet, nu 
înseamnă că îi imputăm cuiva acest lucru.  

Dar întrebarea mea este: înainte de a se demara acest program 
în România, două programe asemănătoare au avut loc – unul în 
Polonia şi unul în Ucraina – care au avut sau au înregistrat un eşec. 
Cumva, în perioada în care dumneavoastră aţi fost ministru, ştiaţi 
despre acest lucru? 

A doua întrebare: acest program, dacă a fost garantat 
guvernamental, trebuia Ministerul Finanţelor măcar să urmărească 
nişte garanţii subsecvente: „Domnule, noi le garantăm, dar după ce le 
vindem sau le aducem în ţară, cui le dăm? Cine garantează după aceea 
acest aspect?” 
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Şi, dacă-mi permiteţi, pentru ca să nu planeze nici o 
încărcătură, să zicem, de culpă, v-aş ruga să-mi răspundeţi prin 
adevărat sau fals dacă programul ROMAG a avut ca finalitate vizita 
domnului Emil Constantinescu la Casa Albă. 

Acestea sunt întrebările. 
Vă mulţumesc tare mult. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Domnule Horj, nu vreau să fiu rău. Ca ministru de finanţe, 

am plătit o garanţie guvernamentală acordată de Guvernul Văcăroiu, 
în componenţa căruia era şi ministrul Tabără. CREDITBANK, o 
bancă inexistentă astăzi în România. Vindecarea în ce-o priveşte a fost 
îngroparea ei, a DACIEI FELIX, un nume mare, frumos şi de care un 
anume partid politic, din nou amintire, îşi făcuse o speranţă, aşa, 
pentru uree. Este adevărat că au fost numai 11 milioane de dolari. Nu 
s-a adus uree. Hârtiile de import din Statele Unite în 1994 au fost pe 
grâu. Să mă contrazică domnul Tabără, dacă vremea de atunci şi 
premierul de atunci nu se plângeau că este cea mai mare recoltă reală 
la păioase în România tuturor timpurilor şi că ne-a pus într-o situaţie 
de a nu putea depozita grâul; c-am plătit, n-am constituit comisie 
parlamentară. 

Pasajul Basarab, de care trage al patrulea primar, că au fost 
doi primari - Băsescu, un primar Videanu şi este primarul Oprescu, 
este pe garanţie guvernamentală semnată de Remeş. De-o ieşi vreo 
drăcie vreodată, o să mă chemaţi pe mine? Eu am semnat doar actul 
acela de garanţie guvernamentală. N-am pus mâna pe bani, n-am 
semnat împrumutul ca atare, că n-am fost titular de împrumut, n-am 
făcut cumpărări şi n-am făcut vânzări cu 15 milioane a unor bunuri de 
o sută. 

Nu vă pot spune, că nu ştiu motivele primirii sau ba a lui 
Constantinescu la licuriciul cel mare, după fericita expresie a unuia 
dintre urmaşii săi. Vă pot spune, în schimb, motive de primire a lui 
Iliescu, a lui Adrian Năstase, pe vremea aceea premier şi potenţial 
preşedinte, ale altora. M-au interesat ce fac adversarii mei politici şi 
m-am apropiat de asemenea probleme. Nu m-a interesat ce face 
Constantinescu, pentru că în el am crezut şi atunci şi cred şi acum. Şi 
sunt sigur că societatea românească, la momentul potrivit, îi va fi 
recunoscătoare. 
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Domnul Valeriu Tabără:  
Domnul Chirilă. 
 
Domnul Constantin Chirilă:  
În principiu, colegul Horj a pus acele întrebări. Numai că 

vroiam să-i mulţumesc domnului ministru. Îl apreciez şi am asistat la 
o radiografie politică şi de analiză economică şi internaţională a anului 
1998; întotdeauna avem multe de învăţat de la domnia sa. 

Dar, domnule ministru, noi, care suntem mai noi în politică şi 
care ne-am apucat de un sector şi de un segment care era de 
îmbunătăţiri funciare şi am dat peste un contract, şi nişte scrisori de 
garanţie, noi n-am făcut altceva decât să punem nişte întrebări să ne 
lămurim. Nici să culpabilizăm, că n-aveam cum. Ştim ce aţi făcut, 
ştim câte lucruri bune aţi făcut, dar aici chiar aveam nişte nelămuriri, 
pentru că ni se părea anormal ca într-o ţară şi cu un specialist de talia 
dumneavoastră, când s-a venit cu argumente pentru solicitarea acestor 
garanţii şi această afacere se susţinea, era aşa frumoasă într-o ţară într-
adevăr cu multe semne de întrebare şi în care nimeni nu băga un ban 
sau trimitea ceva fără garanţii, să nu-i fi întrebat. Ba, mai mult, a fost 
gestionată de nişte escroci, care au dat o ţeapă în Polonia şi Ucraina. 
Aceasta era întrebarea. Nu ne-a chemat nimeni să ne tragă de mânecă, 
să ne spună, sau dumneavoastră, cu verbul puternic pe care-l aveţi, să 
spuneţi: „Măi, băieţi, din comisia interministerială, poate sunteţi orbi, 
sunteţi surzi, vedeţi că nu este în regulă”. Aceasta era ideea. Noi nu 
căutăm vinovaţi, că nici n-avem cum şi nici nu judecăm faptele, 
pentru că ideea a fost generoasă; mai târziu aplicabilitatea ei a fost 
dezastruoasă, dar nu vă aparţine. Aşa că putem pune şi noi întrebări, 
n-avem de unde să le ştim pe toate. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Dreptul dumneavoastră de a pune întrebări este; capacitatea 

mea de a răspunde este în schimb mult mai mică decât posibilitatea de 
a-mi pune întrebări.  

Vin să vă întreb un lucru. Vizavi de calitatea, de 
comportamentul, de felul de a fi, de gândul că vor da o ţeapă 
României sau ba, Ministerul Finanţelor era îndreptăţit să se ocupe. N-
am avut ca Ministerul Turismului de astăzi serviciu propriu de 
informaţii. Trebuiau s-o facă alţii. 

Mă duc mai departe şi vă întreb următorul lucru... 
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Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru Remeş... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
... vă întreb următorul lucru, ca răspuns la întrebare... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru Remeş.... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Daţi-mi voie să dau un răspuns. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Un minut. Eu am dreptul să mediez şi sunt obligat să mediez. 

N-am venit să judecăm pe nimeni, ci să dăm nişte răspunsuri. Dacă 
vrem să dăm răspunsuri, dăm răspunsuri. Dacă nu, atunci nu le dăm 
deloc. Pentru că, altfel, v-aş ruga să vă duceţi la Ministerul 
Turismului, să discutaţi problemele acolo, dacă vă cheamă sau dacă... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Domnule Tabără, iertaţi-mă, sunt foarte sincer cu 

dumneavoastră. Mi-aţi determinat această reacţie că eraţi în direct la o 
emisiune, la Realitatea, şi se discuta despre Ministerul Tineretului, şi 
dumneavoastră aţi crezut că lecţia cu castravetele nu veţi putea-o 
recita şi aţi vorbit de comisia dumneavoastră. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Dumitrescu v-a spus că nu are nici o legătură programul pe 

irigaţii în agricultură cu tema discuţiei şi dumneavoastră v-aţi spus 
totuşi punctul de vedere. Am vrut numai să vă arăt în ce situaţie puteţi 
fi şi dumneavoastră ca moderator. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru Remeş, eu sunt moderator la această, nu 

discut despre alte probleme, decât despre cele care trebuie să fie spuse 



 109

sau nu trebuie să fie spuse, cum vreţi dumneavoastră, este treaba 
dumneavoastră.  

Sunteţi cel pe care l-am aşteptat să vină şi n-am făcut nici un 
caz, nici la ziarişti, nici la nimeni, niciodată, pentru că relaţiile din 
această comisie sunt de o altă natură şi le-aţi constatat şi le veţi 
constata. 

Dar dacă veniţi să ne judecaţi sau să judecaţi altceva sau 
comportamentul meu politic, prezenţa undeva, în contextul unei 
dispute pe care o va rezolva justiţia, nu noi, şi aici problemele nu noi 
le rezolvăm şi nici n-avem de gând să învinovăţim pe cineva sub nici 
o formă, absolut sub nici o formă. Mâine va fi domnul Flutur aici, va 
fi domnul Motreanu, trebuia să vină domnul Cioloş, a amânat. Au fost 
încă doi. Un fost membru al comitetului va veni aici în concediu, pe 
data de 10 va fi aici. Nu tratăm pe cineva altfel. Nu ne trimite nici la 
domnul Băsescu, nici în altă parte. Trimiteţi dumneavoastră unde 
vreţi. 

Dumneavoastră vă rog să ne daţi răspunsuri colegilor mei aşa 
cum ei pun întrebările, dacă vreţi să le daţi. Şi sigur că sunt limitate 
capacităţile de răspuns. Le-am înţeles şi când a venit domnul Mureşan, 
şi când a venit domnul Gavrilescu şi au mai fost câţiva care au avut 
răspunsuri limitate.  

Şi eu răspund oricărei întrebări care vine din 23 august, 
practic 21 august 1994 şi până în 3 septembrie 1998, absolut la 
oricare. Şi nu m-a chemat nimeni niciodată să răspund pentru ceea ce 
am făcut. COVAS-ul, eu răspund, că s-a spus că nu ştiu ce credite, 
oricând răspund din 1994, din 23 august până în 3 septembrie 1996, 
am responsabilitatea ministerului. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Vă amintiţi, domnule Tabără, ca nou ministru, aţi promis că 

atâta timp cât veţi fi în funcţiune nu veţi scumpi pâinea? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Cât v-aţi ţinut de cuvânt? 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Toată perioada cât am fost eu. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu, domnule Tabără. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu. Am spus altceva, domnule ministru, şi vă rog să... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
N-au trecut două săptămâni de la această afirmaţie ritoasă a 

dumneavoastră şi eu mi-am cumpărat pâine, oriunde eram în ţară, mai 
scumpă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, vă rog să reţineţi, dacă intraţi în astfel de 

discuţii şi la alt răspuns, facem o discuţie separată de ce înseamnă, da. 
Aş vrea să vă spun că fraza mea este altfel: nu voi semna niciodată 
pentru aşa ceva. Nici n-am semnat vreodată scumpirea pâinii în 
România. Niciodată. Vă asigur că este semnătura mea. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
S-a petrecut? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
S-a petrecut. 
Deci, domnule Remeş, eu înţeleg, aşa s-a întâmplat şi cu alţi 

doi miniştri aici, care au spus: noi am fost politici, tehnicienii sunt, nu 
am fost altceva. N-am fi dorit să ajungă. Şi repet. Pentru că dincolo de 
ce înseamnă un moment de clarificat, nu pentru contract, că au trecut 
zece ani, nu-i mai ... există şi un NUP, da. Şi se contrazice. Avem aici 
şi probabil chiar şi pe procuror să ne explice cum vine un NUP cu 
contradicţii, cu pierdere, dar nu se constată fraudă. Clar. 

Eu întreb aici dacă această problemă mare a României din 
1998, creată şi prin măsurile noastre din 1997, prin inconştienţă aş 
spune, numai atât şi închei, nu numai din 1990 încoace, care a 
convenit tuturor, pentru că din rezervele de stat uleiul nu s-a luat că 
era problemă mare atunci cu SANOIL şi cu alţii şi cu Insula Mare a 
Brăilei şi cu alţii. Nu s-au luat aşa, că era mare problemă. Unii n-
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aveau probleme, numai unii. Şi nici trecerile acelea de 18 mii de 
miliarde, unde trebuiau să treacă şi iarăşi scutiţi alţii să răspundă, iar 
este o altă problemă. Dar problema... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Cifra aceasta cu BANCOREX de unde o aveţi? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
O aveţi în bugetul pe 1999 sau pe care. Doar este garanţie. 
Haideţi să nu mai discutăm. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu există o asemenea cifră, mănânc eu hârtiile pe care apare 

cifra aceasta. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu vă apucaţi, că s-ar putea să fie multe de mâncat şi nu este 

în regulă atunci. Vă rog, eu nu uit. 
V-aş ruga, şi închei cu asta, lăsaţi partea cealaltă, vă rog să 

daţi răspunsul la colegi. Şi eu, dacă vreţi, o comisie convocată de 
oricare dintre colegi, îi stau la dispoziţie oricând. Dacă vreţi să vă dau 
dumneavoastră nişte răspunsuri. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
Gheorghe Tinel, deputat de Ialomiţa. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Pe dumneavoastră vă cunosc......... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Mulţumesc că v-aţi adus aminte. 
Toată tevatura aceasta pe derularea contractului cu ROMAG 

şi această garanţie guvernamentală pleacă de la simplul fapt că în 
comisie, aici, domnul fost ministru Dăianu a afirmat textual, şi vă 
citesc: „Nu am dorit să implic financiar statul român, dat fiind 
antecedentele existente”, una. Şi, doi: „Am comunicat noului ministru 
punctul meu de vedere privind piese importante, inclusiv afacerea 
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TRANSCHEM”. Deci, eu vă citesc efectiv ce a declarat domnul 
ministru Dăianu aici, la audieri. 

De ce dezbatem noi şi întoarcem pe toate feţele afacerea 
aceasta cu ROMAG 1998? Pentru că în momentul de faţă, şi 
dumneavoastră ştiţi, pentru că aţi fost ministru la agricultură, SNIF 
este în faliment. Este sub administraţie specială. Şi această societate 
naţională, care n-a fost privatizată după 1005, ca urmare a prevederilor 
Legii 138/2004, cu doi ani de graţie, cu prelungire cu încă un an de 
graţie, trei ani de zile, acum, în momentul de faţă, s-a prelungit 
prelungirea prelungirilor. Toată problema aceasta, toată afacerea 
aceasta a SNIF-ului din momentul de faţă pleacă de la acest contract 
cu ROMAG din 1998. Şi cu această garanţie... ascultaţi-mă un pic. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu fiţi atât de categoric, că este absolut judecată economică. 

Totul stă în garanţie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, vă rog să lăsaţi să se spună întrebarea de 

către un coleg, membru al comisiei. Rog să nu întrerupeţi, cum nici 
invers nu vreau... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Haideţi, atunci, să stabilim regulile. Ori îmi daţi direct 

răspunsuri scrise şi dacă citesc scrisurile, i le dau înapoi... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule Remeş. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
...ori lăsaţi-mă să-mi spun punctul de vedere. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
După ce termin, puteţi să discutaţi, că acesta este rostul. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Ascultaţi explicaţia întrebării. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Eu sunt omul dialogului, nu a monologurilor consecutive. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar nu ştiţi ce vreau să spun, domnule ministru. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, lăsaţi-l să-şi termine... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
În analiza economică a SNIF-ului, făcută după 2005, această 

garanţie guvernamentală, care i-a fost trecută în spate 70 de milioane 
de dolari, trei mii şi ceva de miliarde, a interzis SNIF-ului să participe 
la licitaţie şi să se reabiliteze economic. Şi dumneavoastră ştiţi câte 
probleme au fost, nu plecând de la patrimoniu, separarea lui între 
SNIF şi ANIF şi plecând de la faptul că el a intrat în incapacitate de 
plată şi n-a mai putut să se susţină economic şi financiar. 

Ei, afacerea aceasta acum, care explodează în momentul de 
faţă, pentru că domnul preşedinte Tabără a spus corect, domnule, s-au 
dat NUP-uri, s-au analizat de către instituţiile abilitate, ne pune nouă 
în faţă o problemă extrem de complicată. Una – situaţia economico-
financiară a SNIF-ului în momentul de faţă, cu analiza pe perioada 
anterioară, care curge inclusiv de la acest proiect ROMAG din 1998 
şi, a doua problemă, care este foarte importantă, propunerea acestei 
comisii, pe care dumneavoastră o apreciaţi sau nu o apreciaţi sau o 
apreciaţi mai puţin, de privatizare, de evoluţie a ei ulterioară. Deci, 
există şi acest punct al comisiei, ca ea să facă o propunere privind 
evoluţia economică a societăţii respectivă şi nu numai economică. 

Ei, pentru acest lucru, noi am invitat în audieri şi au fost şi 
domnul ministru Mureşan, care a spus: „Domnilor, la mine a fost o 
decizie politică” şi iară vă citesc: „Eu am luat-o ca o decizie politică”. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Domnule Tinel, domnul Mureşan a fost mai nepotrivit la 

agricultură decât mine... 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, sunt de acord... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
... şi mult mai nepotrivit la agricultură decât eu eram la 

finanţe. Eu nu pot admite că eu am lucrat politic la finanţe. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu nu contest...... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Am lucrat profesional, domnule. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
N-am nici calitatea să analizez şi nici să constatat dacă a fost 

sau nu a fost politic, dar eu vă spun atât, că doi miniştri în guvernele 
respective, în perioada 1998-1999, au spus că, unul: „Eu m-am opus 
derulării afacerii, fiind o garanţie guvernamentală, pentru că mie nu 
mi se părea corectă şi nu era tocmai cuşeră afacerea”; şi al doilea 
ministru, în acelaşi guvern, Mureşan, spune:”Domnule, eu am luat-o 
ca o decizie politică, nu era treaba mea”. 

De ce vă spun toate lucrurile acestea? Pentru că, plecând de 
la afirmaţia domnului Dăianu şi a domnului Costea, care era secretar 
de stat şi preşedinte de comisie interministerială, eu l-am întrebat pe 
domnul Costera: „Domnule, te-ai dus la Dăianu şi nu ţi-a aprobat 
scrisoarea de garanţie guvernamentală”. Mai mult, domnul Dăianu 
spune: „Am făcut informare în guvern şi am spus guvernului să nu 
aprobe, să nu cutare, să nu cutare”. După ce a plecat Dăianu, a spus: 
„M-am dus la domnul Remeş şi domnul Remeş a semnat”. Şi eu am 
întrebat: „Dar ce s-a schimbat între momentul Dăianu, prezentării 
scrisorii, programului, proiectului domnului Dăianu şi momentul 
Remeş, prezentării scrisorii domnului ministru Remeş”, că am zis: 
„Domnule, s-au întâmplat nişte fenomene, ceva s-a întâmplat, au 
apărut nişte elemente noi”. 

