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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, 24 august 2009 

 
 
 

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

preşedintele comisiei. 
 

* 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, noi avem astăzi mai multe audieri, aşa cum le-

am stabilit data trecută, respectiv domnul Ionuţ Costea, apoi 
reprezentanta Serviciului Român de Informaţii, de la Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, S.C. Hidroelectrica S.A., Liga 
Utilizatorilor de Apă, ENEL, Transelectrica, domnul ministru Decebal 
Traian Remeş, domnul secretar de stat Gheorghe Albu şi, sigur, 
reprezentanţii AVAB-AVAS. 

Este prezent la audieri, conform înţelegerii de data trecută, 
domnul fost secretar de stat Ionuţ Costea, actualul preşedinte 
Eximbanc. Greşesc? Nu greşesc. 

Domnule ministru, noi v-am solicitat această întâlnire la 
Comisia pentru anchetă privind situaţia din îmbunătăţirile funciare şi 
fondurile alocate acestora, în legătură cu două probleme. Prima este 
legată de ceea ce a însemnat, în anul 1997-1998, programul acesta 
ROMAG-98, pentru care s-a dat o garanţie guvernamentală şi care a 
fost susţinută practic de Comitetul pentru credite şi garanţii, al cărui 
preşedinte eraţi la vremea aceea. Şi a doua, practic, influenţa pe care 
acest împrumut şi această investiţie făcută în sectorul de îmbunătăţiri 
funciare urma să fie recuperată. 
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Dacă ne puteţi da câteva detalii pe aceste teme: cum s-a ajuns 
la această garanţie, dacă ea a fost o necesitate, având în vedere că 
programul respectiv am înţeles că avea destul de multe puncte care-l 
făceau viabil fără să primească o garanţie a statului român şi, eventual, 
de ce această garanţie a fost, până la urmă, executată nefiind finalizat 
practic programul aşa cum era conceput el la vremea aceea. 

Domnule ministru, vă rugăm să vă spuneţi punctul de vedere. 
Aş vrea doar să vă spun încă două chestiuni. Prima, toată 

discuţia noastră se înregistrează – şi audio, şi steno; în acelaşi timp, 
rugămintea noastră este de a ne da toate relaţiile despre problemele pe 
care le vor ridica şi colegii noştri parlamentari, membri ai comisiei şi 
răspunsul cât se poate de exact. Mulţumesc foarte mult. 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Am să încerc să dau câteva elemente din perioada respectivă. 

Este adevărat, a trecut mult timp de atunci, sunt poate 12 ani. 
Vreau să vă reamintesc contextul anului 1997, când era o 

perioadă economică dificilă, negocieri cu Fondul Monetar, cu Banca 
Mondială, închideri de societăţi, inflaţie mare, o lipsă, să spunem, sau 
un acces foarte greu al României pe pieţele financiare internaţionale, 
deci o posibilitate de finanţare a proiectelor sau, haideţi să spune, 
necesităţilor româneşti era foarte greu în acea perioadă din cauza 
situaţiei economice din anul 1997, poate multă lume îşi aduce aminte. 

În acest context, un program prin care se dorea sprijinirea 
producţiei agricole a apărut benefic în acea perioadă, mai ales că 
acestui program i se asigura şi o finanţare, din câte îmi aduc aminte, 
de la City Bank. Deci, avea asigurată finanţarea, ceea ce, repet, în acea 
perioadă, era un lucru destul de greu de realizat pentru alte proiecte. 

Discuţiile au fost, în general, în Guvern, la Ministerul 
Agriculturii, cu specialiştii. Din ce îmi aduc aminte sau din ce a ajuns 
la urechile mele, eu fiind la Ministerul Finanţelor în acea perioadă, 
programul s-a dorit un program prin care să se sprijine fermierii 
privaţi. Prin acest program nu numai că se importau utilaje, dar era un 
pachet integrat prin care se aduceau şi seminţe şi se reabilita o parte 
din sistemul de irigaţii, dacă-mi aduc bine aminte, se venea cu un 
know-how, cu cunoştinţe, cu întreg managementul sau conducerea 
acestui program. 
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Este adevărat că, pe parcursul, haideţi să spunem, aprobării 
programului, care a fost 1997-1998, deci hotărârea de Guvern, 
Comitetul interministerial, s-au iscat destule discuţii pro şi contra şi 
este într-un fel normal. Era primul program de acest fel, era un 
program ambiţios, era greu de pus în practică, ceea ce s-a dovedit 
ulterior că s-a şi întâmplat. Dar era o şansă pentru sprijinirea 
agriculturii. Din câte îmi aduc aminte, se discuta că nu s-a întreprins 
mare lucru până în anul 1997 pentru sprijinirea agriculturii. Acesta 
este un început şi o încercare de sprijinire a sectorului agricol. 

Practic, acesta a fost, haideţi să spunem, contextul, din câte 
îmi aduc aminte, la nivelul anuluji 1997 şi discuţiile care au fost în 
jurul acestui program. A fost o hotărâre de Guvern. Ministerul 
Finanţelor a pus în aplicare această hotărâre de Guvern, bineînţeles 
după ce proiectul a fost discutat în Comitetul Interministerial. Din acel 
comitet făceau parte, nu mai ştiu, 16 sau 19 specialişti din ministere, 
din majoritatea ministerelor economice şi din Ministerul Agriculturii, 
Interne, Externe, Transporturi, nu mai ştiu cine mai era. Deci, erau 
factori de decizie din majoritatea ministerelor din România. 

S-a discutat acest program, s-a aprobat în Comitetul 
Interministerial. Bineîneţeles că au fost discuţii şi era normal să fie 
discuţii, pentru că nu mai fusese un asemenea program; discuţii 
clarificatoare în care multă lume a pus întrebări, s-au dat răspunsuri 
tehnice de către specialişti. Eu nu eram specialist, dar, în sfârşit, în 
cadrul comitetului au fost discuţii în care specialiştii de la Ministerul 
Agriculturii au dat explicaţiile solicitate de colegii din comitet. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Îmi cer scuze. Vă amintiţi pe vreunul dintre specialiştii de la 

Ministerul Agriculturii care a fost şi care a susţinut acest proiect? 
 
Domnul Ionuţ Costea: 
Nu mai ştiu. S-au mai schimbat cei din comitet. Nu-mi aduc 

aminte. Ştiu că la un moment dat a fost domnul secretar de stat Pană, 
dar nu ştiu dacă a fost în perioada aceea sau mai târziu, pentru că au 
mai fost schimbări în comitet. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Pană era economist, după câte ştiu eu. 
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Domnul Ionuţ Costea: 
A fost la un moment dat în Comitetul Interministerial, nu ştiu 

dacă în 1997 sau poate 1998, nu mai ştiu, a trecut ceva timp. 
Deci, după discuţiile din Comitetul Interministerial, de fapt 

toate proiectele treceau prin aceste discuţii, ştiu că Ministerul 
Finanţelor a emis garanţia de stat pentru acest proiect. Ce a urmat 
după aceea, din câte ştiu, au fost nişte lipsuri în managementul 
proiectului şi în implementarea proiectului care au dus, în final, la 
faptul ca acest proiect să nu fie, haideţi să spunem, un succes, ca să nu 
spun alţi temeni. 

Dar aşa cum arăta proiectul în momentul aprobării, un proiect 
integrat, cu management, în care se asigurau toate in-put-urile, să 
spun, sau toate elementele pentru ca acest proiect să funcţioneze, 
proiectul arăta bine, din câte îmi aduc aminte. Ştiu că au fost discuţii 
şi de aceea îmi aduc aminte. Adică nimic nu era, din câte îmi aduc 
aminte, lăsat la voia întâmplării, ci fiecare segment al proiectului era 
într-un fel acoperit, ca să zic aşa. Restul, după emiterea garanţiei şi ce 
a urmat, îmi pare rău, dar nu sunt în măsură să dau explicaţii, este mai 
mult parte tehnice. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi-mi dacă, la vremea aceea, aţi avut o discuţie cu fostul 

ministru de finanţe, Daniel Dăianu, şi care a fost punctul dânsului de 
vedere referitor la proiect. Pentru că semnarea garanţiei am înţeles... 
dânsul a avut o observaţie asupra raportului făcut de... este afirmaţiei 
domniei sale de aici, de la comisie şi care este înregistrată. A avut 
obiecţii asupra raportului pe care Comitetul Interministerial l-a făcut 
asupra acestui program, cu menţiunea că proiectul arăta atât de bine 
încât era aproape imposibil să nu fie realizat şi care nu necesita de 
altfel garanţie guvernamentală. Şi eu cunosc în mare parte, pentru că 
discuţiile începuseră înainte. Şi cu toate acestea, totuşi, domnul 
Dăianu s-a opus semnării garanţiei. A avut o motivaţie solidă, având 
în vedere ceea ce spuneţi dumneavoastră acum că proiectul era bun, 
era un moment favorabil şi nu contestăm chestiunea respectivă. 