Ei, întrebarea aceasta este: ce s-a întâmplat între momentul 
Dăianu şi momentul în care dumneavoastră aţi aprobat şi aţi prezentat 
în guvern această scrisoare? Pentru că dumneavoastră corect spuneţi: 
„Domnule, a fost o decizie guvernamentală însuşită de primul ministru 
de la acea dată. Eu n-am făcut altceva decât să preiau de la Comitetul 
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interministerial, să mi-o însuşesc şi să o prezint Guvernului 
României”. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule ministru. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Domnule deputat, din câte ştiu eu, dumneavoastră aţi avut 

activitate de control, perioade bune din viaţa dumneavoastră, da? 
Activitate de control. Aţi lucrat în control? Aţi lucrat. Admiteţi asta. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu că admit, este o realitate. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Pornind de la asta, domnule deputat, vin şi vă întreb 

următorul lucru, nu-i musai să-mi răspundeţi, că eu am răspunsul şi-l 
aveţi şi dumneavoastră şi poate îl veţi recunoaşte sau ba. Controlând o 
perioadă mai veche, aţi luat întotdeauna, dacă aţi fost de bună credinţă 
şi aşa mizez că aţi fost, de bună credinţă, aţi luat în considerare, când 
v-aţi formulat concluziile, actele şi mai puţin amintirile exacte sau mai 
puţin exacte ale celor care în perioadele supuse controlului au avut 
anumite funcţii. 

Nu luaţi de bună ce v-a spus Dăianu, cereţi proba scrisă. 
Domnul ministru Tabără, în momentul în care a avut în faţă o 

problemă, trimisă în scris, aşa-mi spune, a fost obligat şi cred că în 
scris a zis „Da” sau „Nu” sau a făcut propuneri de reformulare, de 
reaşezare, pentru a-i da drumul într-un anumit fel.  

Găsiţi actul refuzat de Dăianu şi găsiţi aprobarea mea pe acel 
act. Şi atunci vă dau dreptate. Altfel, este minciună ce a afirmat 
Dăianu. Scurt şi cuprinzător. 

Doi la mână, mă întrebaţi ce s-a schimbat între Dăianu şi 
Remeş. Foarte multe, foarte multe. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu. Între momentul aprobării. 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
Care moment al aprobării? Care-i momentul Dăianu? Cum îl 

dovediţi? Când este momentul Dăianu? Pentru că domnul Tabără m-a 
adus pe mine cu picioarele pe pământ: „Nu vorbi de ziua de azi”, dar a 
repetat anul 1997 de câteva ori. Ce am eu cu anul 1997 vizavi de tema 
care vă preocupă pe dumneavoastră? Nimic. N-am fost parte la acele 
decizii. Eu am intrat în Ministerul Finanţelor în ziua de 25 septembrie 
1998. Nici măcar de ziua de 22, 23 sau 24 septembrie 1998 nu mă 
întrebaţi nimic. Sunt responsabilităţile altora. Şi-mi probaţi în scris că 
a existat în documentaţia prezentată mie un punct de vedere potrivnic. 
Dacă punctele de vedere care mie mi-au fost prezentate, cu toată 
derularea prevăzută de lege, cu comitet interministerial, cu hotărâre de 
guvern, aprobarea în guvern, cu publicitatea legală de rigoare care s-a 
făcut, sunt eu undeva potrivnic curentului general, atunci spuneţi-mi. 
Dacă există. 

Pe de altă parte, veniţi şi-mi spuneţi acum: „Domnule, n-a 
ieşit bine”. Vă întreb, domnule Tabără, că recunosc, sunteţi de departe, 
în comparaţie cu mine, în stare să spuneţi următorul lucru: pe banii 
aceia, dacă se luau utilajele, gama, toată câtă este, dacă ele nu erau 
furate, nu erau hoţite, nu erau dosite, nu erau prăduite, aduceau 
eficienţă şi putea plăti firma, la care faceţi acum trimitere că este în 
faliment, nu mai ajungea în situaţia aceea. Dar dacă cumva, după ce s-
a dat garanţia guvernamentală, creditul a fost prăduit, preţurile au fost 
umflate, gama de utilaje a venit mai puţin completă decât trebuia, 
gestionarea ei, folosirea ei, este cu semne de întrebare, căutaţi şi 
localizaţi necazurile acolo unde sunt. Nu mă întrebaţi pe mine de ce 
derularea nu a dus la eficienţa care era scontată pe hârtie. 

Am avut ocazia, domnule Tabără – şi închid acum problema 
– să stau de vorbă cu oameni din ogor, de acolo. Ştiţi ce am constat? 
Numai aceia, care pe banii lor şi în proprietatea lor ca indivizi, şi-au 
procurat utilaje pentru irigaţii, toată gama, numai aceia au avut 
eficienţă. Cei care au fost stăpâni pe bunul comun, pe bunul statului 
român sau pe bunul proprietate de stat al nu ştiu cărei firme, n-au avut 
rezultate. Nici n-avea ţinta să aibă rezultate, ci să-şi însuşească mai 
degrabă bunurile. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, de ce v-am întrebat eu? Şi fără intenţia de 

a acuza, dar de a lămuri o anumită problemă. Între ce spuneţi 
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dumneavoastră, şi luăm de bun ceea ce spuneţi dumneavoastră acum, 
că aşa este, trebuie să solicităm un document; eu chiar l-am întrebat: 
„Aţi făcut o notă special domnului ministru Remeş în care aţi 
prezentat”. A zis: „Nu, am discutat şi am prezentat” exact textual şi 
înregistrarea există în stenogramă. Dar eu de ce v-am întrebat acest 
lucru? 1998-1999-2000 proiectul respectiv nu a mers, utilajele au fost 
aduse în ţară, au fost depozitate unde au fost depozitate, nu s-a făcut 
nici o plată. Abia în 2001 s-a plătit, astăzi aflăm de la domnul secretar 
de stat Natea că s-a plătit o anumită garanţie pe care SNIF-ul trebuia s-
o plătească, coeficientul de risc. După care, în 2002 nu s-a plătit 
nimic, în 2003 se inventariază şi se transferă toată datoria la AVAB, 
AVAB-ul vine şi valorifică şi ajunge la ce a spus domnul Horj, că s-au 
valorificat cu 15 milioane de dolari.  

Deci, eu de aceea v-am spus că, în momentul când s-a 
aprobat scrisoarea şi documentele au fost întocmite pentru prezentare, 
cred că în spatele lor existau şi beneficiarii, exista şi coeficientul de 
risc acoperit, exista şi capacitatea de plată acoperită, adică prezentată. 
Existau toate aceste elemente care să vă furnizeze dumneavoastră 
datele pentru un tip de document care trebuie să fie prezentat în 
guvern. Asta este. Deci, el n-a funcţionat niciodată. Iar o intenţie bună, 
lăudabilă, netranspusă în practică şi neurmărită s-a transformat într-o 
afacere păguboasă pentru o societate naţională care acum este în 
faliment. Şi dumneavoastră ştiţi.... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Domnule Tinel, în aprilie 2001, premierul Adrian Năstase a 

ieşit direct la televiziune şi a spus că trecem la programul fabricat în 
România şi că 60 de maşini de clasă luate din Germania cu preţ 
promoţional de Isărescu şi Remeş o să le impune acestora doi. Şi într-
adevăr s-a umblat în maşini fabricate în România, nu vreau să-l irit pe 
domnul Tabără, dar mai umblă şi alţii astăzi, până în 11 septembrie 
2001, când SPP-ul şi serviciile au spus: „Băieţi, noi nu vă putem 
asigura securitatea, decât dacă intraţi în maşini de altă calitate”. Am eu 
vreo vină? Are careva din tot lanţul acesta de nume pe care 
dumneavoastră le-aţi citat, începând cu Constantinescu şi Ciorbea, 
vreo vină, că au venit utilajele şi că ele au stat în magazie? Ce 
eficienţă puteau da stând în magazie? Mi se pare că acestea ar fi 
trebuit să fie în câmp şi în funcţiune. Întrebaţi-i pe cei ce le-au ţinut în 
magazie, nu pe mine. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Eu mă bucur de faptul că domnul ministru mă citează mereu 

şi este o onoare, după atâţia ani. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Suntem ......... din 1992. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Din 1992, dar mărturisesc că dincolo de discuţia... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Ne-am cunoscut în vremurile bune. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da. Şi am fost invitat, printre principalii invitaţi, la 

inaugurarea bustului lui Brătianu şi mi-a părut rău că n-am putut 
ajunge atunci la Baia Mare. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Aveţi ......................... aici, în faţa sălii de şedinţă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da, este. Aşa este. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Brătianu ............. poate au fugit duhurile acelea rele cu 

Brătianu în faţa Parlamentului. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu nu fac parte dintre cei care au o admiraţie faţă de această 

familie, dincolo de orice alte chestiuni politice, dar, mă rog. 
Domnule ministru, intenţia noastră aici nu a fost de a acuza, 

ci de a clarifica. Şi, sigur, că după câţiva ani buni, se vine şi se 
constată nu eroarea unor măsuri, până la urmă, ci faptul că, după ce s-
a semnat sau s-a elaborat şi s-a dat drumul la un program, nimeni nu l-
a mai urmărit. Constatarea noastră a fost, şi vă mărturisesc că toţi cei 
care au curiozitatea pot să vadă declaraţiile, că partea politică a primat 
în deciziile inclusiv ale Ministerului Agriculturii şi în altele, constatăm 
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aici, din audieri. Păi, cine trebuia să se intereseze dacă acest program 
funcţionează, dacă se plătesc ratele? Nu era cineva din Ministerul 
Finanţelor, care trebuia să urmărească dacă se plătesc ratele pe 
programul acela, care peste două luni mă execută? 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Când s-a plătit prima rată? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
În 2001. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
În 2001? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu se plătea nici atunci. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Domnule Tabără, până în 2000 eu am avut de plătit alte rate. 

În 2001... eu aveam aceea cu piatra artificială, garanţia domnului 
Roman şi Stolojan, piatra artificială în Portul Constanţa. Eu pe aceea o 
aveam de plătit şi altele despre care v-am spus. 

Am avut cu ROMPETROL... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, mă ascultaţi până la capăt? 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Vă ascult. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi eu am plătit COFAS şi cred că Ministerul Agriculturii mai 

plăteşte şi acum, şi trebuia întrebat cineva care a importat 2,7 milioane 
de tone de grâu în 2004; atâta erau importate, şi România producea 
grâu. Dacă este cazul, eu am exportat circa 1,5 milioane de tone. Dar 
nu aceasta este problema. 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
În Ministerul Agriculturii, ştiţi că s-a dat an de an, până în 

1998, concomitent reducere de taxe vamale la zero pentru import şi 
primă de export şi pentru grâu şi pentru porumb? Şi banii aceştia i-a 
plătit Ministerul Finanţelor. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, ştiţi că ce aţi plătit... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Ştiţi că aţi fost coleg parlamentar cu unii dintre beneficiarii 

hârtiilor. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu-i ştiu. Îi ştiu numai pe cei care fuseseră înainte şi pe restul 

i-am blocat eu, inclusiv pe Tărâţă Culiţă, dacă vreţi. Şi dacă are un 
merit Constantinescu cu silozul nou de la Agigea, este o altă 
problemă. Vreau să vă spun că n-am dat niciodată, iar referitor la 
scutirile de taxe vamale, au fost tractoare peste 90 de cai putere şi 
peste 170 de cai putere, conform legii. Iar la boabe la import, eu am 
dat o hotărâre de guvern pe care aţi anulat-o sau s-a anulat în 1997, 
353, cu taxele vamale, şi aceea a fost o altă catastrofă, care era 
cucerită în relaţie cu Uniunea Europeană. Dar nu aceasta este 
problema. 

Problema este aceea că constatăm acum – şi probabil că 
aceasta va fi o concluzie – că au fost momente în care gestionarea 
unor decizii luate cu implicaţii financiare a fost lăsată în voia soartei.   
Şi aşa se explică această situaţie pe care o avem astăzi la RAIF. 
Aceasta este marea problemă. 

Aceasta este constatarea noastră. Iar devierile spre celelalte 
chestiuni nu sunt alte noastre acum, aici. Eu v-am răspuns şi am dat 
nişte replici pentru că aţi pomenit şi aţi revenit puţin la discuţie. În 
rest, vă spuneam de datoria aceea pe care am dat-o prin buget - este 
stenograma la Cameră; dacă vreţi, o căutăm împreună şi o găsim, nu 
este o problemă. Problema este însă aici ca să lămurim. 

Vreţi să vă mai spun ceva? 
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Domnul Decebal Traian Remeş:  
După dumneavoastră, pentru că guvernul acesta mai ţine şi el 

nişte zile sau săptămâni. Vin alţii şi or plăti. Aceasta-i viaţa, domnule. 
Rămâne de plătit. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, să dea Dumnezeu să nu fie aşa. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Să nu fie de plătit... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
...dacă să plătească alţii după noi, pe noi ceilalţi ar trebui să 

ne ridice de pe scaune, să ne ducă undeva. 
Problema mare este următoarea, domnule ministru, pe care o 

constatăm. Şi eu am avut o discuţie cu Radu Vasile când erau minerii, 
şi cu minerii ştiţi dumneavoastră prin spate ce s-a întâmplat. Ştim 
câţiva. Haideţi s-o lăsăm aşa cum este, că s-ar putea ca unii, în 
general, să fi plecat sau oameni de acolo, printr-un mic aranjament. 
Ştim noi cum a fost şi atunci. Dar nu asta-i problema. 

Nu vreau să intru în discuţii. Aceea este o altă problemă. Şi 
dacă ne întâlnim vreodată la un simpozion, vorbim mai multe. 

Problema este că niciodată nu s-a vrut să se beneficieze de 
informaţiile care puteau sta la dispoziţie. Eu am şi acum, şi în 
Ministerul Agriculturii cred că există dosarul cu TRANSKEM-ul din 
1995. 

Atunci am fost mai singur, că partidul care mă susţinea nu era 
un partid de forţă, şi de aceea mi-am făcut şi toate documentele în 
dublu exemplar. Eu, pentru fiecare societate care venea în audieri, 
ceream informaţii, şi ceream de la SIE, pentru că aceştia erau cei care 
vroiau să ştie mai multe despre fiecare. Vreau să vă spun că am cerut 
inclusiv despre TRANSKEM. În momentul în care ambasadorul a 
venit cu ei, eu aveam toate informaţiile pe masă. Documentele ar 
trebui să fie încă şi la minister. Şi acolo spunea clar: „Atenţie, pentru 
că au făcut o afacere în Ucraina” – şi originea lor – „şi au obligat 
statul ucrainian şi au executat garanţia guvernamentală. A nu se da sub 
nici o formă garanţie guvernamentală, pentru că nu prezintă ei”. 
Acelaşi lucru l-au făcut în Polonia; încercaseră în Cehia. În Cehia 
fusese o discuţie cred că a mea cu Ian Luks, la vremea respectivă. 



 122

Dar să ne spună domnul Mureşan: „N-am cerut nici o 
informaţie”! 

Am avut o discuţie cu Radu Vasile şi cu Ciorbea, la un 
moment dat: „Domnilor, dar n-aţi cerut informaţii despre ei?” „N-am 
cerut. Cerem noi informaţii?” 

Am avut o discuţie cu Văcăroiu pe o problemă mare. 
Donmule Voicu, am avut informaţia, da? Şi am mers la fix în regie: 
„Ai furat, domnule. Ai deturnat un miliard”; la vremea aceea erau bani 
grei. Dar aveam informaţia pe masă, am deschis plicul şi am trimis 
corpul de control să verifice. 

De două ori am cerut informaţii şi putea să spună Văcăroiu ce 
vroia el. Iar pe cel pe care l-am destituit, hai să nu spun până la capăt 
cine era - fiul, nepotul unei doamne şi a unui om... şi nu mi-a spus 
niciodată: „Domnule Tabără, ştiţi, e-al nostru”, şi l-am dat afară de 
acolo. 

Dar dincoace, pe TRANSKEM, au fost informaţii venite pe 
cele mai puternice canale, care trebuie să fie în slujba statului român şi 
a demnitarului. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Dumneavoastră şi colegi de-ai dumneavoastră aţi spus aşa: s-

au vândut pe doar 15 milioane. 
Spuneţi-mi altceva, domnule. 
S-au dat o sută de milioane şi ele făceau 95, deci s-au furat 5. 
Să nu-mi spuneţi că ele au fost de 15 când le-au adus şi le-au 

băgat în magazie, după cum a spus domnul deputat Tinel. Acolo poate 
fi un bai, dacă au târguit-o prost sau dacă le-au furat pe parcurs.  

Nu acuzaţi, domnule, pe cei care au născut copilul. Acuzaţi-l 
pe cel care l-a omorât. 

Niciunul dintre dumneavoastră n-a făcut comparaţia între 
valoarea garanţiei şi valoarea utilajelor în momentul când le-au băgat 
în magazie, numai ce s-a valorificat.  