Şi încă ceva. Dacă aţi avut cumva cunoştinţe legate de 
eşecurile unor astfel de proiecte similare în Ucraina şi în Polonia şi 
pregătiseră, tot în acea vreme, şi în Cehia o astfel de lovitură de tipul 
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acesta al Transchem-ului. Nu a fost cumva într-o anumită... ştiut fiind 
că la vremea aceea cele 650 de hectare cât erau pe unitate din aceasta 
de import nu era satisfăcută din punct de vedere al proprietăţii private? 
Iniţial, ei, când au venit în România, veniseră şi au spus că era nevoie 
de colaborare cu societăţi comerciale care pot asigura astfel de 
suprafeţe. Nu puseseră problema... Şi dacă este undeva în contract 
scris o chestiune care era exclusiv proiectul adresat agriculturii private 
sau a venit de undeva, de la Ministerul Agriculturii, aşa cum spunea 
domnul Mureşan data trecută. Pentru că, iniţial, după câte ştiu eu, ei 
nu şi-au pus problema. Problema a fost ca ei să intr-o colaborare cu 
nităţile din agricultură, fără nici un fel de probleme. Şi chiar în 
discuţiile pe care le-am avut eu cu ei, ne spuseseră că nu se poate pune 
problema unei garanţii guvernamentale într-o astfel de situaţie, pentru 
că n-avea de ce să fie garanţia guvernamentală dată pentru susţinerea 
proiectului respectiv, care se putea susţine singur fără nici un fel 
probleme, într-o relaţie normală şi cu cei care, practic, puteau să 
plătească şi în produse, aşa cum fusese pregătit proiectul. 

Care au fost cauzele pentru care totuşi domnul ministru 
Dăianu nu a semnat. Am înţeles de la domnia sa că a transferat mai 
departe şi-l avertiza pe domnul ministru Remeş că nu este chiar în 
regulă şi că, după opinia dânsului, un astfel de raport nu trebuie 
semnat şi o astfel de garanţie nu trebuie dată pentru proiectul 
respectiv. 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Da. O să încerc poate... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De ce spunem acest lucru, domnule ministru? Pentru că, la 

prima vedere, n-ar avea nimic comun cu ancheta de la noi. Pentru că 
programul respectiv a fost trasnferat într-un cadru care nu avea o bază 
de date. Deci, Regia de Îmbunătăţiri Funciare nu ar fi trebuit să preia 
un astfel de pachet, un astfel de program. Era şi regie, nici nu putea să 
importe. Până la urmă, au fost construite două srl-uri aşezate pe 
această regie. Unul a fost AGROSERV şi, după aceea, TRANSAG. 
AGROSERV a fost cu 51 la sută capital TRANSCHEM şi acţiuni 
TRANSCHEM şi 49 la sută RAIF. O altă combinaţie care, la vremea 
aceea, nu era reglementată. După care, nefuncţionând, se pare, un 
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astfel de srl, s-a ajuns la TRANSAG, care a avut mai urâtă treaba. Au 
fost 99 virgulă nu ştiu cât la sută un capital american şi 0,86 la sută 
capital a circa şase cetăţeni tot de origine americană. Se pare că numai 
administratorul a fost român. Nu mai spunem că aceste utilaje, la 
venirea în ţară, nimeni nu le-a preluat, nu le-a dat o... Şi consecinţa: 
115 milioane de dolari au rămas decât RAIF-ului, care s-au constituit 
într-o datorie neachitată, generatoare de penalităţi, care astăzi este o 
catastrofă practic şi care a determinat pe sistem...  

Acesta este motivul pentru care am abordat acest program şi 
pe care am dori, cât de cât, să-l putem clarifica, dacă se poate. Aici nu 
este vorba de responsabilitate, ci este vorba de un program care, repet, 
în balanţa noastră, de a vedea situaţia materială şi situaţia financiară a 
acestei structuri de importanţă colosală pentru agricultură – nu este 
vorba numai de irigaţii, este vorba şi de îmbunătăţiri funciare – apasă 
greu în balanţa şi în clarificările legate de această problemă. 

De aceea, am revenit. De ce domnul Dăianu nu a semnat? A 
semnat apoi domnul ministru Remeş. Şi practic, undeva, această 
garanţie n-a mai fost urmărită, ce se întâmplă, cum se achită ea, ştiţi? 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Am să încerc, din ce îmi aduc aminte, poate să aduc câteva 

clarificări. 
În perioada aceea, v-am spus, era foarte greu să finanţăm 

proiecte fără garanţia statului. În anii ’97, vă aduceţi aminte, se 
închideau multe societăţi, era inflaţie mare, discuţii cu Fondul 
Monetar, stăteam până dimineaţa la guvern cu Fondul Monetar şi cu 
Banca Mondială, deci era o situaţie diferită sau poate nu aşa diferită 
faţă de ce este anul acesta, faţă de ce era anul trecut. Era o situaţie în 
care Ministerul Finanţelor atrăgea greu resurse financiare din 
străinătate. Acesta este un punct. 

Pe de altă parte, Ministerul Finanţelor a avut întotdeauna, cel 
puţin cât am fost şi eu, o abordare în care spunea: „Încercaţi fără 
garanţie guvernamentală”; la toate proiectele se începea în acest fel: 
„Încercaţi fără garanţie guvernamentală”. Anumite proiecte se puteau 
executa fără garanţie, altele nu. Dar a fost o reacţie instituţională 
firească a Ministerului Finanţelor să limiteze garanţiile de stat şi să 
stimuleze, haideţi să spunem, partenerul economic să-şi asume riscuri; 
riscuri care uneori partenerii nu şi le asumau. 
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Şi revenind la acest proiect. Se putea – şi au fost discuţii – să 
nu se dea aceste garanţii teoretice, din câte îmi aduc aminte. Dar 
pentru, să spunem, proiecte mai mici, pentru bucăţele mai mic, 
probabil că s-ar fi putut. Dar la anvergura proiectului şi la ce se dorea 
de la acest proiect, adică să aibă impact în agricultură, deci era un 
volum mare de resurse financiare şi se dorea un impact totuşi 
semnificativ care să se simtă în agricultură, acesta nu s-a putut face, 
cel puţin în perioada respectivă. Nu ştiu acum dacă s-ar putea face şi 
ar fi un exerciţiu interesant, să vină cineva cu 80 de milioane în 
agricultură, fără garanţii, să facă genul acesta de proiect. Dar este alt 
subiect. Dar atunci nu s-a putut. În situaţia economică actuală, 
proiectul acesta n-ar fi mers fără garanţii. Guvernul a dorit să facă 
ceva atunci pentru agricultură şi a încercat ceva care s-a dovedit că nu 
a funcţionat bine, din diverse motive, pe parcursul derulării 
proiectului.  

Dar eu vă spun ce se discuta. Se dorea un proiect de impact în 
agricultură şi de aceea a fost necesară acordarea de garanţii, fiindcă 
altfel, poate pe proiecte de 500 de mii, de un milion de dolari, poate ar 
fi mers fără garanţii, dar nu ar fi avut impactul care se sconta. 

Domnul ministru Dăianu poate a fost împotriva semnării 
proiectului. Sigur că au fost discuţii, nu-mi mai aduc aminte dacă au 
fost pur şi simplu discuţii sau a fost împotrivă. Dânsul era membru al 
guvernului. Când guvernul a semnat ceva... nu ştiu cum, eu n-am fost 
membru al guvernului, dar parcă-ţi asumi ce... Ştiţi că a mai fost şi 
discuţia cu Bel Elicopter atunci, când tot domnul ministru Dăianu a 
fost împotriva a ceea ce a hotărât guvernul sau nu ştiu, nu mai ţin 
minte dacă a fost hotărâre de guvern cu elicopterele, 

Îmi este greu să spun ce a determinat reacţia dânsului. A fost 
şi normal să fi fost discuţii pe un proiect de o asemenea anvergură. 
Dar, vă spun, vă reamintesc că a fost o hotărâre de guvern asumată de 
toţi membrii Guvernului, probabil. 

M-aţi întrebat de Ucraina sau de Cehia. Eu nu-mi aduc 
aminte să fi văzut vreun material în acest sens, să fi ajuns la mine. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu solicit, de ce? Şi ca ministru – şi nu este nici un secret – 

că atunci când se prezenta o... numai alaltăieri seara am văzut la 
televiziune pe cineva că toţi ambasadorii care vin cu societăţi 
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comerciale la miniştri sunt societăţi foarte curate. Eu am experienţa 
unuia pe care a trebuit să-l salvăm pe ambasador de mizeriile în care 
putea să intre, voit sau nevoit, îmi este greu să cred. Însă nu se punea 
la acea dată să se culeagă nişte informaţii despre cei care furnizau 
aceste surse? Pentru că aici nu era vorba de City Bank. City Bank de 
fapt furniza un credit furnizor. Nu ne dădea banii nouă direct, ci 
venea, plătea acolo şi veneau utilajele, cum veneau şi GSM 101 şi 
102. Tot aşa, erau o sută de milioane, dar ei veneau prin... ne furnizau 
materiale, nu furnizau bani. Însă ei avuseseră un precedent, pe care, în 
1995, vă mărturisesc că l-am ştiut, adică mi s-au pus la dispoziţii 
informaţii despre aşa ceva. Deci, ştiind situaţia, sigur că nu ne-am 
permis să mergem mai departe cu astfel de discuţii. 

Nu ştiu dacă acest comitet sau Ministerul Finanţelor nu 
primea acest set de informaţii privind aceşti parteneri care se 
prezentau şi antecedentele comportării lor în piaţa internaţională. 
 

Domnul Ionuţ Costea: 
Din câte îmi aduc aminte, ministrul primea informări de la 

servicii. Nivelele de mai jos, din câte îmi aduc aminte, nu primeau. 
Deci, acestea veneau, le semna ministrul şi le returna, din câte mai ţin 
eu minte. Deci, este posibil ca domnul ministru Dăianu, în acea 
perioadă, să fi avut aceste informaţii de care spuneţi. Nu ştiu dacă au 
fost împărtăşite la nivelele următoare. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Sunt deputat Stelia Fuia, domnule ministru. Am câteva 

întrebări, dacă vreţi să vi le notaţi, ca să nu le pierdem după aceea. 
La garanţia guvernamentală semnată de ministrul finanţelor şi 

de Comitetul Interministerial aţi avut cuva garanţii subsecvente sau 
care a fost baza emiterii garanţiei guvernamentale? Pentru că la 
momentul acela, oricum, guvernul şi RAIF nu aveau semnate nici 
măcar scrisori de intenţie cu fermierii care urmau să contracteze aceste 
module. Deci, vine cineva, cere o garanţie, optzeci şi ceva de milioane 
de dolari şi guvernul i-o dă. Pe ce bază? Lăsând la o parte că există un 
act normativ, există o hotărâre de guvern. Dar normal şi logic ar fi ca 
să ai nişte garanţii subsecvente, ceva, sau măcar acele contracte cu 
fermierii semnate, scrisori de intenţie: „Domnule, uite, avem intenţia 
de la o sută de fermieri să contracteze un astfel de proiect”. 
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Ce aîntrebat şi domnul profesor, dacă inclusiv în presa din 
acel timp, acel moment, erau informaţii despre eşecurile 
TRANSCHEM-ului în Ucraina? Deci, n-aţi avut nici un fel de astfel 
de informaţie, am înţeles, oficiale. Dar Comisia Interministerială, când 
emite garanţia, câte un companie, la urma-urmei, căci se ştia, prin 
hotărârea de guvern, că TRANSCHEM ete beneficiarul final al plăţii, 
nu-ţi pune întrebarea: „Domnule, acea companie, ce companie este? 
Cine este? Ce face? Ce istoric are?” Adică, poate să vină un srl din 
Afganista mâine să ceară garanţie guvernamentală. Trebuie să ştim. 
Eu din bun simţ gândesc aşa. 

Importurile, în baza garanţiei guvernamentale, se puteau face 
parţial sau trebuia să fie un singur import? Pentru că aceste bunuri au 
fost aruncate în ţară, importate toate odată. Şi revin, din discuţiile de 
până acum cu ceilalţi participanţi la comisie, nu au existat, la 
momentul aducerii lor în ţară, contracte semnate cu fermierii, nici 
atunci măcar nu erau contracte semnate cu fermierii. Au fost aduse şi, 
pe urmă, statul român, la un an de zile, a început să facă plăţi în contul 
garanţiei bancare. Deci, aceasta era a doua. Se puteau face importuri 
parţiale sau trebuiau toate aduse într-un singur import? 

Ce măsuri a luat Ministerul Finanţelor în momentul 2000, 
când deja a început să facă plăţi pentru garanţia guvernamentală în 
contul proiectului, deşi proiectul era operaţional. Era operaţional în 
2000, dar nu producea bani. Deci, guvernul trebuia să ia atunci o 
măsură: „Domnule, dam dat garanţia, aţi adus bunurile, proiectul este 
operaţional, trebuie să plătiţi. Dacă nu, vă luăm înapoi bunurile, face 
ceva, dar nu vi le lăsăm să le utilizaţi şi noi plătim în contul garanţiei”. 

Dumneavoastră, ca secretar de stat, aţi lucrat cu domnul 
Dăianu? 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Da. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Nu v-a ridicat semne de întrebare în legătură cu dumnealui, 

de ce refuză să semneze garanţia guvernamentală? Nu l-aţi întrebat: 
„Domnule, de ce refuzi acest lucru?” Pentru că eu, personal, şi am mai 
spus aici, am participat la acel Mic dejun de afaceri în Chicago, cu 
preşedintele Constantinescu, când Dăianu a fost singurul din guvern 
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care s-a opus. Acolo erau două grupuri. Dacă aţi fost sau dacă ştiţi, era 
Bel Elicopter şi TRANSCHEM, care făceau lobby. Şi Dăianu a fost 
singurul care a spus: „Proiectele sunt minunate, sunt utile României, 
dar de ce aveţi nevoie de garanţie guvernamentală pentru proiecte 
private? Veniţi, investiţi, faceţi profit, repatriaţi profit, cum este 
normal. Atât timp cât voi fi ministru de finanţe, nu voi da garanţii 
guvernamentale pentru proiecte private”. Şi, drept dovadă, la o lună de 
zile a fost schimbat. Deci, vizita în State a fost în jur de 20 iulie, în 
august a fost schimbat Dăianu. Adică nu v-a ridicat... Comisia 
Interministerială, Interguvernamentală: „Cui dăm garanţia asta 
guvernamentală?” 

Deci, acestea sunt întrebările pe care le am la ora actuală. 
Şi o ultimă întrebare: dacă aţi cunoscut TRANSCHEM 

cumva, dacă aţi fost cumva în vizită în State, în Miami, la sediul 
TRANSCHEM, în 1997 sau 1998. Mulţumesc. 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Haideţi să încep cu ultima. Deci, nu am fost la sediul... 

Niciodată, nici înainte, nici în timpul proiectului, nici după n-am fost 
la sediul TRANSCHEM. 

Să trec la prima întrebare. Deci... 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Procedura de acordare a garanţiilor care a fost? 
 
Domnul Ionuţ Costea: 
Proiectul se analiza de către Banca de Export Import în acea 

perioadă şi raportul băncii era supus discuţiei, analizei şi eventual 
aprobării Comitetului interministerial. 

Am evocat mai devreme că au fost discuţii pro şi contra, au 
fost probleme ridicate la care s-au dat şi răspunsuri. 

Aveţi dreptate. Referitor la scrisorile cu fermierii, aceasta a 
fost una din discuţiile care s-au ridicat. Prin hotărârea de guvern, 
RAIF-ul a fost împuternicită să deruleze acest program chiar dacă era 
o regie de stat, dar s-a considerat, din câte s-a spus în acea perioadă, că 
este singura capabilă să integreze un proiect de asemenea anvergură – 
să semeneze cu fermierii privaţi sau să îi aducă la masă, să asigure 
derularea, integrarea acestui proiect. Deci aşa s-a considerat. Tocmai, 
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că erau mulţi fermieri privaţi care trebuiau să semneze aceste acorduri, 
şi nu s-a găsit o altă entitate, din câte spuneau specialiştii atunci, ca să 
poată să facă acest lucru, şi s-a ales Regia de Îmbunătăţiri Funciare. 

Ştiu că au mai fost discuţii: de ce? Asta a fost decizia la acel 
moment. 

Dacă spuneţi: ce a făcut TRANSKEM-ul în alte ţări?, îmi 
închipui că, dacă domnul ministru Dăianu a avut aceste informaţii la 
acea vreme, probabil că şi guvernul a avut aceste informaţii. Şi s-a luat 
totuşi o decizie a Guvernului României. Era greu pentru cineva de 
nivelul 2, 3, 4 să pună semne de întrebare la o decizie a Guvernului. 

Deci probabil că guvernul a ştiut ce vrea să facă şi a analizat 
acest proiect. 

Poate au fost alte elemente pe care eu nu le ştiam, care au 
condus la aprobarea acestui proiect. 

Revenind la fermierii privaţi, din câte îmi aduc aminte, la 
nivelul comitetului s-au pus nişte condiţii sau s-au dat să se prezinte 
contracte sau intenţii din care să se arate că există destui fermieri 
privaţi interesaţi de derularea acestui program astfel încât să se ajungă 
la suprafeţele menţionate care ar fi făcut ca proiectul să fie viabil. 

Eu ştiu că au fost nişte discuţii care s-au materializat într-o 
hârtie transmisă RAIF-ului prin care se solicitau aceste lucruri sau se 
impuneau, dar nu îmi mai aduc aminte exact. 

Deci a fost acea discuţie, aveţi dreptate. Era un subiect 
important. 

Despre importuri parţiale nu îmi aduc aminte. Nu mai ştiu în 
ce constă contractul respectiv. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
De ce am întrebat de importuri parţiale? Pentru că s-au adus 

în ţară 91 de combine, 91 de tractoare, 91 de semănători, deci setul 
complet de 91, deşi la momentul acela nu erau 91 de contracte 
semnate, şi mie mi se pare normal ca bancă sau ca stat să zic: 
domnule, îţi dau garanţia guvernamentală, dar o execuţi sau faci 
importurile în trepte. Ai 30 de contracte semnate, aduci 30 de seturi. 
Mai semnezi 20, mai aduci 20, şi normal că şi plăţile la garanţia 
guvernamentală după aceea veneau eşalonat, după importuri. 
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Domnul Ionuţ Costea: 
Recunosc că nu ştiu. Ministerul Finanţelor nu a avut implicări 

în derularea ulterioară a proiectului. Este adevărat că în 2000, când au 
început să fie probleme cu plăţile, s-a început să se ia măsurile care s-
au crezut de cuviinţă. Nu mai ţin minte exact. Probabil au fost nişte 
reeşalonări pentru că RAIF-ul încerca să revitalizeze proiectul. Totuşi 
era greu să te apuci să vinzi nişte combine. 