Dacă este aşa, domnule deputat, am fost amândoi în toamna 
lui 2000 în şedinţă comună a Parlamentului, când PSD-ul ne-a strâns 
de gât şi n-am vândut cu 320 de milioane Banca Agricolă şi au 
vândut-o ei cu 15 în februarie 2001, şi n-am vândut cu 580 fără a ierta  
de datorii şi fără a prelua şomajul, Combinatul de la Galaţi, şi l-au 
vândut cu 50 şi au preluat tot şomajul şi plătim şi astăzi.  
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Să nu-mi spuneţi mie poveşti de genul acesta, că nici eu n-am 
picat din cer, domnilor; am trăit în relele acestea ale Bucureştiului. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
PETROM-ul cum s-a vândut? 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
PETROM-ul s-a vândut mai târziu. Nu îndrăznisem să ne 

gândim să-l vindem noi. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Domnule ministru, acestea cred că fac obiectul unei comisii 

speciale pe partea de economie. 
Dumneavoastră aţi spus să-i întrebăm pe cei care au născut 

copilul. Eu am încercat să vă induc faptul că acel copil a fost născut 
mort. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
S-a ştiut de la început că-i mort. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Faptul că trei ani nu s-a plătit nimic, faptul că nu se cunoşteau 

beneficiarii proiectului, faptul că nu se ştia modalitatea de plată, faptul 
că... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
...Băsescu... Nici la al doilea mandat n-a reuşit să se apuce de 

Podul Basarab. Abia Oprescu, ieri, alaltăieri, a spart ultima casă acolo, 
domnilor. Garanţia aceea semnată de Remeş... şi de data aceea, că eu 
eram prietenul lui Băsescu, cum nu s-a întâmplat să fie şi invers, aşa, 
am ajutat-o. Dacă banii aceia pe care i-am dat în 2000, imediat ce a 
ajuns primar, ca şi garanţie, erau puşi în aplicare, situaţia în Bucureşti 
era rezolvată în 2002-2003. Dar au ţinut un consiliu potrivnic, după 
aceea au ţinut alte interese şi după aceea a venit Videanu şi a predat-o 
mai departe. Întrebaţi-mă şi de aceia, domnilor. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Nu face obiectul anchetei comisiei. 
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Domnul Decebal Traian Remeş:  
Că şi acela s-a născut mort până acum. Sunt nouă ani, 

domnilor. În nouă ani un copil creşte enorm. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Domnule ministru, nu face obiectul comisiei noastre, pentru 

că dacă ar fi făcut obiectul... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Acolo sunt bani mai mulţi, domnilor. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, nu sunt mai mulţi. Ştiţi cât sunt aici 

pierderile pe sistem? De la 15 miliarde de euro în sus. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Dar eu n-am semnat garanţii pentru pierderi, domnilor. 

Pierderile aparţin altora. Cum zicea Ştefan cel Mare - Moldova nu-i a 
mea, este a urmaşilor, şi datoriile sunt ale urmaşilor. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, contractul acela a fost pierdere de la 

început, ştiut sigur, numai că n-au ţinut cei care au dat decizia de ea. 
Se ştia că este pierdere, sigur. Şi ne anunţaseră. 

Sigură, da? 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Iar îmi aduc aminte că aţi fost ministru, domnule, şi mi-aţi 

lăsat nişte bube în cap. Pentru dobânda care depăşeşte nivelul de 15 la 
sută a băncii, la Banca Agricolă, şi lăsaţi COMTIM-ul să moară. Că n-
aţi dat un ban, nici nu l-aţi prevăzut în buget, domnule. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, nu lansaţi idei prosteşti. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Nu sunt idei. Este realitate pură. 
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Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, nu lansaţi idei prosteşti. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Aţi dat credite în neştire în 1996 şi ni le-aţi lăsat pe cap. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, nu. Dumneavoastră aţi anulat bani şi aţi 

pierdut bani prin credite de preluare a producţiei de pe 1996 în 1997. 
Domnule ministru, nu vorbiţi de COMTIM, că, dacă ar putea 

vorbi favorabil, este numai Radu Vasile. Radu a dat 50 de miliarde 
peste tot ceilalţi. COMTIM-ul de astăzi există datorită a doi sau trei 
oameni, în nici un caz a celor de la Ministerul Agriculturii, nici a celor 
de la FPS şi nici a celor de la Ministerul Finanţelor, vă asigur. 50 de 
miliarde a dat Radu Vasile, şi există astăzi nucleul care s-a privatizat, 
nu datorită acelor mişcări care n-aveau nici cap, nici coadă, deoarece 
cauza lui 1998 şi după aceea, şi astăzi, sunt măsurile din 1997, 
inclusiv ASAL-ul acela semnat aiurea. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Eu în 1997 eram nevinovat, domnule. Eu am început să am 

vinovăţie din 1995. O să mă judecaţi şi pentru morţii din 22 decembrie 
când alergau pe Ceauşescu. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, lăsaţi, nu ne duceţi pe chestiunile 

respective. Veniţi la ce înseamnă acea semnătură, şi un ministru, 
oricare ar fi el, nu este scutit de responsabilitate în momentul în care 
nu a analizat ce semnează, pentru că nu eram obligaţi să rămânem în 
guvern, cum a făcut-o şi Dăianu şi alţii. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Ce am semnat, am semnat responsabil. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu vă supăraţi, şi cei care luaseră BANCOREX-ul şi alţii şi 

alţii au fost salvaţi toţi. Şi ştiţi când au fost salvaţi? Înainte de 2000, 
nu după 2000, culmea. 
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Domnul Decebal Traian Remeş:  
Eu nu am dat nici un leu la BANCOREX. Nici n-am 

beneficiat ca persoană în relaţii speciale cu acea bancă de nici un leu. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Haideţi să reveniţi la irigaţii, că irigaţiile sunt problema. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Eu vroiam să-l întreb pe domnul ministru, pentru că dânsul 

are o experienţă vagă ca şi ministru de finanţe... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Nu vagă. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Îmi cer scuze. Deci este vorba de o experienţă bogată pe 

partea de finanţe şi s-a familiarizat foarte mult şi cu problematica 
agriculturii cât a fost ministru din 2007 şi aş fi vrut să-l întreb: 
domnule ministru, ştiţi că anul 2007 a fost un an de secetă şi noi 
atunci am venit, şi eu preluasem partea de îmbunătăţiri funciare foarte 
nou atunci, iar dumneavoastră aţi venit ministru parcă la începutul lui 
martie, dacă nu mă înşel eu... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
N-am venit în martie. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
În februarie sau în martie. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
În luna păcălelilor. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
În aprilie, da. 
Întrebarea mea este legată de faptul că analiza acestui sector 

de îmbunătăţiri funciare aţi făcut-o şi dumneavoastră prin secretarii de 
stat pe care-i aveaţi la minister şi prin noi ceilalţi. La un moment dat 
se punea problema, pentru că încă mai avea un an de graţie SNIF-ul -  
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până la 31 decembrie se prelungise prin 167 perioada de încredinţare 
directă, prin 290, şi se punea problema privatizării. 

Este însă un moment crucial.... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Numai puţin, domnule Tinel, să nu încurcăm lucrurile. Eu am 

găsit acolo o situaţie care m-a salvat într-un anume fel - în ce sens? 
Domnul Flutur greşise şi numise consiliul de administraţie acolo. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
La cine? La SNIF? 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
La SNIF. La ANIF era colegul de partid al domnului Tabără, 

de la PD-L, pe care a trebuit să-l dau afară - Nasta. Şi dincolo era 
altcineva. Şi am descoperit un lucru absolut îmbucurător pentru mine. 
Unitatea-i aparţinea ADS-ului din toate punctele de vedere legal. Şi 
din momentul acela n-am mai avut altă treabă cu ei decât să le ascult 
ţipetele în curtea şi în faţa ministerului împotriva noii conduceri, a 
consiliului de administraţie ş.a.m.d. 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Nu, domnule ministru. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Este cum vă spun eu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Nu. Dumneavoastră... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Nu am nici o semnătură pentru ei. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Dumneavoastră cred că confundaţi momentul în care SNIF-ul 

a trecut sub patronajul ADS-ului cu momentul iniţial din 2005, când s-
a schimbat puterea şi când Societatea Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare funcţiona sub incidenţa Legii 138. Avea doi ani de graţie, nu 
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se punea problema privatizării. Abia după acei doi ani de zile 
legislaţia s-a modificat, a apărut 290. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Când eu am preluat mandatul, nu mai era al ministerului, era 

al ADS-ului. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Nu-l dăduse Flutur. 
Era autoritate pentru privatizare şi nu era în portofoliu. 
Întrebarea mea este alta. Dumneavoastră în perioada aceea aţi 

analizat problematica SNIF-ului şi ştiu că aţi avut şi note de 
informare. Ce s-a întâmplat... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Domnule Tinel, să nu confundaţi două lucruri – ţipetele ţării, 

că-i arsă de soare, încercarea de a majora, şi am majorat-o relativ  
substanţial subvenţia pentru apă, pentru reparaţii, pentru completări, 
am lărgit posibilitatea de a se face organizaţii de udători mai mici 
ş.a.m.d. şi am ajuns în câteva locuri cu ei, şi sindicatele mă gâtuiau, 
pentru că conducerea centrală nu plătise într-o grămadă de locuri 
salariile, şi le-am închis gura ajutând să meargă salariile spre ei 
vorbind cu Nasta şi cu colegul de după Nasta de la ANIF, ca banii să 
se ducă direct pentru salarii, că erau cinci mii, şapte mii, nu ştiu câţi 
oameni în ţară. Dar cu conducerea de acolo am refuzat să discut din 
motive... 

 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Domnule ministru, eu v-am făcut un scurt istoric... 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Berghes era la SNIF. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Vorbiţi cu Flutur. L-a schimbat ADS-ul, domnule, s-a dus cu 

poliţia, a venit poliţia, nu m-am amestecat. Vorbiţi cu Flutur mâine şi 
cu Motreanu şi cu ceilalţi. 
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Domnul Gheorghe Tinel:  
Întrebarea mea era dacă ştiţi care au fost motivele pentru care 

patrimoniul între SNIF şi ANIF la momentul lui 2007 n-a fost stabilit 
clar întrucât momentul privatizării s-a blocat tocmai de la acest 
moment. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Pentru că refuzau să se întâlnească cele două instituţii. Pur şi 

simplu, refuzau să se întâlnească. Era ordin dat de Flutur, de un an, de 
doi. 

 
Domnul Valeriu Tabără:  
Pe 138. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Dar pe acesta trebuia să-l pună cineva în aplicare. Nu se ştia 

până unde-i unul şi de unde începe celălalt. Erau nişte duşmănii. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Atunci trebuiau clarificate... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Dar nu se duce ministrul în teren, domnule, să zică: bucata ta, 

bucata lui. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Domnule ministru, daţi-mi voie să intervin puţin, pentru că 

discuţiile... acolo era un subordonat al ministerului, Daniel Drăgan, la 
ADS. Dacă nu s-a realizat pe lege, este un mediator care merge şi 
care-i ministru. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Acolo l-am avut pe domnul Tanţoş. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
La ADS, cu Daniel Drăgan. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
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Numai puţin. După o vreme, de la noul guvern, cel bun, fără 
PD-L, s-a trezit UDMR-ul că vrea să-l treacă în guvern şi l-am trecut 
la Ministerul Transporturilor. Şi tot veneau prietenii noştri, cum 
sunteţi şi dumneavoastră prieten vechi cu domnul Bela, cu domnul 
Verestoy şi cu alţi domni.... 

Locul ADS este al nostru. Şi eu n-am înţeles că-i al lor şi am 
stat acolo două luni de zile fără om. Până la urmă, cineva cu proptele 
l-a trecut pe domnul Daniel Drăgan acolo. Nu-i pe semnătura mea 
Drăgan numit acolo. 

 
Domnul ..................:  
Este a domnului Motreanu. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş:  
Motreanu numai l-a detaşat ca director al Direcţiei de 

agricultură Vaslui la uşa ministrului. Domnul Tinel a trecut pe acolo, 
ştie cum erau lucrurile, şi pe la uşa aceea, şi într-o parte, şi-n alta. 
Avea o masă la uşa ministrului; pe masă nu era nimic, niciodată. 

Era director la Vaslui, nu mă mai omorâţi. Şi-l plătea 
Vasluiul. Era cu delegaţie în Bucureşti, nu detaşat. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, ca şi punct de vedere faţă de starea de 

fapt, starea actuală a sistemului acesta de îmbunătăţiri funciare în 
România... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Am spus de la început, dacă vreţi consultanţă, pe bani, altfel 

nu-mi daucu părerea. Ar fi ca nuca în perete: uite ce zice Remeş că ar 
trebui făcut pe acolo! 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu. Eu vă întrebam din punct de vedere al finanţistului. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nam avut norocul să mai rămân, ei, aş fi luat şi de .... acesta, 

dar n-am mai avut norocul să rămân acolo. Bani de la finanţe ca mine 
nu ar mai scoate degrabă alţi miniştri, că n-au trecutul pe acolo. 
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Trebuie să cunoşti trotuarele de la finanţe, ca să ştii unde sunt banii, 
câţi sunt. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Au mai dat mulţi bani, vă asigur eu. Şi atunci au fost la 

momentul potrivit şi acum au fost tot la momentul potrivit.  
Şi aş vrea să vă mai spun ceva. Dacă ar fi fost aşa o 

combinaţie politică în parlament, poate că primeam şi mai mulţi bani, 
dar atunci era una, cum e şi acum la comisie aici, ne-am dat şi noi 
Legea 83, putea să fie... dar nu aceasta este problema. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
........... moţiune mie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Păi, moţiunea ştiţi dumneavoastră că a fost aranjată, ce să o 

mai facem. Sigur, aranjată, da? 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
............. asta am spus. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
În nici un caz, nu noi. Erau alţii. Dar, mă rog, eu aş vrea însă 

să clarificăm o problemă. Pe noi ne-a interesat punctul de vedere al 
unui om care a avut două responsabilităţi mari şi de care eu zic că s-a 
achitat. Nu vreau să comentez treaba aceasta. Dincolo este dispută şi 
aducerea discuţiei într-un al plan. Pe mine mă onorează orice discuţie 
pe problema agriculturii, oricând. 

Problema este însă, şi de înţeles, că au fost momente în care 
consecinţele le culegem dincolo de reparaţii şi, doi, că se puteau face 
fără să fie vreo decizie de garantare guvernamentală. Pentru că acolo 
erau clare, tot planul respectiv putea funcţiona fără nici un amestec al 
guvernului. Era singura chestiune de relaţii între unităţi comerciale. 
Asta a fost. Şi vă spun de ce. Ce spune Mureşan: păi, ce, nu ştia că nu 
are un sector privat foarte bine pus la punct, ca să poate să dea? Şi ce 
spune domnul Horj, că întreabă pe doţi decizanţii: „Aţi avut şi alte 
garanţii atunci când aţi aşezat utilajele?” Nu. Dar nu a interesat pe 
nimeni. Am semnat, vine ăla, mă execută la bugetul de stat, după 



 132

aceea pot să dau bani câţi vreau, oriunde. Toţi s-au dus într-o groapă, 
într-o gaură neagră. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
........ memoria dumneavoastră din anii când.......... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Vă amintiţi de Nicolae But, cu care sunteţi coleg şi acum, 

deşi în tabere diferite. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Întotdeauna am fost.... nu suntem diferite, că este tot aici. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
El intervenea la fiecare dintre cele trei bugete pentru Las 

Camariocas – Cuba. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu ştiu cine-s aceştia... da, îmi aduc aminte. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Domnul Verceanu, cu care atunci eraţi în adversitate şi acum 

sunteţi supuşi aceluiaşi împărat... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu suntem supuşi, eu nu sunt supus nimănui. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
...intervenea pentru Krivoirog. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Şi domnul Acsinte Gaspar, care acum este într-o funcţie de 

sinecură bine plătită la o instituţie de stat, pentru calea ferată Piteşti – 
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Rm.Vâlcea. Spuneam de fiecare dacă că nu vă dau nici un leu? Că, 
dacă vă dădeam vreun leu la oricare din acestea trei, nu măream 
paguba?  ....... că sunt sumele mult mari decât cele pe care ....... cei 
care le-au gestionat. Dacă nu, ne ducem la stenogramă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vreau să vă mai completez. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Las Camariocas, cum ştiţi, stimaţi colegi, adică iertaţi-mă, 

acolo este o afacere între ţările socialiste surori Cuba şi România, 
unde avem un miliard de dolari. În Ucraina, la Krivoirog, fără calcule, 
fără dobânzi, domnule Tabără, un milion. După ce toate ţările 
socialiste au predat pur şi simplu Ucrainei, sovieticii au zis: „Este pe 
terenul vostru, ca ţară succesoare, rămâne la voi”. Noi am investit, ca 
proştii, în fiecare an şi mergeau delegaţii, mergeau parlamentarii şi în 
Cuba, şi dincolo. Şi calea aceasta ferată, care se urneşte de când a 
început Ceauşescu s-o facă şi până nu s-a oprit pământul din mişcare, 
nimeni nu face cale ferată spre Piteşti şi în asta trebuia băgat. M-am 
dus în teren şi gara era la 300 de metri faţă de unde-o făcuse 
Ceauşescu. 

Vă amintiţi, domnule Tabără? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă mai amintesc de un lucru şi vreau să vi-l completez. Vă 

amintiţi când aţi venit pentru chestiunea aceea de privatizare, aţi zis: 
„Domnule deputat, dumneavoastră n-aveţi nevoie de nimic în Timiş?”. 
Am spus: „Nu”. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu-mi amintesc. Ce am privatizat împreună? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu, nu de privatizat. Erau programe, proiecte de deputaţi 

probabil şi am spus că nu. 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
.......... de la .............. eu n-am încasat decât săpuneală, prin 

Ambasada americană bineînţeles. Dar nişte deputaţi şi senatori de 
Timiş nu mai trebuiau ............. pe acolo. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, eu am mai auzit un ministru, şi în 

stenograma guvernului, atunci când încercam să salvăm industria de 
creştere a porcului în România, spunând aelaşi lucru.  