Nu ştiu derularea proiectului. Nu era la Ministerul Finanţelor. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
Domnule Costea, vroiam să vă întreb, dată fiind declaraţia 

domnului Dăianu din 5.08 - care erau atribuţiile dumneavoastră ca 
preşedinte al Comitetului interministerial? Cine făcea parte din acel 
comitet interministerial? Ce instituţii făceau parte din acel comitet 
interministerial? Şi cum se derulau şedinţele acelui comitet 
interministerial? Pentru că leg această întrebare de ce a spus colegul 
meu deputatul Fuia vizavi de acele garanţii de derulare a contractului, 
pe care dumneavoastră ar fi trebuit să le cunoaşteţi înainte de a acorda 
garanţia guvernamentală. 

A doua întrebare: cât a fost domnul Dăianu ministru, aţi 
supus vreodată aprobării domnului ministru Dăianu scrisoarea de 
acordare a garanţiei guvernamentale? Adică comitetul acesta 
interministerial s-a întrunit, a analizat, a aprobat, şi dumneavoastră v-
aţi dus la domnul Dăianu, ca preşedinte, şi aţi spus: domnule ministru, 
uitaţi, noi, Comitetul interministerial, am hotărât să aprobăm 
scrisoarea de garanţie guvernamentală şi să dăm banii aceştia, să 
sprijinim proiectul acesta? Dacă da, există un document în acest sens 
întocmit de comitetul acesta interministerial şi poate fi pus la 
dispoziţia comisiei de anchetă de către dumneavoastră? 

Şi a treia întrebare: dumneavoastră aţi prins şi mandatul 
domnului Dăianu şi aţi prins şi mandatul domnului Remeş. Dacă 
domnul Dăianu nu v-a aprobat cât a fost ministru în Guvernul 
Ciorbea, ce s-a întâmplat după ce a plecat domnul Dăianu din funcţia 
de ministru ca dumneavoastră, în calitate de preşedinte al Comitetului 
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interministerial, aţi supus aprobării domnului Remeş? Că bănuiesc că 
aşa s-a întâmplat, şi domnul Remeş a aprobat scrisoarea de garanţie 
guvernamentală. 

Deci, dacă ne puteţi explica aceşti paşi din perioada 
mandatului atât a domnului Dăianu, cât şi a domnului ministru Remeş. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Ionuţ Costea: 
Referitor la Comitetul interministerial, nu îmi aduc aminte. 

Se poate verifica cine făcea parte. Erau la nivel de secretari de stat în 
general din 16 ministere sau 18 ministere. Discuţiile erau pe baza 
raportului făcut de EXIMBANK şi se lua decizia cu voturile 
membrilor acestui comitet interministerial. 

Nu cred că preşedintele comisiei avea ceva puteri în plus faţă 
de ceilalţi membri, deci prezidam şedinţele Comitetului 
interministerial şi deciziile, încă odată, se luau prin vot. 

Deci, dacă acest proiect a trecut, înseamnă că a avut votul 
majorităţii comisiei interministeriale. 

Referitor la faptul dacă am înaintat domnului Dăianu, cred că 
da; nu îmi aduc aminte, dar era un proces instituţional. Hârtiile nu 
depindeau de mine. Ele circulau prin minister, cum circulă hârtiile 
prin minister. 

Deci, în momentul în care ieşea o aprobare a comitetului, se 
făceau dosarele în Ministerul Finanţelor şi mergea mai departe dosarul 
respectiv la semnare către ministru. Nu îmi aduc aminte dacă s-au 
înaintat sau nu; oricum nu le-a ţinut nimeni. 

Este posibil ca acele condiţii puse de Comitetul 
interministerial să nu se fi îndeplinit în decurs de o lună, sau două, sau 
trei. Poate a durat. Şi ţin minte că a durat ceva timp până când au fost 
îndeplinite condiţiile Comitetului interministerial, dacă îmi aduc bine 
aminte, şi de abia atunci s-a înaintat proiectul de scrisoare de garanţie 
domnului ministru. Nu ştiu dacă era domnul Dăianu sau dacă era 
Remeş, adică dacă în decursul derulării evenimentelor acestea au putut 
fi gata în mandatul domnului Dăianu sau au trecut în mandatul 
domnului Remeş. 

Acum, poziţia domnului Dăianu în acea perioadă a fost, după 
cum s-a spus mai devreme, împotriva a două proiecte care erau 
agreate de guvern. Mă depăşeşte pe mine să spun de ce dânsul era 
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împotriva guvernului din care era. Sau pe proiectele respective a avut 
o altă părere pe care probabil şi-a manifestat-o şi în şedinţele de 
guvern; poate nu. Nu eram acolo, nu ştiu, deci este un subiect în care 
nu aş dori să intru, din punct de vedere al eşalonului 2 şi 3 şi aşa mai 
departe. 

Documentele au mers pe firul pe care trebuiau să meargă. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dacă îmi permiteţi, aş pune o întrebare ajutătoare: domnule 

Costea, declaraţia domnului fost ministru Mureşan, aici în faţa 
comisiei, arată următoarele: nu s-au făcut plăţile în 1999 pentru că nu 
erau identificaţi fermierii, şi abia în 2000 au început să se facă plăţile. 
Deci eu v-am întrebat dacă dumneavoastră aţi avut o discuţie 
preliminară sau pregătitoare sau cum vreţi să îi spuneţi cu domnul 
Dăianu, cât a fost ministru până în noiembrie 1998, şi ulterior cu 
domnul Remeş, pentru că cele 3-4 luni de zile, iată, se duc până în 
2000 şi se fac ani deja, adică se face un an şi ceva. 

Deci eu înţeleg că totuşi o discuţie a fost cu domnul Dăianu, 
chiar dacă, să zicem, domnul Dăianu a respins varianta pentru că nu 
erau asigurate condiţiile, dar ele nu au fost asigurate nici în 1999, ca 
dovadă că domnul ministru Mureşan spune că nu s-au început plăţile 
pe proiect pentru că nu erau găsiţi fermierii, şi, atunci, eu întreb: cum 
s-a acordat scrisoarea de garanţie guvernamentală dacă condiţiile de 
îndeplinire a proiectului nu erau nici măcar în 1999 îndeplinite? 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Nu ştiu dacă se putea acorda garanţia de stat dacă nu erau 

îndeplinite condiţiile. Era foarte greu să se acorde pentru că aveam şi 
controlul preventiv al Curţii de Conturi, deci nu era o persoană, ci erau 
multe departamente în Ministerul Finanţelor şi, atunci când ajungea la 
un ministru, indiferent care era dânsul, trebuia să fie bifate acolo toate 
condiţiile sau tot ce se solicită pentru emiterea unei scrisori sau pentru 
orice alt act normativ sau orice altceva în Ministerul Finanţelor. 

Discuţii sigur că au fost cu domnul ministru Dăianu. Nu îmi 
aduc eu aminte acum discuţiile, dar este vorba de discuţii informale. 

Aici vorbeam de momentul când garanţia a ajuns pe masă la 
semnat la domnul ministru, şi nu mai ştiu dacă a fost gata 
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documentaţia toată cu condiţiile îndeplinite pe vremea ministrului 
Dăianu sau pe vremea ministrului Remeş. 

Nu îmi aduc aminte. Sunt 12 ani de atunci. 
Sigur că dacă mă duc la minister şi încerc să aflu, dar nu mai 

lucrez acolo... 
Discuţii erau, şi domnii miniştri, indiferent cine erau, erau 

informaţi de mersul lucrărilor importante şi mai puţin importante în 
minister, şi era de datoria dânşilor să ştie ce se întâmplă în minister. 

Deci nu era un secret pentru domnul Dăianu mersul acestui 
proiect. Nu mai ştiu dacă cu condiţiile îndeplinite a ajuns pe masa 
dânsului sau la următorul ministru, fiindcă a durat ceva timp. Era un 
proiect complex, în sfârşit au fost multe lucruri de îndeplinit. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar aţi spus că din comitet făceau parte 16 secretari de stat. 

De la agricultură era vreun secretar de stat? 
 
Domnul Ionuţ Costea: 
Era un membru de la Ministerul Agriculturii. 
Cred că era domnul Aurel Pană, dacă nu confund perioadele. 

S-au mai schimbat. 
Ştiu că dânsul a fost o perioadă lungă, şi am şi colaborat bine 

cu dânsul. 
Dânşii dădeau explicaţiile tehnice referitoare la proiectele 

respective – de la transporturi, pe transporturi şi aşa mai departe. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă mai sunt întrebări. 
Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
A treia întrebare a fost: ce s-a schimbat în intervalul dintre 

prezentarea domnului Dăianu şi prezentarea domnului Remeş ca şi 
elemente pentru aprobarea de către domnul Remeş a scrisorii de 
garanţie guvernamentală în timpul mandatului dânsului? 
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Domnul Ionuţ Costea: 
Este posibil ca toată documentaţia pentru emiterea scrisorii 

de garanţie să nu fi fost gata pe mandatul domnului ministru Dăianu. 
Este posibil. Nu îmi aduc aminte dacă această documentaţie a fost 
înaintată domnului Dăianu la cabinet şi dânsul a spus: nu, şi a dat-o 
înapoi. Nu îmi aduc aminte dacă dânsul a spus aşa ceva, aau a fost în 
principiu împotrivă ca şi la Bell Helicopters. Şi acolo, nu a ajuns 
scrisoarea de garanţie pe masa dânsului, dar au fost declaraţii politice 
în care dânsul a spus: domnule, nu sunt de acord cu genul acesta sau 
cu proiectul acesta. 