Vă asigur, domnule Remeş, că nici măar o centimă, ci faptul 
că este o unitate de investiţii masivă şi mare... 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
........................ se exclud. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu este vorba de exclus. Eu ceea ce este prezent şi-mi asum 

răspunderea, de toate mi le asum. 
Domnule ministru, eu observ un lucru şi spun ceea ce i-am 

spus şi lui Mureşan. Mureşan spunea că are pământul din altă ţară, nu 
din România, foarte bine, nu-i o problemă, este în regulă, bine că a 
gestionat ţara asta şi a gestionat-o „bine”, în ghilimele. Domnule 
ministru, observaţia mea este şi o concluzie, pentru că ne mai aşteaptă 
şi ENEL şi ceilalţi, este că dincolo de ce înseamnă marea 
responsabilitate pentru acte care sunt făcute nu pentru prezent, ci 
pentru viitor, inclusiv la Ministerul Finanţelor s-au făcut greşeli. S-ar 
putea şi eu la Ministerul Agriculturii, n-am avut până acum ocazia. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nimeni nu le va descoperi pe toate vreodată. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, dar aceasta este una descoperită şi se ştia 

de mult de ea, cum mai sunt şi altele. Unele mi-am dat drumul şi eu 
acum, că nu trebuia să-mi dau drumul cu ele. Dar, domnule ministru, 
problema este ca toţi aici şi repet încă o dată, ceea ce spunea şi colegul 
Horj, nu este îndreptată această chestiune împotriva nimănui ca 
persoană. Am vrut să clarificăm nişte lucruri, pentru că dacă le lăsăm 
aşa, riscăm să ne tot întoarcem la ele. Nici o comisie parlamentară n-a 
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atacat o problemă de fond pe un sector, ca să cunoaştem şi cauzele 
situaţiei prezente şi de unde pornim mai devreme, pentru că întrebarea 
se pune: nu cumva trebuie să le lichidăm? Nu costă mai mult aceste 
investiţii să le punem în funcţiune? Ne întrebăm pe urmă cum s-au dat 
atât, că s-ar putea să fi cumpărat producţia de zece ori cu ce am dat pe 
sistemele respective, s-ar putea. Vă spuneam că evaluările încep la 
pierderi de pe la vreo 15 miliarde de euro în sus şi se duc, după unele 
evaluări, domnule profesor, greşim? la vreo 40-50-60 de miliarde de 
euro. Aceasta este problema. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
........ şi corecte şi să ajung la cifrele care sunt .................. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, lăsaţi-mă, că fac parte măcar dintre 

inginerii aceştia care au mâncat pâinea de pe pământul acesta, nu 
numai din creioane şi din cifre. Eu am toată aprecierea pentru ei, că 
fără ei nu putem fi noi ingineri, sincer. Şi întotdeauna am apreciat un 
economist de forţă şi un finanţist de forţă, că nu poţi să faci... pot fi o 
sută de ingineri, dacă n-au făcut ......... ca lumea. Ei, eu vreau să vă 
spun că la acel contract ori nu s-a vrut, ori a fost incompetenţă, ori a 
fost lăsat la voia întâmplării. Dar sunt 115 milioane de dolari legaţi de 
gâtul acestei societăţi. În loc să fi fost trecută probabil prin alte 
mijloace, dacă a fost politică, eu asta întrebam: „Domnilor, ce aţi 
trecut-o? Haideţi s-o trecem acum pe datorie publică, să nu lăsăm să 
dispară unitatea absolut necesară ca sistemul să funcţioneze”. Asta-i 
problema pe care ne-am pus-o noi acum. N-am venit să vă 
învinovăţim pe dumneavoastră şi să vorbesc nici despre Radu Vasile, 
despre care eu am... vă spun, întotdeauna am spus că a făcut un lucru 
........, Isărescu – un lucru excepţional. Dincolo am rezerve, la Victor 
am mari rezerve şi i-am spus în faţă atunci: „Domnule, singura mare 
greşeală a ta este aceea că ai dat girul pentru un astfel de contract, care 
nu trebuia, trebuia să iei informaţii. Ştiţi ce mi-a spus atunci? „Păi, de 
la cine să iau informaţii?” „De la cei pe care-i plăteşte statul român să 
ţi le dea”. „Păi, ce? De la ăia iau eu informaţii?” „Dar de ce-i plătiţi?”. 
Să ştiţi că şi Văcăroiu mi-a zis când m-am dus cu documentul în 
faţă:”Dar, ce? Pe ăştia îi iau eu în seamă?” „Nu-i lua în seamă, lasă că-
i iau eu cu corpul de control”. Şi dovedeam sută la sută că este aşa. Şi 
am dat afară pe om. Dar aici problema nu este pornită împotriva 
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domnului Remeş ca ministru, ca om ş.a.m.d. Şi nici discuţiile că, nu 
ştiu, sunt declaraţii ale domnului ministru Mureşan, Dăianu. Vreau să 
vă spun că avem de la Costea, preşedintele acele Comisii 
interministeriale, urmează să mai vină câţiva membri din această 
comisie, nu pentru a dovedi o vinovăţie. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Acesta este un opresat politic? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu spun că-i opresat sau nu, nici nu discut treaba asta, 

domnule ministru. Sincer. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Poate este opresat acum. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, haideţi să nu ducem în derizoriu 

chestiunea respectivă, că nu despre asta discut, cine este opresat de 
cine, sincer. Nici dumneavoastră, nici eu şi nici alţii nu mă... chiar mă 
simt în sectorul acela în care toată lumea dădeam cu barda unii în alţii. 
Nu aceasta este problema. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu cred că este extrem de competent, de l-aţi menţinut 

dumneavoastră în continuare. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
......... mi-am adus aminte de ceva. Ştiţi că i-am trecut pe 

utilizatorii de apă.................. energia în 2007? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Da, numai că au rămas întotdeauna furnizorii celei mai 

scumpe... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
......... în 2008 sau acum, în 2009, sunt printre băieţii deştepţi 

sau au rămas numai cei care se ocupă de fotbal şi sunt în relaţii 
apropiate .............. 



 137

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ştiu că s-au făcut privatizări fără ca să pună în discuţie 

probleme extraordinar de importante, inclusiv reţelele pentru 
alimentarea staţiilor de pompare. Nimeni n-a discutat cu ei, le-au lăsat 
la voia întâmplării, iar ei unele le-au ras. Aceasta-i problema. Iar alţii 
au investit în continuare în staţii care n-au avut nici măcar alimentarea 
cu curent. 

Şi vă mai spun ceva. S-au lăsat sursele de energie cele mai 
scumpe, pentru că statul plăteşte subvenţii. Oricât i-ai da subvenţia, 
acolo se poate plăti, nu de ce trebuia să fie sursa ieftină pentru irigaţii. 
Dar, mă rog, acestea nu sunt... puteaţi dumneavoastră. 

Domnule ministru, noi vă mulţumim şi vă asigurăm că o să 
mergem şi la ceea ce ne-aţi trimis dumneavoastră, la documente şi s-ar 
putea să mai............ 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
......................... de la mine. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, noi, ceea ce trebuia să aflăm de la 

dumneavoastră am aflat, aşa cum am aflat şi de la domnul ministru 
Mureşan şi de la alţii. Şi, sincer, la început am crezut că pornim pe o 
comisie pe care o terminăm într-o lună. Din toate discuţiile sau după 
discuţiile pe care le avem, concluzia noastră este că altcineva trebuie 
să ia să facă analize mai serioase poate ani de zile, dacă le va mai face 
cineva, dar în ţara aceasta cine dracu’ să le mai facă, că Dumnezeu în 
nici un caz nu le face. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Când se termină cu dosarul revoluţiei, terminaţi şi 

dumneavoastră cu asta. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, nu intrăm în amănunte, din cele de 

frontieră. 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
................... Nu sunt între prietenii dumneavoastră politic 

............ ieftin? Domnule Tabără, nu sunt rău, nu vreau să............... Nu 
sunt prieteni politici de-ai dumneavoastră de-ai actualei puteri printre 
cumpărătorii aceia cu 15 milioane? Nu suntem noi păcătoşii de atunci, 
sunt prietenii dumneavoastră de astăzi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, s-ar putea să fie prietenii tuturor. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu, nu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, haideţi că dacă ne ducem la 

retehnologizarea de la Porţile de Fier, care a omorât toate institutele 
noastre din Timişoara şi Reşiţa, lasă-le dracului. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
N-am avut eu treabă nici cu aceea, s-a petrecut înainte sau 

după mine, n-am treabă cu asta. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, n-are importanţă, am adus aşa, în discuţie. 

Dar să ştiţi că şi chestiunea legată de revoluţie şi de altele, tot un 
argument este aici. Lăsaţi, că-i bine. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Păi, nu ..................... Ce v-am spus a fost spus conştient. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi noi suntem, domnule ministru, suntem conştienţi de nişte 

lucruri incalificabile care, din păcate, se mai petrec. Că uneori scaunul 
şi semnătura este dată pentru responsabilitate, ci este dată pentru că 
aşa trebuie s-o dau. Aceasta este problema, ca o concluzie a unor 
audieri pe care le-am avut şi aici. Eu vă spun sincer, dacă pe mine m-
ar fi forţat cineva şi a fost întotdeauna o teamă că a doua zi se poate 
pleca, a doua zi plecam, pentru că a fost cel mai greu.... 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
....... niciodată cu nimic. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ba v-aţi ..... Domnule ministru, daţi-mi voie să vă spun.... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Am fost un ministru responsabil şi am ştiut că trebuie să... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu, domnule ministru. Aţi fost un ministru disciplinat în 

guvern, foarte bine aţi făcut. Eu n-am fost un tip disciplinat, vă asigur. 
Ministrul disciplinat nu pune întrebări. Semnează. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Cu cine v-au înlocuit? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Pe mine? Cu Lăpuşan. N-are nici o importanţă, nici o 

relevanţă. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Pe mine cu Tănăsescu, dar după alegeri. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, problema este că dacă eu nu-mi coincide 

punctul de vedere şi ştiam sigur că este o mare problemă, şi eu puteam 
să dau girul atunci să se semneze şi ce nu ne spuneaţi dumneavoastră 
şi nu ne-a spus nici domnul Gavrilescu este că de fapt negocierea 
respective începuse spre sfârşitul mandatului în 1996, acum aflăm 
problemele mai multe. Şi câte deplasări au fost prin Statele Unite, şi 
cămăşile personalizate, şi pălăriile, şi culorile. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Am răspuns aici când am fost întrebat despre Constantinescu, 

întrebaţi-mă ................ 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Nu vă întreb. Eu v-am întrebat, dumneavoastră dacă vreţi 

spuneţi, dacă nu, să fiţi sănătos. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Vă duceţi la tabăra pe care am slujit-o eu. Vă duceţi la tabăra 

................ 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, lăsaţi-o, că atâtea păcate şi atâtea iaduri au 

urmat după păcatele acelea şi după 1997 încoace şi mai urmează şi de 
aici încolo, de nu vă puteţi închipui. Şi după perioada aceea, 1994-
1996, tot iadul urmează, nu unul, mai multe, din păcate. Aceea este 
problema gravă.  

Şi vreau să vă spun apropo de comisia aceasta de aici, 
domnule ministru, vreau să vă spun că la comisia aceasta am corectat 
atâtea legi venite de la toate culorile politice şi am căutat întotdeauna 
să le facem bine, uitaţi, aici sunt colegi din toată structura politică.  

Vă mulţumim foarte mult, domnule ministru. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, dacă-mi permiteţi, să nu rămân dator, să 

nu credeţi că am întrebat numai de Constantinescu. Vă pot întreba: 
Geoarnă şi cu cumnatul domniei sale, domnul Costea, au făcut lobby 
pe vapor la TRANSCHEM, atunci când s-a semnat contractul? Că 
poate de acesta ne spuneţi. Ştiţi că presa vremii scria că aşa s-a 
definitivat contractul, pe un iaht al firmei americane. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Din ce parte mă întrebaţi de cumnatul domnului Geoană, 

după nevastă-sa sau după ai lui? 
 
Domnul Pavel Horj: 
Deci, domnul Ionuţ Costea. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Ionuţ Costea a avut în timpul mandatului meu funcţie 

profesională, nu politică. 
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Domnul Pavel Horj: 
Cum? N-a fost secretar de stat? 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu. Verificaţi. A fost secretar general adjunct. Mi-au dat opt 

secretari de stat şi am intrat prima dată în Guvernul României cu 
reorganizarea şi am rămas cu trei, pentru că erau trei partide cu PD-L-
ul de atunci, musai de satisfăcut... PD-ul, că dacă nu erau trei partide, 
rămâneam cu unul singur. A trebuit dat un ţărănist, un penelist şi un 
pedist. N-aveam nevoie nici de trei. Unul îmi ajungea să semneze, 
când şi când, câte un împrumut ca să dau drumul la bani spre ţară. 
Numai mă încurcau. Acum iar ................... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
L-aţi prins pe preşedintele acestei Comisii Interministeriale? 

Pentru că el fusese preşedintele comisiei. L-aţi schimbat 
dumneavoastră din preşedintele comisiei? 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Se chema Comitet Interministerial. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Corect. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu are nici o legătură ministrul cu acel comitet, nu era numit 

de minister acel comitet. Iar membrii din partea Ministerului 
Finanţelor care au făcut eventual parte din acel minister sunt pe 
semnături mai vechi - o fi Florin Georgescu, Ciumara, Dăianu, nu ştiu. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ionuţ Costea a fost preşedintele acestui comitet.  
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Ministrul finanţelor şi alte instituţii trimiteau la guvern o 

propunere. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ionuţ Costea a fost preşedintele acestui comitet. 
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Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu numit de Ministerul Finanţelor. Ministerul Finanţelor 

făcea propunere. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
N-am spus asta. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Vor face din partea noastră componenţă următorii..., şi 

mergeau unul, doi, şapte, câţi avea instituţia. Dar numirea efectivă  de 
acolo era la premier. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, ştiţi că în interiorul acelui comitet au fost 

şi observaţiile venite inclusiv de la Ministerul Agriculturii că un astfel 
de contract nu trebuie făcut? 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Este posibil, dar în vremea aceea ascultările acestea ilegale 

nu erau publicate în presă şi eu n-am fost informat. Dacă s-ar fi dat şi 
atunci stenogramele care se înregistrează... Le citeam din ziar. Dar eu 
n-am avut. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, vedeţi cât de uşor privim lucrurile? 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu vorbesc uşor. Era mai mare secretomania decât acum? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, şi eu am avut membri în Comitetul 

Interministerial. Nu exista să nu fie raportul la mine, pe masă. Nu 
exista. Este clar. 

 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Nu eraţi şeful lui acolo. 
 
 



 143

Domnul Valeriu Tabără: 
Nu. Eram responsabil asupra poziţiei. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
El, cu legea şi cu Dumnezeu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Iar acel membru nu pleca fără poziţia ministerului. Că numai 

acum aflu că Ministerul Mediului se duce la Bruxelles şi exprimă 
părerea Ministerului Mediului, nu a Guvernului României. El exprimă 
părerea lui Comănoiu sau a nu ştiu cui. 

Domnule ministru, este o politică a guvernului, nu a unui 
ministru sau a unui minister. Iar eu, în calitatea mea de ministru, 
trebuie să reprezint legea, nu altceva. 

Domnule ministru... 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
Vă mulţumesc. 
Vă doresc succes deplin într-o perioadă foarte scurtă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Toată vara am fost aici. 
 
Domnul Decebal Traian Remeş: 
La revedere, domnilor. 
Dumnezeu să vă ajute. 
Să curgă lapte şi miere în România. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
În primul rând, vă spunem bine aţi venit la comisie. 
Este Comisia de anchetă a Camerei Deputaţilor privind 

sistemele de irigaţii şi fondurile adiacente. Şi pentru că aceste sisteme, 
în special sistemele de irigaţii şi de desecări sunt strict legate şi de 
sursele de energie, şi cum în sistemul nostru energetic naţional, în 
ultimii ani, au apărut schimbări în principal de proprietate, am dori să 
cunoaştem şi punctul de vedere al TRANSELECTRICA, respectiv al 
companiilor producătoare de electricitate şi care sunt implicate în 
domeniul electricităţii cu privire la această relaţie care există între 
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ANIF, în principal - Autoritatea Naţională pentru Îmbunătăţiri 
Funciare - şi companiile pe care dumneavoastră le reprezentaţi. 

Pentru că una dintre problemele mari cu care se confruntă 
sistemul este legată de preţul energiei, deci sursa de energie mai 
scumpă, care apare mai scumpă pentru utilizatorii de energie pentru 
irigaţii, respectiv desecări.  

Şi, în al doilea rând, toţi cei cu care ne-am întâlnim ne-au 
spus că sunt probleme cu sistemul de decontare. Deci, sistemul de 
decontare nu funcţionează aşa cum ar trebui, se ajunge la penalităţi şi, 
de cele mai multe ori subvenţia se transferă în aceste penalităţi. 

Şi, sigur, ne-ar interesa dacă aţi avut solicitări din partea 
autorităţii noastre sau respectiv asociaţiile de utilizatori de apă privind 
refacerea unor reţele de alimentare a pompelor sau a staţiilor de 
pompare. 

Deci acestea ar fi câteva dintre problemele mari, după care şi 
colegii parlamentari care sunt în comisie vor pune câteva întrebări. 

V-am ruga foarte mult ca la răspuns să se apese pe staţie şi să 
se spună şi numele pentru înregistrare. Am vrea să vă spunem şi să vă 
informăm că discuţia noastră este înregistrată audio şi steno; aceasta 
este procedura comisiilor noastre, cum cred că şi colegul italian ştie că 
şi în Palamentul European se întâmplă, în cazul în care sunt astfel de 
comisii. 

Mulţumesc foarte mult. 
Vă rog. 
 