Este posibil ca toată documentaţia, şi a fost documentaţie ce 
s-a solicitat Ministerului Agriculturii în perioada respectivă, să nu fi 
fost gata pe timpul mandatului ministrului Dăianu, nu-mi aduc aminte, 
şi toată documentaţia şi îndeplinirea condiţiilor ce au fost rezultate din 
şedinţa comisiei interministeriale să fi fost gata în perioada ministrului 
Remeş. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Numai o scurtă lămurire: domnule ministru, vi se pare totuşi 

normal ca cineva să ceară o garanţie guvernamentală, şi luăm RAIF-ul 
ca prim beneficiar a unor utilaje, a unor pachete, fără să îţi pui 
întrebarea: măi, tu, RAIF, ai 70 de mii de ha pe care le lucrezi? Cu 
cine le lucrezi? Le lucrezi în România, le lucrezi în Bulgaria? Ai 
contractele semnate, ai nişte intenţii? 

Pentru mine, iarăşi, din bun simţ, mi se pare o bază a unui pas 
următor până la garanţia guvernamentală, or asta s-a întâmplat în 
primăvara lui 2000 parcă, din discuţiile avute aici – semnarea 
contractelor. 

Vi se pare normal emiterea unei astfel de garanţii 
guvernamentale fără să ai din spate principalul beneficiar al garanţiei, 
al pachetelor? 

Mulţumesc. 
 
Domnul Ionuţ Costea: 
Aveţi dreptate. 
RAIF-ul se considera în acea perioadă că este singurul care 

poate să integreze şi să strângă aceste hectare pentru acest proiect, şi 
nu ştiu dacă am văzut dacă au fost semnate scrisori de intenţie cu 
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operatorii privaţi. Nu ştiu. Tocmai de aceea s-a luat regia de stat care 
se considerat că poate să adune aceste hectare pentru derularea 
proiectului. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul vicepreşedinte Surdu. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, în 20 de ani de zile Guvernul României a 

acumulat o datorie de 67 de miliarde de euro pe diferite proiecte. Şi 
proiectul acesta reprezintă o bucăţică din cele 67 de miliarde de euro, 
respectiv vreo 70 de milioane euro. 

În perioada cât aţi lucrat şi de atunci încoace şi până când aţi 
lucrat în funcţie de răspundere la nivel de demnitar, vă mai amintiţi 
vreun proiect în care statul român a investit în agricultura României 
decapitalizată după anii ’90 prin diferitele situaţii prin care a trecut 
agricultura – fără contracte, fără bani, bani cu dobânzi până la 170%, 
168%, şi altele, fără piaţă, cu o industrie de tractoare demolată 
sistematic, până a intrat în faliment definitiv - s-a dus la fiare vechi, cu  
combine la fel, cu industria producătoare de echipamente de udare de 
la Balş la fel – în faliment, şi cu câteva fabrici mari – cum era Aversa, 
cum era cea din Botoşani şi din Iaşi care făcea agregate de pompare 
pentru irigaţii la fel. 

Deci vă amintiţi de vreo altă cheltuială a statului sau de vreo 
altă să spunem intervenţie puternică a statului în agricultură în vreun 
proiect la nivelul agriculturii, care este cât ţara? 

Vă rog. 
 
Domnul Ionuţ Costea: 
În perioada 1997-2000 am lucrat în Ministerul Finanţelor pe 

o poziţie mai înaltă. Lucram mai demult în minister, din 1991, dar pe 
poziţii de execuţie. Am urcat treptele încet-încet, de la cea mai de jos 
poziţie în Ministerul Finanţelor, dar în anii 1997-2000 am fost pe două 
poziţii de conducere şi din aceste poziţii coordonam discuţiile cu 
Banca Mondială, cu Fondul Monetar Internaţional, cu BERD-ul, cu 
Banca Consiliului Europei şi cu alte instituţii financiare internaţionale 
care acordau împrumuturi sau derulau proiecte în România. 
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Nu ştiu să fi fost un asemenea proiect. S-a discutat cu Banca 
Mondială la un moment dat ceva de irigaţii, dar a rămas la stadiul de 
discuţie. 

Sau îmi mai aduc aminte că în 1999 sau în 2000, când erau 
greve la Tractorul şi nu se plăteau salariile, s-a încercat o schemă de 
leasing pentru ca fermierii să cumpere tractoare care se produceau la 
Tractorul. A rămas în stadiu de discuţie, şi aceasta a apărut când ieşea 
lumea în stradă fiindcă nu-şi primea salariile şi AVAS-ul vroia să 
închidă Tractorul. 

Deci au fost câteva discuţii dar nici una finalizată. 
În 1997, cu dobânzile de care spuneaţi, atunci a fost perioada 

când toată lumea îşi aduce aminte în ce situaţie era Guvernul Ciorbea. 
S-a văzut în acest gen de proiect ca o speranţă că se poate 

face ceva în agricultură şi lumea poate să şi producă, nu numai să 
importe. 

Nu ştiu alte proiecte în perioada respectivă. Nici după aceea 
la BERD unde am lucrat nu am întâlnit proiecte, decât să spunem de 
ambalat industria, dar nu agricultura. 

Deci a fost o încercare a Guvernului Ciorbea să facă ceva 
pentru agricultură. Din păcate, rezultatele ne-au adus la întâlnirea de 
astăzi de aici. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Aceasta a fost prima chestiune. 
A doua chestiune: dumneavoastră acum lucraţi într-un loc 

cheie, din punctul meu de vedere, pentru tot ce se spune de 20 de ani 
de zile că ar trebui să se întâmple cu România, cu agricultura. 

A doua întrebare are un mic preambul: aveţi vreo idee cum ar 
putea să se implice EXIMBANK-ul care este bancă a statului şi 
respectiv CEC-ul? Pentru că EXIMBANK este şi nu este o bancă 
comercială, dar CEC-ul în primul rând este o bancă comercială, şi noi, 
când am început această guvernare, am început cu speranţa la foarte 
multe din programele de dezvoltare durabilă rurală care se referă pe de 
o parte şi la programele sociale, de infrastructură, dar în primul rând 
pentru agricultură, care reprezintă 90% din veniturile comunităţilor 
rurare. 

De ce vă întreb asta: pentru că raportul pe care l-aţi invocat 
aici al Băncii Mondiale, făcut în 2003 şi pe care noi îl avem, oferit cu 
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generozitate reprezentantului nostru la Banca Mondială, parcă vine în 
completarea unui fost prim-ministru pe care îl aud şi acum şi care a 
creat foarte multe insomnii multor meseriaşi din domeniul agriculturii 
şi care pronunţa cam aşa la un moment dat: mă costă mai puţin să 
import grăunţe decât să irig. Nu vreau să îi rostesc numele aici. 

Important este să vedem dacă se poate implica cumva statul 
român prin EXIMBANK, şi repet: eu poate am o concepţie care nu se 
potriveşte multor oameni care gândesc strict privat. Mi-e drag să cred 
că strict privat 6 milioane de proprietari de pământ, care probabil nu 
mai sunt 6 acum că au mai decedat, au mai vândut, ci or mai fi vreo 5 
milioane de proprietari de pământ, deci că pot 5 milioane de 
proprietari de pământ să facă ceea auzim mereu în declaraţii – că 
România poate produce de 3 ori mai mult sau de 4 ori mai mult, 
pentru 60, respectiv 80 de milioane de oameni, faţă de cât are astăzi 
populaţia României. 

Ne interesează foarte tare, pentru că între vorbe şi fapte există 
o diferenţă ca de la cer la pământ. 

Aici eu nu fac parte unuia sau altuia, dar acuz în continuare 
pe toţi bărbaţii de stat care au fost la conducerea României din 1990 şi 
până acum pentru faptul că nu au implicat statul serios în investiţiile 
din agricultură – nici pentru un program coerent, nici prin investiţii 
cap coadă, nici prin implementarea unui program sau analiză a unui 
program, apoi punerea în practică a programului respectiv, apoi 
urmărirea programului respectiv, până la închiderea circuitului. O 
investiţie trebuie să producă nişte bani care apoi trebuie reinvestiţi 
sau, dacă nu reinvestiţi, măcar reînfiinţate culturile din banii care 
rezultă dintr-o activitate. 

Am întrebat pe fiecare ministru, nu-i nici un secret, care a 
fost audiat de noi dacă acest program a fost bun. Din păcate, a fost o 
bucăţică programul acesta. 

Dar, dacă ne-am raporta la cheltuielile pe care le-a făcut 
statul român în general, şi constatăm că sunt 67 de miliarde de euro 
cheltuite până acum, cred că micile investiţii – milionul pe hectar, sau 
omul şi pogonul cum era prin ’44-’45 înainte de război – sunt nişte 
fleacuri. 

Mă interesează foarte tare asta – dacă EXIMBANK-ul şi 
CEC-ul se implică, sunt deschise, au fonduri, şi vin în întâmpinarea 
fermierilor români care trebuie să cumpere echipamente de udare, 



 20

dacă vin în întâmpinarea unui program guvernamental, că aşa am 
discutat şi cu domnul preşedinte şi cu toţi membrii comisiei – că 
această comisie are două laturi ale activităţii – odată, anchetează ce s-a 
întâmplat. Unii zic de 20 de miliarde de euro prăduite până acum în 
sistemul acesta de îmbunătăţiri funciare, alţii zic mai puţin, alţii zic 
mai mult, în sfârşit, dar consecinţele cred că sunt mai mari de 20 de 
miliarde de euro, cât ar reprezenta prăduiala, furtul şi alte nenorociri 
care s-au întâmplat în sectorul acesta unde lucrează milioane şi la care 
s-a adăugat şi programul TRANSKEM sau cum îi zice – ROMAG şi 
aşa mai departe, care iniţial a însemnat o infuzie de capital şi mai ales 
tractoare şi utilaje moderne, şi care uşor-uşor au ajuns de lucrează pe 
undeva acum, şi tot produc, dar nu produc cum ar fi trebuit, şi aici 
avem noi o discuţie – că nu s-a ajuns unde trebuie cu responsabilitatea 
până la capăt în urmărirea acestui program şi în recuperarea banilor. 