Domnul Mircea Pătrăşcoiu: 
Domnule preşedinte şi stimaţi colegi parlamentari, daţi-mi 

voie prima dată să ne prezentăm, ca să ştim cu ce colegi de la ENEL 
discutăm în momentul de faţă. 

Este domnul director general Martino Guilermo, care este 
directorul general al societăţii ENEL Energie Muntenia. 

Pe mine mă cheamă Mircea Pătrăşcoiu; sunt directorul de 
reţea de la ENEL Distribuţie Muntenia, deci practic reprezentăm două 
societăţi – o societate de furnizare energie electrică şi o societate de 
distribuţie a energiei electrice. 

Am personal mandat din partea directorului general să 
reprezintă Muntenia în această discuţie cu dumneavoastră. 

Şi sunt alţi colegi de-ai noştri care reprezintă, alături de 
Guilermo Martino, societatea ENEL Energie Muntenia. 
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Am făcut această specificaţie pentru că sunt două activităţi 
separate. După cum ştiţi bine, conform Legii energiei şi conform 
Directivei Uniunii Europene 54, ne-am separat ca activităţi - 
furnizarea şi distribuţia de energie electrică nu mai sunt împreună, şi 
de aceea suntem în această componenţă, pentru a trata subiectele pe 
care domnul preşedinte le-a ridicat aici, în mod separat, fiecare pe 
domeniul specific de activitate. 

Am să-i dau voie domnului director general Martino 
Guilermo să spună câteva cuvinte. 

 
Domnul Martino Guilermo: 
Întâi de toate, doresc să vă mulţumesc pentru invitaţie. 
Sperăm să vă putem răspunde la toate întrebările 

dumneavoastră astăzi. 
Având în vedere că nu am ştiut care urma să fie obiectul 

întâlnirii de astăzi, pentru a fi punctuali în răspunsurile date, dacă nu 
vom fi pregătiţi pentru răspunsuri, vom aduna întrebările 
dumneavoastră, urmând să vă răspundem ulterior din punct de vedere 
formal şi precis. 

Aşa cum v-a explicat colegul meu de la Distribuţie, 
împărţirea activităţilor de distribuţie şi de furnizare de energie este 
importantă pentru că desfăşurăm două activităţi diferite. Având în 
vedere că Distribuţia se ocupă de probleme de tip tehnic, fiind 
proprietara reţelei de distribuţie până la punctul de consum, în cazul 
de faţă ENEL Energie Muntenia este cea care deţine relaţia cu clientul 
final, care poate fi un client privat, un particular sau o instituţie 
publică, cum este cazul de faţă. 

Vă mulţumesc încă o dată. 
Suntem pregătiţi, şi vom încerca să vă răspundem. 
 
Domnul Mircea Pătrăşcoiu: 
Vă rog să-mi permiteţi, domnule preşedinte, să răspund la o 

întrebare pe care dumneavoastră aţi adresat-o privind instalaţiile de 
distribuţie a energie electrice care alimentează obiective tehnice 
aparţinând ANIF. 

În momentul de faţă, ENEL Distribuţie Muntenia, în urma 
unor discuţii care au avut loc de-a lungul acestui an, asigură 
alimentarea cu energie electrică pentru toate locaţiile la care ANIF a 
solicitat alimentare cu energie electrică. Chiar astăzi am făcut un 
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punctaj din acest motiv, ca să vedem dacă au apărut alte locaţii noi 
faţă de ceea ce ştiam şi de ceea ce colegii de la ENEL Energie au 
încheiate ca şi contracte de furnizare energie electrică. Deci nu avem 
locaţii unde s-a solicitat alimentarea cu energie electrică şi păstrarea 
alimentării cu energie electrică la care să nu fi putut ENEL Distribuţie 
Muntenia să asigure alimentarea corespunzătoare cu energie electrică. 

Totuşi, ţin să menţionez că, faţă de situaţia de după 1990, 
puterea instalată şi maximum de putere absorbită a scăzut faţă de acea 
perioadă de timp ca urmare a cauzelor pe care le-am văzut cu toţii în 
timp. 

În ceea ce priveşte ENEL Distribuţie Muntenia, facem 
referire la judeţele Giurgiu, Ilfov şi la Bucureşti. Deci, aceasta este 
zona de acţiune şi zona de distribuţie a ENEL Distribuţie Muntenia. 

În momentul de faţă, avem toate solicitările de alimentare 
asigurate. Nu am primit solicitări suplimentare din partea Asociaţiei 
Utilizatorilor de Apă. Dânşii, la toate locaţiile pe care le au, sunt 
alimentaţi cu energie electrică în mod corespunzător şi bineînţeles că 
au şi contracte de furnizare a energiei electrice corespunzătoare. 

Aş vrea să fac o precizare - că, din păcate, ceea ce vedem cu 
toţii este faptul că nu se poate asigura o electro-siguranţă a instalaţiilor 
de distribuţie a energiei electrice, având în vedere distanţele 
geografice mari şi răspândirea mare în teritoriu şi având în vedere că 
în perioadele de nefuncţionare a acestor instalaţii ANIF nu poate să 
asigure paza acestor instalaţii, fapt ce generează probabil ulterioare 
acte de vandalism. Acest motiv duce la o acţiune pe care noi am 
desfăşurat-o în ultima perioadă pentru a evita accidentele de natură 
umană şi accidentele de natură tehnologică - să scoatem aceste 
instalaţii de sub tensiune pentru a nu exista pericole potenţiale, pentru 
că pericole au fost; au fost şi accidente şi intervenţii neautorizate în 
instalaţii care au generat accidente. Acesta este motivul pentru care am 
procedat aşa. 

Dacă consideraţi că trebui să punctăm în plus faţă de ce am 
spus până acum, vă rog să-mi adresaţi şi dumneavoastră şi colegii 
parlamentari întrebările necesare. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj. 
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Domnul Pavel Horj: 
Sunt Pavel Horj, deputat de Maramureş. 
Domnilor directori generali, am o întrebare - nu ştiu căruia 

dintre dumneavoastră trebuie să o adresez. Rugămintea mea este: cel 
care consideră că poate să-mi răspundă, s-o facă, pentru că nu cunosc 
organizarea internă a ENEL şi nu ştiu în responsabilitatea cui ar fi 
această chestiune pe care doresc să v-o supun atenţiei. 

În urma discuţiilor care s-au purtat la această comisie, de mai 
multe ori s-a făcut referire la mentenanţa sistemului energetic. Mă 
refer aici la faptul că în momentul în care ENEL a fost privatizat, 
printr-o clauză a privatizării se obliga să menţină liniile până la staţiile 
de pompare. În condiţiile unor investiţii noi, reprezentanţi ai ANIF din 
teritoriu au afirmat că au fost obligaţi ca aceste investiţii să se facă pe 
cheltuiala lor, deşi linia de demarcaţie era la bornele de joasă tensiune 
a transformatoarelor. 

Aş vrea să-mi răspundeţi dacă aceste afirmaţii sunt adevărate. 
Investiţiile vă aparţin? Nu dumneavoastră eraţi cel care 

trebuia să asigure schimbarea staţiilor în cazul unor investiţii noi? 
Schimbarea transformatoarelor bineînţeles şi asigurarea mentenanţei 
lor. 

Iar în ceea ce priveşte faptul că le-aţi scos de sub tensiune 
pentru că s-au produs multe accidente, iar ANIF nu poate să asigure 
paza lor, din moment ce sunt în proprietatea dumneavoastră, găsesc 
normal ca asigurarea pazei acestor obiective vă rămâne strict în 
sarcina dumneavoastră.  

Deci acestea sunt chestiunile pe care aş dori să mi le 
clarificaţi. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Mircea Pătrăşcoiu: 
O să-mi permit să aduc eu toate răspunsurile la întrebările 

dumneavoastră. 
Practic, aţi atins două subiecte - unul despre mentenanţa 

instalaţiilor, deci a instalaţiilor existente, şi un alt subiect care se 
cheamă investiţii.  

Şi aţi făcut referire şi la contractul de privatizare, în 
momentul în care ENEL a cumpărat societatea Electrica Muntenia 
Sud, dacă în contractul de privatizare erau prevăzute clauze referitoare 
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la menţinerea în funcţiune a instalaţiilor care alimentează obiective 
ANIF. 

În ceea ce priveşte mentenanţa instalaţiilor, doresc să vă spun 
că în momentul de faţă suntem în stare, printr-un proces de 
mentenanţă foarte simplu şi foarte rapid să repunem în funcţiune 
instalaţiile care înseamnă staţii electrice de transformare 110 kilovolţi 
pe medie tensiune, pentru alimentarea obiectivelor ANIF. Delimitarea 
se face în diverse feluri, se face şi la înaltă tensiune, se face şi la medie 
tensiune, se face şi la joasă tensiune. Deci, în ceea ce priveşte 
mentenanţa, nu ar fi probleme şi nu sunt probleme în ceea ce priveşte 
instalaţiile proprietate ENEL distribuţie Muntenia. 

În ceea ce priveşte investiţiile noi, acesta este un subiect 
separat. Investiţiile se fac, nu există o clauză contractuală în contractul 
de privatizare la ELECTRICA Muntenia Sud decât referitoare la 
nivelul investiţional,  nivel investiţional care trebuie să fie într-un 
anume cuantum între anii 2009-2011, este scris în contractul de 
privatizare şi acest lucru este urmărit şi este programat, să zicem, în 
programele de investiţii pe care ENEL le-a înaintat pentru perioada de 
reglementare 2008-2012 către ANR şi cu care s-a angajat în realizare 
aprogramului. 

Deci, sunt două chestiuni diferite. Nu... că s-a pus problema 
ca ENEL să facă mentenanţă decât din surse proprii, decât din 
fondurile societăţii şi nu s-a pus problema vreodată să se facă 
mentenanţă pentru instalaţii existente pe cheltuiala ANIF.  

Investiţiile reprezintă altceva, investiţiile se fac conform 
regulamentului de racordare şi conform regulamentului-cadru care 
există în România în momentul de faţă. 

 
Domnul Pavel Horj: 
V-aş ruga să fiţi mai precis vizavi de aceste staţii la care eu 

am făcut referire. Dacă cineva doreşte să, cum să zic, s-a uzat moral o 
staţie şi se impune schimbarea ei. Cine face investiţia? Dumneavoastră 
sau ANIF? 

 
Domnul Mircea Pătrăşcoiu: 
Investiţia o face ENEL în ceea ce priveşte staţiile electrice de 

transformare. Pot să vă dau nişte exemple. În momentul de faţă, avem 
nişte staţii care au consum preponderent pentru irigaţii şi fac referire la 
următoarele staţii: Staţia electrică 110 kilovolţi/6 kilovolţi ...., care 
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este în judeţul Giurgiu şi care are doi transformatori de zece ........ 
Această staţie alimentează în exclusivitate obiective ANIF şi nu este 
nici un fel de problemă să alimentăm. Staţia este în funcţiune. Staţia 
electrică Săneşti 110/10 kilovolţi care are trei transformatori de 40 de 
...... Această staţie a fost proiectată de la bun început ca staţie care să 
alimenteze obiective ANIF, consumul la obiectivele ANIF a scăzut. 
Practic, suntem în situaţia în care avem trei transformatori de 40 de 
..........,  deci de mare capacitate, dintre care doi pot asigura, fără nici 
un fel de problemă, consumul pentru obiectivele ANIF. Staţia 
electrică 110/6 kilovolţi Cabu, tot din judeţul Giurgiu. Este o staţie 
care are doi transformatori de 16........, a avut într-un trecut nu prea 
îndepărtat doi transformatori de 25 de ........... dar nu s-a mai justificat 
păstrarea lor, pentru că erau pierderi de natură tehnică şi au fost 
înlocuiţi cu nişte transformatori de 16 ....... care oricum asigură 
consumul maxim ca urmare a unei solicitări ANIF. Această staţie, 
pentru corecta dumneavoastră informare, este o staţie care este 
prevăzută în programul de investiţii şi modernizări ale ENEL până în 
2011, este o staţie prevăzută a fi modernizată cu totul şi a fi inclusă 
într-un program de telecontrol. O staţie în care tot echipamentul se va 
moderniza, vor fi schimbate părţile de înaltă tensiune, de medie 
tensiune, transformatori ş.a.m.d. şi va intra într-un sistem de 
telecontrol, într-un sistem automat de gestiune a instalaţiilor. Staţia 
electrică Pietrişul este un racord adânc, care practic este imediat după 
gardul staţiei proprietate ENEL, este instalaţie ANIF care are doi 
transformatori de 16 .... Deci, sunt delimitări şi la înaltă tensiune şi la 
medie tensiune. Aceste staţii au consum preponderent ANIF şi toate 
pot prelua solicitarea imediat a ANIF în ceea ce priveşte alimentarea 
cu energie electrică. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Mulţumesc. 
 
Domnul Martino Guilermo: 
Vroiam să clarific următorul lucru. Răspunsul vi-l dă pe bună 

dreptate şeful reţelei la distribuţie Muntenia Sud, pentru că aşa cum v-
a explicat mai devreme proprietarul reţelei este distribuţia. 

Şi în ceea ce priveşte întrebarea dumneavoastră, distribuţia 
are obligaţia şi conform legii de a menţine şi de a investi în reţea. Vă 
mulţumesc. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Eu mi-aş permite două întrebări. 
Prima: dacă în ultimii ani s-au făcut demersuri către 

dumneavoastră pentru extinderea reţelelor de transpor energie 
electrică către zonele de irigaţii? Pentru că sunt multe deteriorate şid 
atorită furturilor ş.a.m.d. 

A doua: nu consideraţi că întrerupând sau scoaterea de sub 
tensiune a acestor staţii le face mai vulnerabile la problemele cu care 
ne confruntăm noi pe sectorul respectiv, adică devalizarea şi practic 
distrugerea lor? 

Şi a treia şi încă două întrebări: au fost discuţii cu ANIF sau 
cu Ministerul Agriculturii privind sursele de energie mai ieftine? 
Dumneavoastră de unde luaţi sursa? Din hidro, termo sau 
NUCLEAROELECTRICA furnizează, ca furnizor? Pentru că cele trei 
surse au preţuri diferite. 

 
Domnul Mircea Pătrăşcoiu: 
Am să încep cumva cu ultima întrebare a 

dumneavoastră......... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi mai este încă una. Aţi avut probleme cu deconturile, se 

pare. Adică, noi am preluat o serie de probleme legate de modul de 
decontare, că nu se fac la timp. Şi atunci intervin penalităţile care se 
duc de obicei pe utilizatorul de apă, face în aşa fel încât subvenţia să 
nu fie practic acoperitoare chiar pentru... aţi avut discuţii din acest 
punct de vedere cu ANIF sau cu Ministerul Agriculturii privind 
reglementarea deconturilor şi mai ales a circuitului documentelor 
pentru decont. Pentru că dumneavoastră emiteţi factura la o anumită 
dată, direcţiile agricole sau utilizatorii depun documentul la direcţia 
agricolă pentru vizare la o anumită dată, vin apoi pentru viză la 
Ministerul Agriculturii la o altă dată. Şi am înţeles că până în 25 ale 
lunii ar trebui să ajungă la dumneavoastră. Orice întârziere care 
depăşeşte această dată intră în penalitate şi creează probleme mari 
celui care trebuie să plătească. Aţi avut astfel de întâlniri cu 
reprezentanţii ANIF sau ministerul, pentru a reglementa această 
problemă? 
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Domnul Martino Guilermo: 
Bineînţeles, aşa cum v-am spus mai devreme, la început, în 

ceea ce priveşte aceste puncte vă vom putea răspunde şi în scris, 
ulterior, bineînţeles făcând referiri şi la legislaţie. 

În ceea ce priveşte sursingul sau achiziţia de energie, avem 
împărţirea între piaţa reglementată şi piaţa liberă. În ceea ce priveşte 
piaţa reglementară, bineînţeles că totul este reglementat de către 
autoritate, de către ANR, care ne spune de la cine trebuie să 
achiziţionăm şi la ce preţ. De obicei şi în ultima perioadă, de la 
NUCLEARELECTRICA, la un preţ de achiziţie a energiei deja 
stabilit de către autoritate, care stabileşte nu numai preţul de achiziţie, 
ci şi preţul pentru transport către consumatorul final. 

În ceea ce priveşte însă piaţa liberă, achiziţionăm pe piaţa 
liber participând la licitaţii publice şi până în momentul de faţă nu am 
avut încă „plăcerea” de a negocia direct. Deci, respectăm stilul ENEL, 
achiziţionăm prin licitaţie publică. Acelaşi lucru în ceea ce priveşte 
achiziţia de energie, sursele. Bineînţeles că diferenţa între piaţa liberă 
şi piaţa reglementată este că pe piaţa liberă atât achiziţia, cât şi 
vânzarea, furnizarea sunt determinate de condiţiile de pe piaţă.  

În ceea ce priveşte dobânzile, să le spunem, sau penalităţile, 
penalizările, bineînţeles că noi aplicăm legea  şi, după emiterea 
facturii, există aşa-numita perioadă de graţie. În această perioadă, 
clientul are posibilitatea să plătească în termeni de 30 de zile de la 
scadenţa facturii. Dar înţeleg şi luăm act de acest lucru, de faptul că 
procesul dumneavoastră administrativ este un proces mai lung, un 
proces de un anumit tip. Deci, luăm act de acest lucru şi încercăm să 
ne ajutăm reciproc.  

Doresc să vă spun că, din punct de vedere al procedurilor 
ENEL, aplicate inclusiv în România, am stabilit o procedură de 
rateizare, să-i spunem, de împărţire pe rate a creditului, eşalonare, 
pentru a ajuta sau a facilita plata din partea debitorului. Nimic altceva. 

 
Doamna Oana Badea: 
Numele meu este Oana Badea şi sunt şef serviciu juridic şi 

afaceri corporatiste pentru societatea de furnizare şi aş vrea să fac 
câteva precizări la cele menţionate de domnul director general. 