Vă rog, domnule ministru. 
 
Domnul Ionuţ Costea: 
Ca să zic aşa, strategia relansării producţiei agricole sau cum 

s-ar putea numi aceasta a fost ceva care din câte ştiu eu a lipsit 
guvernelor care s-au succedat. De exemplu, referitor la refacerea 
irigaţiilor după 1990, probabil că ştiţi mai bine, s-au furat ţevi, din ce 
am mai văzut şi eu în diverse rapoarte, şi acesta este un tip de 
investiţie care nu poate fi recuperat la următoarea recoltă agricolă, ci 
este un program care trebuie asumat de guvern pur şi simplu printr-un 
împrumut pe termen lung de la Banca Mondială, cum s-a discutat, pe 
20 de ani. Era posibil pe vremea aceea să iei nişte sume mari dar erau 
investiţii care nu se puteau recupera pe termen scurt. Acest gen de 
investiţii trebuiau făcute bineînţeles, aveţi dreptate, de către guvernele 
indiferent care au fost. 

În al doilea rând, un alt tip de măsuri care ar duce la 
stimularea agriculturii ar fi probabil cele financiare, fiscale. S-a 
înfiinţat acum Fondul de Garantare Agricolă. S-ar fi putut face acea 
societate de leasing în care lumea să-şi cumpere, şi dau un exemplu, 
tractoare în leasing şi acea societate putea fi garantată de stat sau să fie 
cu capital de stat, cum este Fondul de Garantare a Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii acum şi Fondul de Garantare Agricolă, care dau 
posibilitatea băncilor să dea în condiţii de piaţă împrumuturi pentru 
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firme mici şi mijlocii care nu au posibilitatea să pună garanţii pentru a 
accesa un credit. 

Dci aceste fonduri sunt un model de piaţă prin care se pot 
sprijini întreprinderile mici şi mijlocii şi cele din domeniul agricol cu 
Fondul de Garantare Agricolă. 

Acestea sunt nişte instituţii create mai de curând. 
Înainte să intrăm un Uniunea Europeană probabil că se 

puteau face sigur investiţii mari dar sprijinite de stat. 
Acest program care a fost de 80 de milioane se dorea atunci, 

şi îmi aduc aminte – domnule, va merge bine şi se va extinde pe 
suprafeţe mult mai mari, şi aceasta va fi, haideţi să spunem, 
schimbarea punctului de inflexiune în care agricultura merge în jos şi 
va începe să meargă în sus, întâi cu suprafeţele respective. 

Eu vă spun ce îmi mai aduc aminte din discuţii – haideţi să 
lăsăm sectorul privat să tragă agricultura în sus dacă statul nu a făcut 
nimic până acum. 

Deci au fost genul acesta de discuţii şi s-a dorit atunci să se 
implice fermierii privaţi şi nu fermele de stat, iarăşi îmi aduc aminte 
de o discuţie. 

Revenind la EXIMBANK şi la CEC şi în general la bănci, 
băncile pot să sprijine proiecte din anumite sectoare pe baza 
indicatorilor financiari. EXIMBANK-ul sau CEC-ul sau orice bancă 
de stat poate să sprijine anumite sectoare dar nu la modul – sprijinim 
agricultura şi numai agricultura, decât dacă statul intervine în spate cu 
un program sau altfel, pe proiecte punctuale. 

Şi bineîneţeles, şi facem acest lucru, dar cu fondul de 
garantare agricole, cu fondul de contragarantare iarăşi este foarte bun, 
dacă se înfiinţează, dar acestea sunt pentru toate IMM-urile, nu sunt 
pentru agricultură, dar ce aţi spus dumneavoastră, din câte ştiu eu, n-
au fost programe pentru sprijinirea agriculturii. Acestea erau, haideţi 
să spunem, o sămânţă cu care se încerca să extindă. 

 
Domnul Victor Surdu: 
Da, acestea sunt afacerile private. Aici este vorba de investiţii 

în domeniul privat. 
Bun. Dar este vorba de... noi, acum, avem trei milioane de 

hectare inventariate de irigaţii. Toată lumea spune că Dobrogea se 
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deşertizează. Am avut aici Apele Române, am avut aici Institutul 
Meteorologic. Toată lumea spune că este totuşi un dezastru natural.  

Problema este dacă se poate implica Eximbanc şi dacă statul 
român, pentru a repune în stare de funcţionare şi în condiţii 
economice. Pentru că, aşa cum vă spuneam, raportul Băncii Mondiale 
spune ba că avem un milion două sute de mii de hectare viabile 
economic, va că avem un milion şase sute de mii de hectare. Deci, 
ideea este că mai bine am renunţa la suprafaţa de irigat decât să băgăm 
nişte bani masiv în sistemele de irigaţii, ca să nu mai importăm. Nu 
există om, indiferent unde lucrează, că este în fruntea obştei, că este 
mai jos, până la o comună, care să nu spună, indiferent, şi presă, şi 
toată lumea spune că trebuie făcut ceva în agricultură. Dar acest ceva 
în agricultură, cu cinci milioane de proprietari care au bani numai de 
sare şi de chibrituri, nu se poate face. Acest ceva în agricultură, toate 
ţările care au ajuns la o agricultură dezvoltată, au băgat bani masiv în 
agricultură. Şi după aceea le-am spus: „Măi, oameni buni, tu eşti 
fermier cu zece hectare, cu 20, cu 90, lucrează şi intră în circuitul 
acesta al economiei de piaţă”. Dar dacă ei n-au nici un ban, cum să 
lucreze!  

Şi sistemul de irigaţii, ca să poată fi repus, presupunând că 
sunt nişte critici, cu care probabil că comisia reflectează, noi am fost, 
am văzut, fiecare, ne-am împărţit aici pe judeţe, am lucrat toată vara 
asta, başca sau peste care putem adăuga cunoştinţele pe care le aveam 
înainte, experienţa acumulată înainte, dar este  o situaţie cumplită. 

Dumneavoastră ştiţi, de exemplu, că în zona Bărăganului, 
aici, în vreme ce noi vorbim tot felul de discuţii, în zona Bărăganului, 
unde suntem trei deputaţi – eu locuiesc aici, dânsul este deputat de 
Bărăgan, dânsul deputat de Bărăgan, dânsul este deputat de Buzău – 
aici nu pot acum, astăzi şi de o lună de zile, nu se poate ara. Şi noi 
vorbim. 

Deci, aici, statul, ca să poată pune în funcţiune sistemele 
pentru care s-a cheltuit o groază de bani, canalele magistrale sunt, 
staţiile de pompare sunt, mai bune, mai rele, cu cheltuieli de cinci ori, 
cu repompări, cu nu ştiu ce, domnule, dar mai bine apă decât nimic. 
Pentru că altfel ajungem iar la o sintagmă sau nu ştiu cum să-i spun, la 
vremea respectivă, care ne-a distrus psihic: mai bine import grăunţe 
decât să irig. Deci, asta era... 
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Poate vi se pare un pic bizar: „Domnule, de ce mă întreabă 
deputatul acesta?”. Aşa i-am întrebat şi pe ceilalţi. Domnule, noi 
trebuie să facem un front comun, adică să trecem de la vorbe la fapte. 
Trebuie să punem banii ţării, altfel nu se face. Atunci, trebuie să 
declarăm mai simplu, haideţi să declarăm mai simplu că nu suntem în 
stare să facem. Şi atunci rămân oamenii aceştia aşa cum sunt: plouă – 
bine, nu plouă – bine, bate grindina – bine; că am avut programe şi cu 
grindina şi am zis că o rezolvăm odată că mai amărâţi sunt... 
Republica Moldova a rezolvat-o şi domnul ministru ştie, pentru că a 
fost în vizită acolo. Au un sistem pus la punct cu care realizează 
activitatea antigrindină. Dar noi vorbim, vorbim, vorbim. Eu sunt 
obosit. Le şi închid, eu, dacă pe televizor vorbeşte unul de agricultură, 
asta mi-e sfânta cruce, mă mut, pentru că ştiu sigur ce spune, că da, că 
trebuie să facem, că trebuie să dregem. Dar ceva concret în care să 
spună: statul român vine anul acesta, din ce buget avem, facem cinci 
kilometri de autostradă mai puţin, că tot aia este, şi punem cinci 
miliarde sau cât este asta, de euro, îi băgăm în agricultură. Un 
program concret în care să meargă cap-coadă, până la cel care ară. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Antochi. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Da, am o singură întrebare. Şi, înainte de asta, vă rog să-mi 

permiteţi, foarte pe scurt, să fac şi eu un comentariu. 
În perioada 1997-2000, o perioadă extrem de grea pentru 

economia românească, atunci când au falimentat enorm de multe 
activităţi economice, s-a invocat permanent lipsa de competenţă sau 
de competiţie de piaţă şi lipsa din partea managementului românesc şi 
lipsa de autoritate a instituţiilor statului. 

După părerea mea, adevărata cauză a reprezentat-o criza de 
competenţă a acestor instituţii, care s-au implicat extrem de puţin şi au 
luat măsuri care n-aveau nici un fel de justificare uneori economică şi 
socială, uneori nici politică. Şi din acest motiv, sectoare importante, 
cum este şi agricultura, au avut extrem, extrem de mult de suferit, 
pentru că s-au demolat foarte multe activităţi, fără ca să punem nimic 
la loc. Pentru că n-ar fi fost nimic grav dacă privatizam şi unităţile 
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privatizate începeau să producă, să devină competitive pe piaţa 
românească şi pe piaţa europeană.  

Din păcate, n-a fost aşa. Şi acesta era de fapt comentariul, că 
în acest context, domnul Costea a reprezentat o excepţie, din punctul 
meu de vedere, pentru că, personal ştiu, s-a implicat în foarte multe 
activităţi care vizau activitatea economică din agricultură. Şi pentru că 
n-am avut ocazia s-o fac până acum, chiar îmi face mare plăcere să 
remarc acest lucru. A ajutat, deşi nu mai lucram la minister, dar a 
ajutat foarte multe sectoare să depăşească nişte greutăţi din cele care 
au fost, nu generate de tranziţie şi de reformă, ci generate de 
incompetenţă. 

Sigur că a fost invitat aici pentru că coordona Ministerul 
Finanţelor – Comisia de acordare a garanţiilor guvernamentale. Şi eu 
cred, asemenea multor invitaţi şi membri ai comisiei, că principial 
proiectul n-a fost rău. Din păcate, el a avut neşansa gestionării din 
partea externă de către nişte escroci, nu pot fi numiţi altfel, care au şi 
dovedit că n-au urmărit decât falimentarea unor unităţi dotate cu 
echipamenele lor, şi din celelalte ţări; acelaşi lucru l-au urmărit şi în 
România şi că au fost, inclusiv în Statele Unite, până la urmă, prinşi şi 
arestaţi. Şi înţeleg că unul dintre ei, cel care gestiona, este şi astăzi 
condamnat. 

Deci, principial, proiectul a fost bun. Din păcate, nici la noi 
n-a găsit parteneri serioşi, responsabili care să finalizeze această idee. 
Şi, din acest motiv, cred că am compromis nu un proiect de o sută de 
milioane, ci inclusiv dorinţa celor care întâmplător au ocupat nişte 
funcţii de decizie la un moment să se mai implice atâta timp cât n-ai 
cu cine să finalizezi ceea ce-ţi propui. 

RAIF, Ministerul Agriculturii, sigur, nu exclud, probabil şi 
Ministerul Finanţe, Guvernul în ansamblul lui trebuia să urmărească 
finalizarea acestui proiect. Din păcate, acest lucru nu s-a realizat. S-a 
găsit o modalitate extrem de păguboasă, după părerea mea, pentru 
agricultură în general şi pentru ţara românească, de a valorifica 
echipamentele respective, cum ştiţi, la un preţ extraordinar de mic, 
chiar dacă, aşa cum spune colegul Surdu, ele lucrează în agricultura 
românească. Dar, până la urmă, România a trebuit să plătească, prin 
garanţiile guvernamentale emise, contravaloarea acestor echipamente, 
fără ca ele să-şi aducă contribuţia pentru care au fost aduse în 
România, măcar de principiu, ca proiect. 
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Singura întrebare pe care aş fi vrut s-o pun domnului ministru 
este: Ministerul Finanţelor, pe asemenea garanţii guvernamentale 
emise, are atribuţii şi competenţe ulterioare pentru ca să 
responsabilizeze  pe cei cărora li s-a încredinţat managementul 
proiectului şi n-au reuşit să facă acest lucru? Pentru că, în afara 
faptului că s-a dat o garanţie guvernamentală unei entităţi care, legal, 
n-ar fi avut dreptul să deruleze un contract comercial, abătându-ne de 
la lege şi promovând competenţa doar printr-o hotărâre de guvern. 
Prin nişte structuri organizatorice, s-a trecut de la AGROSERV, unde 
RAIF încă mai era acţionar în srl-ul care trebuia să gestioneze, la 
TRANSAG, care era sută la sută cu capital american. 

Deci, lucrurile acestea sunt cele care trezesc o oarecare 
nemulţumie din partea acelora cărora am primit informaţii în legătură 
cu acest proiect, pentru că finalitatea lui a avut o oarecare implicare 
asupra destinului sectorului de îmbunătăţiri funciare din România, 
care este în mare, mare suferinţă şi obligaţiile generate de această 
garanţie sunt astăzi preluate de AVAS într-o sumă impresionantă de 
2.800 de miliarde, care bineînţeles că niciodată nu o să fie de unde să 
fie încasate, niciodată nu vor putea fi încasate de nicăieri. În timp ce 
alţi agenţi economici, care au muncit din greu să plătească dobânzile 
şi obligaţiile către AVAS, obligaţii de asemenea nejustificate din 
punct de vedere economic, prin nişte credite care s-au luat şi care, într-
un an, s-au triplat prin dobânzile care s-au aplicat, au trebuit să îşi 
limiteze investiţiile, să plătească prost oamenii, să nu investează în 
calitate, să iasă deci pe alte căi decât cele normale pentru o piaţă şi aşa 
destul de pretenţioasă cum este cea în care România a intrat după 
2007. Vă mulţumesc. 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Mulţumesc pentru cuvintele de apreciere. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Aşa este. 
 
Domnul Ionuţ Costea: 
Am încercat. Nu toate proiectele au ieşit bine şi trebuie să-i 

asumi că nu totul, chiar dacă sunt intenţii bune, unel merg, altele nu 
merg. 
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Referitor la garanţiile emise de Ministerul Finanţelor. 
Ministerul emitea garanţii pentru multe domenii şi nu avea specialişti 
sau departamentele care să urmărească. Deci, responsabilitatea în 
momentul emiterii garanţiei trecea la beneficiar, să spune aşa. Deci, 
acesta era modul de lucru; erau şi pe transporturi şi pe alte domenii. 
Deci, Ministerul Finanţelor nu mai avea competenţa de urmărire a 
derulării proiectului, ci aceasta se făcea de către beneficiarii, haideţi să 
spun, garanţiei. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea să mai revin eu cu câteva chestiuni pe care să le 

clarificăm. 
Domnule ministru, spuneaţi că până în 1997 n-au mai fost 

alte programe. Eu mi-aş permite să spun şi cred că sunt în cunoştinţă 
de cauză, fiind şi colegi de-ai mei, inclusiv domnul ministru Antochi, 
domnul Surdu care a lucrat în Ministerul Agriculturii, că au fost 
câteva programe care în 1997, pe anumite motivaţii, au fost anulate. 
Deci, în primul rând, a fost anulată Legea 83/1993 care deschidea 
calea şi, de fapt, 1996 şi mai ales 1997 au fost cu un bilanţ bun pe 
agricultură şi mă refer la balanţa externă. Adică se începuse o 
recucerire a pieţii interne. 

Se ştie că la politicile agricole se adăugase, chiar destul de 
greu impusă, Hotărârea de Guvern 353/1995 în Guvernul Văcăroiu, nu 
datorită fostului prim-ministru, ci datorită altora care interveneau şi 
care erau în necunoştinţă de cauză, care credeau că alimentele în 
România se ieftinesc dacă importăm. Dar a fost anulată.  

După aceea, o mare greşeală, în opinia mea, a fost anularea 
prevederilor Ordonanţei 13, care începuse în 1995 şi care se derula cu 
fonduri de la Banca Mondială şi care ducea la restructurare de unităţi, 
redotarea şi apoi ţinta era privatizarea lor.  

Şi, sigur, al treilea element esenţial a fost anularea 
contractelor care erau făcute deja de producătorii agricoli în toamna 
lui 1996 şi în care au fost nişte pierderi imense; şi de sume care 
fuseseră date în avans, mă refer la ROMCEREAL, dar şi la alte unităţi 
care colectau producţie şi care distribuiseră in-put-uri, îngrăşăminte 
ş.a.m.d. şi care au făcut ca în 1997, practic, producţia agricolă să fie 
blocată. Se ştie ce s-a întâmplat în sectorul zootehnic, în1997-1998. 
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Şi, sigur, la faptul că am lăsat practic descoperiţi producătorii 
agricoli la investiţii mici, deci alocaţii mici bugetare, după care am 
venit cu acest program, care de fapt mie mi se pare că... cunoscând, 
repet, eu am avut întâlniri şi nu este nici un secret în chestiunea 
respectivă. Mă surprindea însă cu câtă secretomanie ţineau unii o 
astfel de participare în România a firmei respective. Uitaţi, o afirm. Pe 
mine m-a suprins chestiunea şi am multe argumente. 

Am în faţă un document şi mai ales că a fost aici şi Dinu 
Gavrilescu, domnule ministru, şi după aceea a fost Mureşan şi au 
afirmat cam acelaşi lucru. Dar eu vă citez aici dintr-un document care 
a fost elaborat în 26.05.1997 şi se adresează Regiei Autonome a 
Îmbunătăţirilor Funciare, în atenţia domnului manager general 
Valentin Apostol. Ea ne-a venit aici odată cu nota privind rezultatul 
negocierilor în acordul cu City Banc de credit dintre Regia Autonomă 
a Îmbunătăţirilor Funciare şi City Banc N.A. – Stele Unite ale 
Americii. Şi aici spune următoarea chestiune: „Urmare a discuţiilor 
avute la Preşedinţia României, la primul ministru al guvernului şi la 
conducerea ministerului, reprezentanţii Băncii americane City Banc 
şi-au exprimat disponibilitatea de a acorda un credit furnizor în scopul 
achiziţionării de utilaje, echipamente agricole şi servicii în sumă de 80 
de milioane de dolari SUA” şi merge mai departe. 