La momentul actual, societatea ENEL Energie Muntenia are 
încheiate peste o sută de contracte cu ANIF şi SNIF şi organizaţiile 
utilizatorilor. La organizaţiile utilizatorilor sunt numai patru, dar 
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majoritatea sunt pe ANIF-SNIF. Toate aceste contracte sunt contracte 
încheiate pe piaţa reglementată de energie electrică. Nici unul dintre 
aceşti consumatori nu şi-a manifestat încă dorinţa de a primi o ofertă 
pe piaţa liberă. 

Energia pe piaţa reglementată se publică o etichetă, dacă 
doriţi v-o furnizăm. Ce înseamnă eticheta energiei electrice? Înseamnă 
cât la sută din energia pe care o furnizăm pe piaţa reglementată 
provine din hidro, cât provine din nuclear, cât provine din verde şi cât 
provine din cea pe cărbune, termică. 

Toate preţurile la acest capitol sunt reglementate de către 
Autoritatea Naţională de Reglementări în domeniul energiei. Pe piaţa 
reglementată noi nu putem să aplicăm nici măcar un ban în plus sau în 
minus. Toate preţurile sunt reglementate, stabilite de către ANR. 
Există, încă de anul trecut, publicată lista preţurilor. Diferă tarifele în 
funcţie de tariful ales – consum zi, noapte sau pe cadrane orare sau 
depinde de cum este... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Îmi cer scuze că intervin. 
A fost vreo discuţie legată de aceste tarife în funcţie de 

perioada din zi în care energia este consumată pentru irigaţii sau 
pentru desecări? 

Au fost astfel de discuţii cu ANIF-ul, respectiv cu SNIF-ul, 
sau n-au fost? 

 
Doamna Oana Badea: 
Din câte ştim noi, la nivel de ENEL Energie Muntenia, eu 

ştiu că ENEL acoperă şi zonele Banat şi Dobrogea. La nivelul Banat-
Dobrogea, cel puţin Dobrogea, au existat unele discuţii la nivel de 
Muntenia. Nu avem cunoştinţă de astfel de discuţii împreună cu 
reprezentanţii noştri pentru optimizarea tarifelor şi pentru alegerea 
unui tarif cât mai bun faţă de specificul de activitate. 

Aş dori să vă spun că în ceea ce priveşte decontarea există 
toate aceste locuri de consum - peste o sută de locuri de consum; au un 
contract de tip standard întocmit de către ANRE pentru micii 
consumatori industriali. Este un termen fix de scadenţă de zece zile şi 
se beneficiază de un termen de graţie de 30 de zile, deci practic plata 
trebuie făcută într-un termen de 40 de zile. 
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În situaţia în care noi am fi informaţi cu privire la unele 
probleme în ceea ce există decontările şi semnăturile cu procesul care 
trebuie parcurs, se poate stabili de comun acord cu reprezentanţii 
noştri să nu se pună penalităţi pentru o anumită perioadă cât se 
estimează. 

Acesta este un cadru foarte strict reglementat de căre ANRE; 
10 zile plus 30 de zile egal 40 de zile. În mod normal, acesta ar trebui 
să fie un termen acoperitor. 

Am verificat înainte de a veni aici. La momentul actual există 
datorii ale locurilor de consum SNIF, ANIF şi ale organizaţiilor de 
utilizatori pe un număr, să zicem, limitat totuşi de locuri de consum 
faţă de cele existente, dar datoriile se ridică la circa un milion de 
RONI. Unele provin într-adevăr din penalităţi din anii precedenţi, dar, 
repet, nu s-a luat legătura cu noi cu privire la aceste penalităţi pentru o 
eventuală ştergere a lor sau găsire a unei modalităţi de a ajunge la o 
înţelegere. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Aş dori eu să mai intervin, dacă-mi permiteţi, domnule 

preşedinte. Am o scurtă intervenţie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Doamna Badea, în condiţiile în care aţi discutat despre 

etichetă, energie electrică pe care o luaţi de la HIDROELECTRICA, 
NUCLEARELECTRICA sau depinde de furnizori, spuneţi-ne, vă 
rugăm, şi aceasta este prima întrebare: dacă în momentul în care 
ANRE ia o decizie, nu o face ca urmare a unor negocieri între 
dumneavoastră şi ANRE? Cine sunt cei cu care se consultă ANRE-ul? 
pentru că bănuiesc că nu ia o decizie aşa, fără să se consulte cu 
principalii jucători pe piaţa energiei. 

A doua întrebare - dacă între NUCLEARELECTRICA, 
HIDROELECTRICA sau ceilalţi producători de energie există 
intermediari. Câţi? Unul sau mai mulţi? Şi dacă aţi putea să faceţi o 
estimare dumneavoastră sau domnii directori generali - cu cât 
consideraţi că ar putea să scadă preţul energiei electrice dacă nu ar 
exista intermediari între furnizorul primar şi dumneavoastră. 
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Mulţumesc. 
 
Domnul Martino Guilermo: 
Vă răspund eu la prima întrebare. 
Nu există marje. Acesta este răspunsul. Autoritatea ne 

comunică preţurile şi cantităţile şi furnizorul de la care trebuie să 
achiziţionăm. 

Aşa cum ne spunea doamna Badea, nu avem posibilitatea să 
negociem, nu există marje aşadar, nu există alternative. 

Vroiam să înţeleg mai bine la ce vă referiţi când spuneţi 
intermediari, în ceea ce priveşte a doua întrebare. Dacă puteţi, vă rog, 
să repetaţi. 

 
Domnul Pavel Horj: 
M-am referit la aspectul - dacă dumneavoastră cumpăraţi 

direct de la, să zicem, NUCLEARELECTRICA, sau între 
NUCLEARELECTRICA şi dumneavoastră mai există un intermediar 
pe segmentul vânzării. 

 
Domnul Martino Guilermo: 
Nu sunt intermediari. Şi pentru că, în cazul de faţă, este vorba 

de un client de pe piaţa reglementată, aşadar achiziţia se face pe piaţa 
reglementată pe baza regulilor stabilite de ANRE, care nu prevede nici 
un intermediar între noi şi furnizorul de energie. 

Noi avem posibilitatea să achiziţionăm prin aşa-numiţii 
traderi, bineînţeles pe baza deciziilor luate de fiecare consiliu şi 
adunare generală a asociaţiilor, doar pe piaţa liberă, care nu este cazul 
de faţă. 

 
Doamna Oana Badea: 
Aş vrea să mai adaug ceva, ca să înţelegeţi cum funcţionează 

piaţa energiei şi cât este nivelul nostru de consultare în ceea ce 
priveşte deciziile ANRE.  

În funcţie de numărul de consumatori pe care noi îl dăm că îl 
avem în ceea ce priveşte piaţa reglementată şi consumul estimat pe 
parcursul unui an, ei adună toate aceste date de la toţi furnizorii de la 
nivel naţional, fac planul de necesitate de energie pentru anul următor, 
adaugă bineînţeles o marjă şi solicită de la producătorii de energie cât 
estimează ei că vor produce în anul respectiv. Preţul este fix la nivelul 
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întregii ţări pe piaţa captivă, dar reglementată, şi apoi urmează să 
aloce pentru toţi furnizorii de energie producători şi cantităţi de la 
producătorii respectivi, astfel încât preţul energiei total faţă de ceea ce 
le-am dat noi ca estimate fiind cheltuielile noastre auxiliare, care sunt 
de încasare, de facturare, de transmitere a facturilor şi alte cheltuieli 
administrative, să ajungă la acelaşi cost pentru toată lumea. Deci, se 
stabileşte cine de la ce producător ia şi cât în funcţie de toate aceste 
aranjamente, această planşetă pe care ei o fac, ca preţul final să fie 
acelaşi la nivel naţional pentru toţi consumatorii de pe piaţa 
reglementată. 

În ceea ce priveşte intermediarii, aşa cum a spus şi domnul 
director general, este exclus în ceea ce priveşte piaţa reglementată. 
Dincolo de cantităţile pe care ANRE ni le stabileşte, la preţurile 
stabilite de către ANRE, rămân cantităţi de energie, sau avem surplus 
de energie; această energie se vinde, de asemenea, pe nişte pieţe 
reglementate administrate de către OTCOM, care este o societate de 
stat şi care are grijă ca aceste tranzacţii să se desfăşoare direct între cei 
care au surplus sau minus de energie. 

Cam aşa se întâmplă lucrurile. 
Mai există piaţa de echilibrare unde, tot aşa, poţi vinde sau 

cumpăra energie, în funcţie de necesitate. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Vă mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea să mai aud încă o dată referitor la problema aceasta a 

penalităţilor şi dacă întârzierile sunt justificate, şi pot fi reglementate 
în viitor printr-un dialog între ANIF, respectiv dumneavoastră. 

Am înţeles că n-au fost la nici un fel de negocieri, nu s-a 
făcut nici un demers în sensul respectiv, inclusiv în ceea ce înseamnă 
intervalele de depunere a documentelor, pentru că se pare că există 
nişte probleme legate de circuitul acestor documente la nivel judeţean, 
la nivelul de jos instituţional, şi atunci automat se întârzie spre final. 
Sau mărirea perioadei de graţie de la 30 la zile la 45 de zile ar putea fi 
o soluţie? 
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Domnul Martino Guilermo: 
Având în vedere că am înţeles că este o problemă, şi lăsând 

de-o parte faptul dacă se vorbeşte de piaţă reglementată captivă sau 
liberă, ANIF pentru noi este un client. Mi se pare normal să mergem 
în întâmpinarea clientului. Bineînţeles că vă exprim deplina noastră 
disponibilitate pentru o întâlnire pentru a discuta cu dânşii şi pentru a 
înţelege împreună cum putem găsi o soluţie. 

Doresc să repet o frază pe care o spune domnul Fulvio Conti, 
administratorul nostru delegat, care ne-a spus întotdeauna că noi 
trebuie să fim nişte buni cetăţeni în România. Având în vedere că noi 
ne simţim cetăţeni în România, chiar dacă suntem italieni, vă 
exprimăm disponibilitatea noastră maximă pentru organizarea unei 
întâlniri. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Mai spuneţi-ne câteva cuvinte despre piaţa nereglementată. 

Până acum ne-aţi spus numai de piaţa reglementată. Deci, vă rugăm 
câteva cuvinte ca să ne putem face o imagine - ce înseamnă şi dacă, de 
exemplu, într-o situaţie ipotetică în care dumneavoastră, într-un 
anumit context, aveţi nevoie de un surplus de energie, şi ANRE-ul v-a 
stabilit de la început de an sau când vi se stabileşte exact cota, de unde 
o luaţi pe aceasta? 

 
Domnul Martino Guilermo: 
Piaţa liberă este un argument care a fost tratat, dezbătut cu 

diferite ocazii şi în reviste de specialitate. Pentru noi este un argument 
prioritar trecerea de la piaţa reglementată la piaţa liberă. Noi, ENEL, 
încercăm să facem paşi către piaţa liberă. În prezent, avem ceva 
dificultăţi pe piaţă, deoarece, aşa cum v-am spus mai devreme, noi ne 
„mişcăm”, între ghilimele, prin licitaţii publice. Din păcate, în prezent, 
concurenţa este, între ghilimele, spune domnul Martino, „în burtă”, 
contracte încheiate pe perioade lungi la preţuri foarte avantajoase. 
Bineînţeles că atunci când încercăm să ne îndreptăm către marii 
clienţi, pierdem, pentru că funcţionăm prin licitaţie publică şi este 
dificil să-i oferim unui client un preţ egal cu costul. Vă dau exemplul 
ultimei licitaţii publice referitoare la transportul din Bucureşti. Preţul 
de vânzare sau de adjudecare a fost de 171,66 de RON pe megawatt-
oră, iar ultimele licitaţii publice la care am luat parte valoarează între 
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164 şi 166, credem, RONI pe megawatt-oră. Deci, într-o optică de 
competiţie, de competitivitate, avem ceva dificultăţi.  

Şi pentru a vă răspunde mai punctual la întrebarea 
dumneavoastră, măcar de am avea, să spun, surse de energie în plus. 
Astăzi, din păcate, nu avem aceste cantităţi. Putem doar să ne 
îmbunătăţim pe viitor. 

 
Doamna Oana Badea: 
Aş vrea să adaug că pentru piaţa liberă achiziţia de energie de 

la producător se face la decizia organelor statutare ale societăţii, deci 
practic fără intervenţia ANRE. 

După cum a precizat domnul director general, noi avem o 
politică de achiziţionare a lor prin licitaţie publică. Acele preţuri pe 
care le-aţi auzit dumneavoastră de la HIDROELECTRICA fac 
subiectul unei anchete la momentul actual al Comisiei Europene, şi 
probabil că ştiţi mai bine decât mine şi în ce stadiu sunt acele 
contracte. Sunt contracte încheiate în 2005, 2006, o perioadă foarte 
lungă, la nişte preţuri foarte mici de către HIDROELECTRICA 
împreună cu unii furnizori care nu sunt furnizori din cei reglementaţi, 
nu sunt din cei care au zona de captiv, ei funcţionează numai pe piaţa 
liberă. Şi se pare că la momentul actual HIDROELECTRICA, în afară 
de ceea ce are contractat cu aceşti domni care sunt sub anchetă şi de 
ceea ce are dat către ANRE, nu are alte posibilităţi de producere şi de 
furnizare de energie. 

În ceea ce priveşte piaţa liberă, v-am explicat - achiziţia se 
face teoretic la liber de energie, poţi lua energie inclusiv din afara 
ţării, nu te restricţionează nimeni, numai costurile de transport sunt 
foarte mari în acea situaţie. Aceasta este problema. 

Aţi întrebat dacă există un surplus sau altceva, o cantitate 
lipsă - acelea se mai pot ajusta pe piaţa reglementată de către ANRE 
pe parcursul anului, în funcţie de anumite estimări de consum, cum 
este luna octombrie, care de regulă nu se ia în calcul şi are o oră în 
plus de consum; sunt ajustări de-a lungul timpului. Inclusiv în această 
perioadă ANRE a făcut nişte ajustări cu privire la cantităţile de energie 
alocate pe piaţa reglementată, în funcţie de ceea ce noi transmitem 
datele lunare către ANRE cu privire la consum - în funcţie de consum, 
cum creşte, scade, ANRE-ul poate să jongleze cu aceste cantităţi. 
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Domnul Pavel Horj: 
Mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără:  
Să înţelegem că la HIDROELECTRICA s-au făcut nişte 

contracte mai în urmă cu câţiva ani care vă scot din circuitul de a 
participa în relaţie cu ei ca sursă? 

 
Doamna Oana Badea: 
Da. La acest moment, HIDROELECTRICA, din sursele pe 

care noi le avem, în afară de piaţa reglementată, ce au obligaţii să dea 
pe piaţa reglementată, şi aceste contracte pe care le au deja încheiate, 
nu au capacitatea să mai încheie alte contracte. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am înţeles. 
Dacă mai există întrebări? Nu. 
O să ne rezervăm dreptul de a vă comunica în scris 

eventualele situaţii de care ne spunea domnul director general pentru 
anumite lămuriri. 

Ne bucură faptul că a fost o receptivitate la ceea ce ar 
însemna o negociere cu ANIF pe problemele pe care le au ei şi 
organizaţiile de utilizatori de apă, pentru că încet-încet multe dintre 
atribuţii vor fi preluate de către asociaţii, sperăm. Şi am dori să fim 
parteneri şi să fie parteneri, de altfel, pe un sistem care este durabil, 
altfel agricultura noastră nu poate fi pusă într-o situaţie de 
competitivitate, este clar, fără sisteme de irigaţii. 

În acelaşi timp, sunt probleme şi pe zona de desecări, unde 
avem staţii şi avem reţele de desecare, în special pe partea de vest, dar 
şi în zona Luncii Dunării, nu? care ar putea să fie, de asemenea, 
elemente de parteneriat şi în beneficiul ambelor părţi. 

Ar mai fi fost de clarificat, sigur, este o întrebare secundară, 
dacă se poate face o insularizare, de pildă, a unei surse de energie mai 
ieftină către sistemele de irigaţii, care ar putea fi negociată cu 
societatea? Şi ANR, sigur, cu participarea ANR. 

Noi de ce venim cu această întâmpinare către 
dumneavoastră? Pentru că întâlnirile noastre cu beneficiarii, până la 
urmă, a apei, ne-au adus în discuţie aici în comisie faptul că sunt 
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costuri mari şi că, în mod obişnuit, energia pentru irigaţii merge din 
surse care de obicei dau energia mai scumpă.  

Ne-aţi lămurit într-un anumit fel privind situaţia de la 
HIDROELECTRICA şi probabil că de aceea nu ne-au venit astăzi la 
întâlnire, că n-au venit încă, dar o să vină, că nu scapă nimeni să nu 
vină încoace.  

Nu este nevoie de o promisiune, este nevoie de realism. 
 
Domnul Martino Guilermo: 
Răspunsul este următorul: Autoritatea, pe baza regulilor 

actuale, poate doar să scadă costul de achiziţie al energiei, de exemplu 
poate solicita către NUCLEARELECTRICA, poate să-i spună: 
„Trebuie să vinzi către ENEL la un preţ mai mic”. Dar beneficiul 
aparţine, să spun, tuturor consumatorilor finali. Deci, nu poate fi 
îndreptat doar pentru o anumită nişă de clienţi. Beneficiul este al 
tururor clienţilor finali, care bineînţeles se încadrează în zona de 
concesiune. Deci, în cazul de faţă, Muntenia şi mai departe Dobrogea 
şi Banatul. Deci, nu reuşim să vehiculăm o nişă de energie la preţ 
scăzut pentru ANIF sau pentru sistemul de irigaţii naţional. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am înţeles. S-ar putea ca în perspectivă să avem o întâlnire 

aici Autoritate-ANIF şi să vă invităm şi la o astfel de întâlnire în 
cadrul comisiei. 

Asta spuneau dânşii, că este vorba de un preţ de bază de 
achiziţie de la NUCLEARELECTRICA, care apoi să fie folosit, dar 
nu poate să fie insularizat pe îmbunătăţiri funciare. Dar aceasta este o 
problemă pe care nu trebuie s-o decidem astăzi. 

 
Domnul Martino Guilermo: 
Bineînţeles că cererea dumneavoastră, după părerea mea, este 

extrem de pertinentă. Regulile în momentul de faţă sunt cele care sunt. 
Dar se poate întâmpla ca, organizând o masă de lucru, aşa cum aţi 
spus dumneavoastră, comună, deci este posibil ca autoritatea să emită 
nişte derogări. În Italia spunem de obicei că este legitim să cerem. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Absolut. Şi în România la fel. 
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Domnul Martino Guilermo: 
Suntem foarte asemănători. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă mulţumim foarte mult pentru timpul rezervat şi pentru 

unele clarificări şi probabil că în perspectivă vă transmitem şi 
eventualitatea necesarului de a ne mai trimite anumite clarificări pe 
probleme. Şi, în perspectivă, probabil o întâlnire, să sperăm că avem 
timpul necesar în cadrul comisiei între cele trei entităţi, respectiv 
autoritate, ANIF, ENEL, pe zona noastră. 

 
Doamna Oana Badea: 
Aş vrea să înţelegeţi şi poziţia autorităţii, care este o 

autoritate naţională şi care are ca principal scop menţinerea unui 
climat egal pentru toţi consumatorii de pe piaţa captivă, iar energia 
vine într-un coş. Nu poate, din coşul respectiv, dumneavoastră acasă 
să vi se dea o energie de la termo, că toată lumea o vrea pe cea de la 
hidro, că este mai ieftină sau de la NUCLEARELECTRICA, şi la alţii 
să se dea energia mai scumpă. Ei încearcă să facă astfel încât lucrurile 
să fie echilibrate. Se poate lucra, aşa cum v-am spus de la început, în 
ceea ce priveşte optimizarea tarifelor dintre marja de tarif oferit de 
către ANR faţă de specificul de consum, se pot alege anumite tarife. 
Nu ştiu să vă spun pentru ce tarif au optat consumatorii, care să vă 
optimizeze costurile. Asta este de cercetat faţă de curba de consum, 
între ce ore se consumă şi în ce zile, ca să se poată stabili exact care ar 
fi cel mai bun tarif pe care îl poate avea consumatorul. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este un tarif, dacă greşesc îmi cer scuze, eu sunt agronom de 

meserie, sunt inginer, dar agronom, legat de ce înseamnă tarifarea în 
funcţie de putere sau în funcţie de cantitatea livrată? Am înţeles că au 
fost discuţii legate de ce înseamnă anumite tarife. Greşesc, domnule 
profesor? Nu. Factorul de putere şi practic programarea respectivă a 
intervalului de utilizare a energiei. 

Şi ar mai fi o problemă, încă una, la fel, care cred că ar 
trebui... nu trebuie, repet, este o idee. Dacă ANIF sau necesarul de 
energie pentru irigare, desecare s-ar cunoaşte planificat pentru un an 
de zile, să se cadă de acord cu autoritatea ca această cantitate care 
revine pentru un sector cu anumite costuri, particularităţi de costuri, în 
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mai multe trepte se urcă apa, deci costurile sunt într-un anumit fel 
crescute şi de ce înseamnă particularităţile agriculturii. S-ar putea 
reglementa ca această cantitate de energie, care îmi vine pentru 
societatea distribuitoare, să fie reglementată la un anumit preţ? Sau 
preluată de la furnizor, cum este NUCLEARELECTRICA. S-ar putea 
cere fără să deranjeze restul? 

 
Domnul Radu Mafteuţă: 
Bună ziua. Sunt Radu Mafteuţă, sunt responsabil Zona 

comercială Muntenia, Piaţa Cartif. 
Legat de întrebarea cu tarifele pe care aţi pus-o adineauri, 

într-adevăr, tarifele reglementate sunt în funcţie de puterile pentru care 
optează fiecare consumator. Au fost, în baza reglementărilor, tarife 
binomniale diferenţiate pe zone orare, care este factura şi taxe de 
putere şi consum de energie. În schimb, odată cu legea nouă a 
energiei, Legea nr.12, orice consumator poate să-şi aleagă orice tip de 
tarif. Din acest motiv, este bine să cunoaştem tarifele şi să discutăm cu 
reprezentanţii ANIF să vedem tariful pe care-l poate alege în acest 
moment, care este cel mai economic pentru dânşii. 

Deci, în urma analizelor, ei pot să opteze la tariful la care se 
facturează doar consumul de energie electrică, fără putere. Într-adevăr, 
ca preţ este ceva mai mare decât la un tarif binom diferenţiat, dar şi 
acolo, având în vedere funcţionalitatea pe zonă de zi, pe zonă de 
noapte, şi acolo tarifele diferenţiau foarte mult pe intervale orare. 

În urma analizelor, se poate alege un tarif care să comvină 
clientului. 

Legat de a doua întrebare, acestea sunt preţuri reglementate. 
Este un consum pe care dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de 
vedere, îl vedeţi comun pentru toate punctele de lucru ale ANIF. În 
schimb, contractele sunt făcute pe loc de consum şi fiecare loc de 
consum are tariful aferent. 

De aceea, nu se poate pune un tarif diferenţiat mai mic pentru 
toate locurile de consum. 

 
Doamna Oana Badea: 
Şi al vrea să priviţi un pic cum arată reţeaua aceasta de 

energie. Practic, aici este reţeaua mare, de la care sunt racordaţi şi 
ANIF şi alţi consumatori. Aceasta este cea mare, aceasta este a ANIF. 
Aici mai vin încă o sută de alte bucăţele. Nu se poate pune un bloc aici 



 162

să spui: „Nu livrăm la aceştia şi o livrăm pe asta numai aici”. Este 
foarte greu. De aceea se face acel coş de care eu vă spuneam, ca preţul 
rezultant să fie acelaşi. Se adună energia de la producători, unii cu 
costuri mai mari, alţii mai mici, şi se face costul acela mediu final pe 
care-l suportă consumatorul şi care nicidecum nu se potriveşte. Ceea 
ce dumneavoastră plătiţi ca şi consumatori finali, ANIF-ul, este un 
cost la nivelul energiei pe care noi o achiziţionăm de la termo, care are 
cel mai mare, ci este la un cost mediu făcut împreună cu energia de la 
NUCLEAR şi energia de la HIDRO şi toate cele. Deci, este un coş. 
Nu priviţi la genul că este la tariful cel mai mare. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Practic, în groapa unde se înmagazinează gazul metan, că este 

din Rusia, că este din Transilvania, rămâne acolo şi de acolo pleacă 
spre... 

 
Doamna Oana Badea: 
Exact. Aceasta este problema. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Însă eu ce vroiam să spun aici, pentru că mai văd, şi în 

perioada cât am fost ministru, sigur era o altă perioadă, acum suntem 
membri ai Uniunii, în care pentru anumite sectoare, de pildă, avem 
cantitatea, nu ştiu câte zeci de mii de megawaţi, consumul lunar, pe o 
perioadă de utilizare. În limita respectivă, eu aş putea planifica 
preluarea de la o sursă mai ieftină, care, chiar dacă intră în coşul 
general, acesta este decontul pe consumator, pe partenerul meu 
consumator. Sigur că el poate fi acoperit, de pildă, această diferenţă 
poate fi în subvenţia... cum se face şi azi, nu? Nu greşesc. Dacă 
greşesc, vă rog să mă corectaţi, domnule profesor. 

Se face pe consumator, dar ar putea şi invers, furnizez direct, 
ca să nu mai am aceste deconturi făcute anual, ci am primit de la 
NUCLEARELECTRICA sau de la HIDRO cantitatea aceasta de 
energie cu autoritatea de reglementare, am această cantitate care-mi 
este dată pentru acest sector, irigaţii, pentru că eu nu irig numai în 
Lunca Dunării, irig şi la 160 de metri. Am exagerat puţin acum, dar în 
Dobrogea mă duc şi până acolo, dacă este cazul. Costurile mele îmi 
cresc. Dacă eu produc grâu sau roşii sau fruncte acolo, eu nu mă pot 
compara niciodată cu cele care vin de pe piaţă, din Câmpia Padului, 
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nu? Pentru că mă duc cu energie mai multă ca să irig, ca să fac 
producţie. Ori, eu trebuie să găsesc o sursă în care să-i pot ajuta pe 
producători, ca să nu fie costul apei foarte mare, să reducem costul 
producţiei. 

Nu trebuie acum un răspuns. Eventual, vă spuneam, o 
judecăm, o analizăm, şi s-ar putea ca la următoarea întâlnire să putem 
să discutăm. Sunt puncte de vedere. 

Noi vă mulţumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-aţi 
acordat. Era nevoie să clarificăm nişte probleme. 

Am avut data trecută şi TRANSELECTRICA, urmează şi 
HIDROELECTRICA, ca să discutăm, şi să sperăm că vom găsi nişte 
soluţii. 

Ce ne surprinde neplăcut, şi constatăm că de fapt acesta este 
şi rostul nostru aici - de a găsi şi soluţii, faptul că nu aţi fost contactaţi 
pentru discuţii pe chestiuni care interesează foarte mult partenerul 
ANIF şi în ceea ce priveşte sistemul de decontare şi în ceea ce priveşte 
aceste probleme pe care le-am abordat acum. 

Vă mulţumim pentru disponibilitate. 
Domnilor colegi, mai avem o audiere. 
Domnul Motreanu vrea să fie audiat în seara aceasta. Aşa 

ceva n-am mai avut - audieri în avans. 
 
Domnul Dan-Ştefan Motreanu: 
Da, pentru că sunt chestor de serviciu şi eram aici. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, faptul că v-am invitat la comisie şi pe 

dumneavoastră, şi pe George, şi pe Cioloş a fost că într-un material 
care ne-a venit nouă aici a fost faptul că s-a sesizat conducerea 
ministerului din diverse momente asupra problemei legate de 
programul ROMAG 98, că nu s-au luat măsurile şi că erau probleme 
de recuperat, că nu trebuia să ajungă la acea finalitate pe care a avut-o. 
De fapt, ea a avut loc în 2003, nici n-a mai ajuns spre perioada 2005-
2006-2008. Era o constatare care se putea face. 

Dar vreau însă să stăm puţin de vorbă referitor şi la acest 
program. A fost colegul Luigi Berghes, director de la SNIF. Aşa că a 
făcut această informare şi am vrut să stăm puţin de vorbă şi pe 
chestiunea respectivă. Era un demers care trebuia făcut sau cei de la 
ANIF sau cei din direcţia care gestionau în minister problema 
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îmbunătăţirilor funciare nu a fost luată şi, sigur, a doua chestiune este 
cum aţi vedea mai departe problemele acestea de îmbunătăţiri 
funciare, de irigaţii, ca fost ministru. 

Şi pe urmă colegii mei de la UDMR şi de la Partidul Naţional 
Liberal intră în judecată. 

Vă rog. 
 
Domnul Dan-Ştefan Motreanu: 
În primul rând, bună seara. Am înţeles că aţi avut o zi foarte 

grea. Vă mulţumesc pentru amabilitate. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Mai ales că am avut şi marea surpriză să vină şi domnul 

Remeş. 
 
Domnul Dan-Ştefan Motreanu: 
Am văzut la televizor. 
În primul rând, vreau să vă felicit pentru această iniţiativă, 

pentru că, la fel ca şi dumneavoastră sau probabil în urma discuţiilor 
pe care le-am avut cu dumneavoastră, cred că sistemul de irigaţii este 
un pilon important care ar putea redresa agricultura românească şi ar 
repune în valoare acest potenţial pe care România îl are şi pe care într-
adevăr, ştim cu toţii, nu-l putem fructifica în aceleaşi condiţii pe care 
ni le-am dori şi nu putem să ajungem la acel potenţial pe care ni l-am 
dori. 

Înainte de a intra chiar în subiectul discuţiei, aş vrea totuşi să 
vă spun câteva elemente privind conjunctura momentului în care eu 
am fost ministru, un mandat relativ scurt, de patru luni şi jumătate, dar 
într-un moment destul de dificil pentru ţara noastră, pentru că era la 
marginea sau într-o perioadă în care treceam din stadiul de ţară în 
formula de preaderare, într-un moment în care deveneam stat membru 
al Uniunii Europene. La începutul lunii decembrie 2006 am devenit 
ministru, iar la 1 ianuarie 2007, după cum bine ştiţi, am devenit stat 
membru al Uniunii Europene. 

Vreau să vă spun că mandatul meu a fost foarte clar, 
obiectivul principal fiind acela de a coordona planul naţional strategic 
în baza căruia se depunea planul naţional de dezvoltare rurală şi, de 
asemenea, mai aveam două obiective foarte importante, şi anume de a 
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credita cele două agenţii prin care urmau să treacă banii Uniunii 
Europene. 

Recunosc că nu sunt un specialist în domeniu şi de aceea am 
avut o aplecare pe acest domeniu pe care l-am cunoscut mai bine - 
acela al fondurilor europene, pentru că am lucrat la Agenţia de 
Dezvoltare Regională - am fost director adjunct şi am lucrat în 
programele de dezvoltare regională pe regiunea 7 centru – Harghita, 
Covasna, Mureş, Alba, Sibiu, Braşov - cele şase judeţe. 

Vreau să vă spun că am avut o colaborare foarte bună cu cei 
trei secretari de stat de la vremea respectivă, reprezentanţii partidelor 
care formau guvernul la vremea respectivă – PNL, PD şi UDMR. 

Am făcut, pentru că nu eram un specialist în domeniu,  
delegare de competenţe şi i-am împuternicit pe aceştia să-şi conducă 
domeniile pentru care dânşii aveau competenţă şi, de asemenea, am 
avut în permanenţă o conclucrare cu parlamentarii din comsiile de 
specialitate atât de la Cameră, cât şi de la Senat, şi cu dumneavoastră, 
în calitate de vicepreşedinte, care de fapt eraţi chiar preşedintele 
comisiei, ştiind foarte foarte bine că unul dintre colegii noştri, 
preşedintele, era şi europarlamentar. 

Am avut o colaborare foarte bună şi, deşi v-am spus că 
obiectivele mele erau altele, am ţinut neapărat şi am fost destul de 
atent la ceea ce se întâmplă în sistemul de irigaţii, pentru că m-aţi 
avertizat dumneavoastră şi în aceeaşi perioadă am primit şi o 
informare foarte importantă de la Agenţia de prognoză meteo care ne 
anunţa că în anul respectiv urma să fie secetă şi se impuneau anumite 
măsuri imediate. 

Chiar la începutul mandatului am avut de recuperat o 
problemă foarte gravă şi anume aceea de a iniţia Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului 123/2006, cea prin care dădea posibilitate României de a 
acorda ajutoare de stat timp de trei ani, 2007-2009. Eram în întârziere. 
Dacă nu aveam acea ordonanţă de urgenţă adoptată până la sfârşitul 
lunii decembrie, România nu mai putea să acorde acele ajutoare de 
stat. 

Eram în 6 decembrie, mai erau două şedinţe de guvern, în 14 
şi în 21, şi noi nu aveam actul încă consolidat şi discutat. Am reuşit, în 
21 decembrie să iniţiem acel act normativ, iar acolo, într-unul dintre 
capitole am prins foarte clar şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, 
pentru a se acorda sprijin financiar atât pentru asigurarea stării de 
funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cât şi pentru 
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investiţii, pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare. Am făcut acest lucru în urma discuţiilor pe care 
le-am avut cu parlamentarii din cele două comisii şi, de asemenea, am 
redeschis discuţiile cu Banca Mondială pentru că erau câteva proiecte 
întrerupte şi unul dintre aceste proiecte era chiar pe finanţarea pentru 
reabilitarea sistemului de irigaţii. 

Am reuşit ca la începutul lui martie să semnez acel proiect cu 
Banca Mondială pentru a se executa lucrări în sistemul de irigaţii de la 
Sadova-Corabia pe 40 de mii de hectare şi de la Terasa Nicoreşti-
Tecuci de 10 mii de hectare şi, de asemenea, să elaborăm studii de 
fezabilitate pentru alte cinci tronsoane de sisteme de irigaţii.  

Am prezentat în şedinţa de guvern în ianuarie că vom avea 
secetă şi am avut atunci sprijinul guvernului pentru a obţine sume 
consistente pentru ANIF. Practic, în acea perioadă am mărit de patru 
ori bugetul ANIF. Am şi aici nişte date pe care chiar vreau să le scot 
în evidenţă. 

Pentru anul 2007, ANIF a primit atunci o subvenţie de 86 de 
milioane de lei, sumă care era de circa patru ori mai mare decât cea 
din 2006 şi, prin această sumă, puteau să ofere servicii de irigaţii pe o 
suprafaţă de 300 de mii de hectare, faţă de 198 de mii de hectare, cât a 
fost acordată în 2006. 

Am avut chiar două intervenţii destul de consistente şi 
vehemente în şedinţele de guvern de la acea vreme, în două luni 
repetate - o dată pe găsirea unei soluţii pentru a se face un preţ unitar 
pentru beneficiarii de apă, pentru că, în urma discuţiilor pe care le-am 
avut la minister, foarte mulţi dintre utilizatori spuneau că nu există o 
egalitate de şanse între ei, pentru că unii au un anumit preţ care sunt 
mai aproape de reţeaua de pompare şi alţii care sunt la sfârşitul reţelei 
un alt preţ, şi am cerut să se analizeze şi să se găsească o soluţie. 

Şi, de asemenea, am făcut presiuni mari şi chiar am avut o 
discuţie mai aprinsă cu domnul ministru al economiei şi finanţelor, cu 
domnul Varujan Vosganian, căruia i-am cerut să găsească o soluţie 
pentru ca sistemul de irigaţii să primească energie, am auzit discuţiile 
de mai drevreme, de la NUCLEARELECTRICA şi de la 
HIDROELECTRICA, tocmai pentru ca preţul pe care îl primesc aceşti 
utilizatori de apă să fie mult mai mic şi pentru a putea să revigorăm 
sistemul şi pentru că avea, până la urmă, în preţul produsului final un 
preţ mai mic, astfel încât populaţia să poată să cumpere un produs mai 
ieftin. 
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Am avut aceste demersuri; din păcate ele nu au continuat 
după ce am plecat. 

Şi nu în ultimul rând vreau să scot în evidenţă faptul că am 
cerut celor de la AMCA ca în acea perioadă prioritatea absolută să fie 
constituirea asociaţiilor de utilizatori de apă. Am dat un ordin la acea 
dată, pentru că erau foarte mulţi oameni care nu doreau, şi bănuiesc că 
acest lucru se întâmplă şi acum, deci care nu doreau să se înscrie în 
asociaţiile utilizatorilor de apă. 

În ceea ce priveşte discuţiile dintre SNIF şi ANIF, din câte 
îmi amintesc, l-am însărcinat pe domnul Lazin să se ocupe de această 
problemă; dânsul era cel care coordona acest domeniu. Am primit, îmi 
aduc aminte, de la domnul Berghes, şi m-am uitat şi eu acum pe 
materiale, deci am primit probabil în luna martie un document de la 
dânsul pe care, fiind derogarea de competenţă, l-am înaintat mai 
departe domnului Lazin. Nu mai am un feed-back, pentru că în 4 
aprilie sau în 10 aprilie, odată cu Guvernul Tăriceanu doi, am plecat şi 
eu din guvern, deci n-am avut posibilitatea să am un răspuns. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, o scurtă întrebare aş dori să vă adresez. 
De fapt raţiunea pentru care s-a constituit această comisie 

este starea deplorabilă a sistemului de irigaţii. 
În 2004 a apărut Legea 138 care a prevăzut scindarea vechii 

Societăţi Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare în ANIF şi SNIF. Ei, nici 
până la această dată acest lucru nu s-a realizat. Aş vrea să-mi spuneţi 
dacă pe perioada scurtului mandat pe care l-aţi avut aţi iniţiat ceva 
demersuri pentru intrarea în legalitate, respectiv privatizarea SNIF-
ului, aşa cum era consemnat în Legea 138, şi faptul că nu s-a 
privatizat reprezintă un capăt de întrebare. 

Dar cum a ajuns această societate în portofoliul Agenţiei 
Domeniilor Statului, a ADS-ului? 

Deci, în loc să se privatizeze, a ajuns să fie tot de stat. 
Aceasta este întrebarea mea. 

Mulţumesc. 
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Domnul Dan-Ştefan Motreanu: 
Da, îmi aduc aminte că am iniţiat în scurtul meu mandat o 

întâlnire pe această temă, la care au participat atât secretarii de stat, cât 
şi directori ai ANIF şi SNIF. Am încercat să mediez, pentru că acolo 
era un conflict şi personal, nu doar între cele două instituţii, ci şi între 
cei doi directori, am încercat să mediez acest lucru tocmai pentru 
rezolvarea situaţiei. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine era atunci? Gabriel şi Nastea. 
 
Domnul Dan-Ştefan Motreanu: 
Da, pentru că Partidul Democrat era încă în guvern. 
Am încercat atunci să mediez. A fost o singură întâlnire pe 

care am făcut-o, îmi aduc bine aminte. Apoi, v-am spus la început, am 
delegat competenţa domnului secretar de stat Azim. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Nu era la ADS. 
 
Domnul Dan-Ştefan Motreanu: 
Era la ADS. 
 
Domnul Mardare...........: 
La ADS a apărut odată cu Hotărârea 898 care modifica .......... 

Dânsul plecase. Domnul ministru atunci a purtat o discuţie cu domnul 
Azim. Domnul Azim a fost cel care a general şedinţele şi cu 
utilizatorii de apă referitor la acest subiect şi, cu acea ocazie, dânsul 
conducerea comitetul tehnic de coordonare a proiectului .............. 
interministerial şi, când a prezentat raportul de audit al ............ a făcut 
observaţia, eu am acest raport, că nu este mulţumit la capitolul .......... 
security........... şi mie mi s-a părut atunci totuşi o chestie pe care n-am 
aflat-o niciodată, iniţiatorii Legii 290. Legea 290 a avut, prin altele... 
deci, a modificat Legea 138, dar în special ........... SNIF, discutăm la 
art.95, prin care, iniţierea a fost exact în perioada când eraţi 
dumneavoastră.......... am avut o discuţie dură cu domnul ..........., 
Rădulescu. Şi atunci a apărut o idee în care Societatea Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare va fi diminuată în două societăţi. 
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Dacă ne puteţi da ceva legat de iniţiatorii legii 290. Cine a 
făcut .............. ş.a.m.d. 

 
Domnul 
Are dreptate. S-a modificat Legea 138 prin 290. Iniţiatorul 

este grupul domnului ........... 
 
Domnul Dan-Ştefan Motreanu: 
Ah, este iniţiator parlamentar? 
 
Domnul 
A fost trimis în ADS, ca să poată să facă 898, ca să poată s-o 

îmbrace cu 136 ............. şi imediat .......... s-au înscris la ORC pe 
Legea 31 ca societate comercială S.A. în calitate de acţionar, acţionar 
era Ministerul Agriculturii. 

 
Domnul 
Cele două probleme nu au.... deci, 290 cu trecerea la ADS nu 

are... cele două nu sunt ........... Una ..... iniţiativă legislativă şi ca să-l 
scape de datoria mare, care era pe fisc, au spus: facem o societate bună 
şi una proastă. Cea bună merge mai departe, cea proastă rămâne cu 
toate datoriile. Iar trecerea la ADS a fost, ştiţi foarte bine discuţiile 
care au fost cu domnul Remeş şi ca să scape de aceste discuţii din 
minister, a spus că este ADS. 

1407 nu spune că SNIF este portofoliul ADS-ului. După 
1407, deci hotărârea de guvern care dădea modul de privatizare a 
SNIF, ADS-ul se va ocupa de privatizarea SNIF-ului, el va fi 
operatorul, iar SNIF-ul, ca şi ANIF-ul, au fost două societăţi de rang 
naţional, care au fost în portofoliul Ministerului Agriculturii. Atunci a 
fost un scandal mare şi pe la televizor a fost. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu vă spun – şi-mi aduce aminte Toni corect, deci legea a 

venit în Parlament şi s-a respins, reîntors şi s-a respins de trei ori, într-
un moment în care cei care ne luptam să nu treacă, a fost readusă şi a 
trecut atunci. Nu eram noi în Parlament, cred că nici eu, nici Kelemen 
şi nici... nu mai ştiu care dintre colegi. N-am fost efectiv. Am urmărit-
o cu multă atenţie. Ea provenea dintr-o anumită zonă. Se dorea să fie... 
eu nu spun că se făcea altceva. 
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Domnul 
Ea nu are nici o relevanţă. Deci, faptul că s-a făcut 

modificarea aceea, modificarea nu s-a operat, deci nu s-a despărţit în 
două, a rămas tot la fel, a rămas cu datoriile. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule Mardare, oricum privatizarea nu putea decurge, că 

nu-şi clarificaseră problemele de patrimoniu. Deci, ea oricum era 
blocată, indiferent ce lege ar fi apărut, în condiţii normale nu puteai 
trece peste 213. Deci, atâta timp cât nu aveai clarificat patrimoniul, nu 
puteai face, pentru că te duceai în sisteme de instanţă şi nu mai 
terminai niciodată şi-i duceai pe toţi în situaţie dificilă. 

 
Domnul 
Cum s-au înscris la...........? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum să se înscrie? Cum s-au făcut atâtea în ţara aceasta. Nu 

vedeţi că şi colegul Remeş nu vrea să.... toată lumea este vinovată, 
numai noi, miniştrii, n-avem nici o vină. Aceasta-i problema. Deci, vă 
spun eu, s-a forţat, nu pentru că toată legea era .... ci pentru că erau 
ochite nişte, nişte, pentru că nu ştiu dacă aţi mai prins, dar cred că sub 
domnul Remeş urmase ca APIA să primească sedii de la SNIF. Şi eu 
chiar am insistat la unii colegi, cum era Timiş, mă, găsiţi, ce v-apucaţi 
să construiţi altele, dacă acelea sunt goale. Ca să prin şi eu în mişcare, 
inclusiv în grupul meu parlamentar, că erau interesaţi de anumite 
obiective, cum mai sunt şi astăzi, nu? Şi de ce ne pune problema acum 
ca astfel de obiective dacă ar putea să servească sectorul să rămână 
aici, în sector, nu să se ducă aiurea, că după aceea tot din banul 
nenorocitului de român vrem să facem altceva, nu? Asta-i problema. 

 
Domnul Ştefan-Vasile Bereş: 
Exact aşa trebuie să contracarăm vânzarea cabanelor de 

vânătoare. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Chiar v-aş ruga, pentru că am discutat cu colegul Horj acum 

şi imediat cum începem activitatea să venim pe o problemă, să-i 
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chemăm şi pe cei de acolo, să ne dea nişte explicaţii, pentru că nu este 
în regulă ce se întâmplă. Toamna trecută, când eram în opoziţie, am 
reuşit cu oameni din minister să contracarăm nişte chestiuni urâte de 
tot. Nu erau ale colegilor liberali, n-au nici o treabă şi nu pentru că-i 
colegul ministru aici. Erau alţii care făceau schimburi inclusiv cu 
fonduri de vânătoare, expirate sau au renunţat unii, se duceau cu altele 
şi am avut, nu de la mine, dar au venit din minister: „Domnule 
ministru, nu lăsaţi jaful acesta, că e jaf”. Şi am intervenit aici, inclusiv 
Florin Iordache. I-am spus: „Nu-ţi trece legea dacă treci chestiunea 
acolo” şi a scos-o. 

 
Domnul 
El este vânător? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vânător. Sunt din toate zonele vânători. Dar de acolo până ce 

fac acum ceilalţi, cu înstrăinarea aceasta, nu este în regulă. Şi, repet, şi 
pe fondul de vânătoare sunt probleme, dar aceasta este o altă 
problemă, ca şi cu regia ce am discutat-o. 

Deci, aici a fost problema respectivă legată de ce a însemnat 
acest transfer şi după aceea, repet, şi Drăgan şi-a făcut de cap. El este 
unul dintre cei care practic are mari responsabilităţi în situaţia în care 
ne găsim astăzi. Însă cu el o să discutăm săptămâna viitoare, să vedem 
când planificăm întâlnirea. 

Domnule ministru, vă mulţumim. 
Nu, staţi, n-am întrebat dacă mai există întrebări. 
 
Domnul Ştefan-Vasile Bereş: 
Eu vroiam să întreb, dar mă îndrept către specialiştii noştri. 

Vroiam să-i întreb pe cei de la ENEL, dar dânşii n-aveau de unde să 
ştie. Deci, mă interesa un lucru. Ştiut este faptul că, în general, la nivel 
mondial, se doreşte reducerea consumurilor globale de energie pe 
motivele bine ştiute. Nu cunosc sistemul de pompare, a pompelor, 
modelul pompelor care se folosesc. Sunt energofage, sunt pompe 
vechi, sunt pompe mai noi. Dacă prin retehnologizare putem ajunge la 
o reducere considerabilă a consumurilor de energie, care ne ajută 
foarte mult, atât la costuri şi la alte treburi importante în ziua de astăzi. 
Şi asta întreb de la specialiştii noştri. 
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Domnul Voicu...............: 
Staţiile de pompare, atât cele de irigaţii, cât şi cele de 

desecare sunt construite 70-80 şi sunt în general echipate cu pompe 
româneşti. Ele au mai fost modernizate între timp, iar cele mai vechi 
sunt cu pompe ruseşti. Până n-am avut AVERSA, am avut pompe 
cehoslovace şi pompe ruseşti, deci de vechiul CAER aduse. Ele sunt 
consumatoare de energie. Dar nu asta este, din punctul meu de vedere, 
problema motorul, ci este problema pompa, randamentul pompei. 
Randamentele pompelor care, la timpul când s-au fabricat, au fost, să 
zicem, convenabile. La ora actuală, datorită lipsei de întreţinere şi a 
unei folosiri destul de nejudicioase, ele nu mai au randamentele care 
au fost scontate şi deci nu mai debitele la care au fost proiectate. Aici 
este o problemă mult mai complexă, nu se poate discuta cu da sau nu, 
pentru că s-au încercat reabilitări cu nişte pompe foarte bune, pompele 
Flait, pompe submersibile, Flait. Ele sunt un vârf, un fel de Rolls-Roy, 
un vârf al tehnologiei. Sunt pompe foarte scumpe. Oare ne putem 
permite să ne cumpărăm Rolls-Roy-uri toţi? Sau dacă băgăm banii 
numai în aceste pompe, rezolvăm problema sistemului? Eu vă spun de 
acum: nu. Pentru că sistemul este un angrenaj complex care are staţii 
de pompare, canale, construcţii de dirijare, care toate trebuie să 
funcţioneze la parametrii ca acest Rolls-Roy să-şi arate adevărata faţă. 
Şi aici este una dintre marile greşeli ale ANIF-ului, pentru că a trecut 
la aceste modernizări, retehnologizări, cum le spune, reabilitări, la 
preţuri foarte înalte. Deci, la ora actuală există, pe desecare, în toată 
zona de vest, unde s-au modernizat staţii, sunt foarte frumoase, foarte 
bine făcute, dar care au nişte costuri foarte ridicate. Iar sistemul nu 
funcţionează. N-avem aici colegii cu care am fost la Bihor, unde a 
spus directorul de acolo: „Păcat că am staţia aceasta, cea mai mare 
staţie de desecare din ţară, atât de frumoasă, automatizată, tot, dar ea 
funcţionează cam la 50 la sută din capacitate, pentru că nu vine apa la 
ea”.  

Aceeaşi problemă este şi la irigaţii. La irigaţii, problema 
energofagă este cu această poveste cu pompatul din Dunăre la deal. 
Este şi nu este, pentru că sunt păreri pro şi contra. Deocamdată n-
avem apă de la deal la vale, deocamdată avem apă de la vale la deal, 
aşa ne-a pus ţara şi aşa este. Dar problema consumului de energie în 
staţiile de pompare nu a fost redusă semnificativ nici prin 
retehnologizarea din 1990-1991 cu pompe spaniole, pompe foarte 
bune de altfel şi pompe care îndeplineau nişte condiţii de calitate, dar 
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nu sunt reduceri semnificative de energie, să zici: „Domnule, cu asta 
am dat lovitura şi, uite, 10 la sută sau 15 la sută din energie am 
economisit”. Aici sunt probleme de exploatare, probleme de mers la 
capacitate, probleme de... deci, ca să poţi... dacă ai puţini consumatori, 
ca să poţi să foloseşti o pompă, ca să nu spargi reţeaua, închizi vana şi 
apa se plimbă, n-ajunge la consumator, dar motorul tot atâta consumă. 
Deci, sunt probleme foarte complexe. Nu se poate spune, unul lângă 
altul să-l pui şi să spui: „Asta este soluţia pentru toate sistemele din 
ţara aceasta”. Trebuie luat punct cu punct şi văzut etapizat, în aşa fel 
încât sistemul să funcţioneze ca un tot unitar. 

 
Domnul Dan-Ştefan Motreanu:  
Acum vorbesc ca şi parlamentar, nu ca invitat. Totuşi trebuie 

făcut ceva şi trebuie găsită o soluţie. Acum vorbesc şi ca parlamentar 
de Călăraşi, unde am întâlnit această discuţie şi foarte multe solicitări 
pentru rezolarea problemei, şi va trebui să găsim împreună cu 
Guvernul, cu toţi experţii, ceva soluţii şi să rezolvăm problema. Pentru 
că într-adevăr România are nevoie de agricultură şi, fără un sistem 
bine pus la punct de irigaţii, nu o să reuşim. 

Mă gândeam la un moment dat să propun şi să vorbesc şi cu 
dumneavoastră, ca să fie ca strategie naţională sistemul de irigaţii, să 
vedem dacă mai obţinem de la Uniunea Europeană şi poate să 
împuternicim ministrul agriculturii să mai obţină nişte derogări pentru 
nişte investiţii în sistemul de irigaţii, pentru că anul acesta expiră 
perioada până la care putem da ajutoare de stat. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, noi avem planificat. Noi vrem să chemăm 

în final, dar nu chiar în final, dar oricum să facem o masă rotundă de 
dezbateri pe problema aceasta a îmbunătăţirilor funciare cu specialiştii 
care au construit şi care au lucrat şi care lucrează pe domeniu. Dacă  
veţi fi liber, vă invităm cu multă plăcere să veniţi aici. Şi vrem de aici 
să plece un crochiu de strategie, ca obiective. Sigur, nu va fi simplu. 

Dincolo de ce înseamnă analiza aceasta, avem cel puţin trei 
miniştri care au venit şi ne-au tot dat lecţii de ce înseamnă ministru 
politic şi nu de ce înseamnă practic o anumită responsabilitate. Noi 
aşteptam altceva. Sincer, faptul că a venit Remeş, este foarte bine, dar 
aşteptam un alt mod de a trata problema, nu neapărat să mă duc cu ea 
dincolo de zona normală. 
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Vă mulţumim pentru participare. 
 

* 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,30. 
 