Întrebarea mea este următoarea, mai ales că ceea ce s-a 
afirmat aici, repet, şi de către domnul Dinu Gavrilescu şi de domnul 
Dăianu şi de domnul ministru Mureşan, că această chestiune a 
îmbrăcat de fapt şi o anumită poziţie politică. Adică prin acest credit 
cu care venea de fapt nu City Banc, ci TRANSCHEM prin City Banc, 
pentru că TRANSCHEM beneficia de creditul respectiv şi în nici un 
caz nu era fermierul român, România beneficia de anumite facilităţi în 
relaţiile cu Statele Unite ale Americii. Sunt voci care spun că, datorită 
acestui contract sau şi datorită acestui contract, s-a realizat vizita 
domnului preşedinte Constantinescu la un moment dat în Statele 
Unite. 

Întrebarea mea este: garanţia respectivă, după discuţiile pe 
care le-am avut aici, repet, deci Gavrilescu, Dăianu, respectiv 
Mureşan, a avut şi o bază politică? Pentru că dacă a fost aşa şi 
înţelegem să fie politici mari şi uneori sunt necesare sacrificii, de ce 
aceşti bani nu s-au dus într-un alt mod spre datorie publică şi s-au 
întors spre o zonă care, iată, are efecte formidabile asupra agriculturii 
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României? Este o mare problemă. Deci, dacă la acea dată, pentru că 
văd că au avut discuţii, de la preşedintele României, la primul ministru 
Victor Ciorbea şi vă mărturisesc că în 1997-1998, cu o lună înainte de 
a fi destituit, prin luna martie, am avut o discuţie cu domnul prim-
ministru; m-a invitat pentru nişte discuţii de alt tip. Şi i-am spus 
atunci: „Domnule prim-ministru, una dintre greşelile capitale făcute a 
fost semnarea acestei garanţii”. 

Şi vă mai spun ceva. Eu am fost surprins că, de pildă, şi dau 
acum numele Sanca, tinerii ziarişti nu ştiu dacă au prins momentul 
acestui scandal, acestui grup de firme Sanca, după ce făcusem o 
licitaţie pentru GSM 102 la minister, a obţinut o garanţie 
guvernamentală fără să participe la licitaţie. Şi s-a dus în Statele 
Unite, creindu-ne foarte mari probleme încheind acolo contracte. Deci, 
garanţiile noastre se dădeau cu extrem de mare uşurinţă şi în perioada 
în care eram noi, chiar cu toată mâna de forţă a domnului ministru 
Florin Georgescu. Nici nu ştiu dacă el semnase garanţia respectivă, 
pentru că am întâlnit şi garanţii semnate pe capota maşinii de un 
secretar de stat, Niţu. Dacă pentru 24 de milioane de dolari, în curtea 
ministerului, se pare, pe o capotă, a semnat-o, după care am plătit la 
nu ştiu ce firme, tot aşa. 

Deci, problema, aici, este extrem de importantă, pentru că 
dacă a fost un gest politic, normal, în perioade grele, orice ţară îşi 
poate permite aşa ceva şi orice guvern, dacă a fost, atunci nu trebuia 
transferată această chestiune într-o zonă nelegală, pentru că, până la 
urmă, Regia de Îmbunătăţiri Funciare nu avea atribuţii în domeniul 
respectiv. Erau societăţi, era încă Departamentul societăţilor 
comerciale care aveau capital privat, pentru că era FPP şi FPS, de fapt 
ele le gestiona, ele intraseră într-un sistem de reorganizare... să se 
lucreze cu ele şi aşa a fost conceput programul iniţial, refuzându-li-se 
orice garanţie şi de Florin Georgescu, şi de echipa de lângă Florin 
Georgescu şi toţi ceilalţi. Deci, nu s-a discutat la Ministerul 
Agriculturii clar împotriva unei astfel de garanţii. 

Dar problema este dacă s-a pus chestiunea politică, adică n-
aveam deschidere, dar atunci dăm o garanţie pe un domeniu care 
vedem noi cum va ieşi. Pentru că, până la urmă, şi s-a demonstrat că 
ceea ce era în spate şi care trebuia să fie partenerul contractant al 
acestor bunuri nu era în România. Abia începând de prin 2000 s-a 
ajuns la un anumit sistem. Se ştia că prin Legea 18 nu mai aveam 650 
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de hectare adunare la un loc, ca să poţi folosi aceste utilaje şi aceste 
pachete. Deci, undeva, ele nu au fost...  

Eu pornesc de la premisa a ceea ce reiese din această primă 
frază de acţiune cu această adresă pe care o face cabinetul ministrului 
de la agricultură către regie, regia proprie. Adică, în urma discuţiei, 
preşedintele ştia, primul ministru ştia, probabil mai ştiau şi alţii. Şi era 
o chestiune ţintă, doar-doar mă pot apropia de guvernul american, deşi 
guvernul american nu era implicat într-o astfel de chestiune. Că era 
ambasadorul şi cu Sanca era implicat, şi cu Mizil era implicat şi cu 
altele, care n-aveau nici o treabă în relaţiile cu Statele Unite, cu 
guvernul. 

Dar aici implicarea preşedintelui, a primului ministru. Era 
normal până la urmă să fie cineva care să comenteze într-un anumit fel 
faptul că nu există suport şi se pare că acesta a fost ministrul Dăianu 
care l-a atenţionat şi pe Remeşe. Aşa cel puţin a declarat aici: „I-am 
spus domnului ministru Remeş că nu se poate semna un astfel de 
document, având fisuri argumentaţia legată de ce va însemna acest 
program şi că nu va putea fi aplicat, iar România va trebui să plătească 
garanţia guvernamentală”. 

Deci, aici este problema, dacă aţi simţit cumva că, pe lângă 
ceea ce însemna el ca formă pe agricultură, el a avut şi o însemnătate 
politică, având în vedere situaţia pe care o spuneaţi. Dar repet, în 
opinia mea şi am toate argumentele să spun că situaţia din 1997 a fost 
creată de incompetenţă, aşa cum s-a spus aici. Pentru că tot ce se 
realizase prin Ordonanţa 13, în tot ce se discuta pe ASAL pe 
renegocierea unor capitole, art.3 din ASAL, eu cunosc bine, am 
discutat cu doamna Armond de nu ştiu câte ori, eu. Renegocierea lui 
ar fi însemnat de fapt un pas înainte pe care l-au făcut şi Cehia, şi 
Ungaria, şi Slovenia la vremea aceea. Ori, noi am renunţat la ele, le-
am ras, am ras contracte de miliarde şi miliarde date în toamna lui 
1996, am ras tot ce se investise în Ordonanţa 13 şi în plus am desfăcut 
toată zona pieţii, ceea ce acceptase şi Uniunea Europeană şi Banca 
Mondială şi Fondul Monetar Internaţional în discuţii, în ceea ce 
priveşte Hotărârea de Guvern 353. Nu mă înşel. Ea a intrat în vigoare 
la 30 iunie 1995. A fost elaborată mi se pare în data de 29-30 mai, era 
cu 30 de zile înainte ca să fie notificată în Uniunea Europeană şi a 
intrat în vigoare atunci, în care erau, sigur, taxe vamale de protecţie a 
unor investiţii. 
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Deci, problema este dacă dumneavoastră, în calitate de 
preşedinte, aţi simţit şi o astfel de chestiune? Pentru că dacă ea a fost 
aşa, noi suntem responsabili în faţa unor probleme ale României din 
anumite momente, ni le asumăm cu toţii şi atunci vedem cum putem 
rezolva mai departe problema. 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Nu am avut... haideţi să spunem, deci City Banc, faptul că o 

bancă şi nu ştiu cine a venit de la City Banc la aceste întâlniri, erau 
într-un fel, într-o perioadă când România n-a avea acces la finanţări, 
când vine cineva de la City Banc sau bănci similare... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, eu vreau să vă spun că, în condiţiile în 

care România a renunţat la alte finanţări, aceasta este problema pe 
care ne-o punem acum. Adică, noi, cei care ştim nişte lucruri, că am 
venit din sistem, am şi condus, am şi răspuns de el, ştiindu-le că erau 
aşezate într-un anumit fel, surpriza noastră, surprinderea noastră este 
anularea, tot în defavoarea poporului, că nici n-am făcut evaluările 
pierderilor de atunci, nu s-au făcut evaluări la Ordonanţa 13, cât s-a 
pierdut atunci, câţi bani s-au pierdut atunci, investiţii gata făcute şi 
restructurări şi programe şi susţinerea Agenţiei de Dezvoltare atunci şi 
de privatizare, nu ştiu dacă nu era Dochia prezent; Dochia era prezent 
şi a mai fost încă cineva. Deci, se lucrează la un program acceptat care 
însoţea Ordonanţa 13, care se făcea cu Banca Mondială, cu bani 
împrumutaţi, bani susţinuţi, care au fost anulaţi, raşi, nu s-a mai gândit 
nimeni la ei. Şi venim dincoace... de fapt City Banc a fost adus de 
societatea respectivă, nu City Banc a venit de la sine în România; deci, 
după contacte avute între reprezentanţii TRANSCHEM şi 
reprezentanţii Ministerului Agriculturii, respectiv societate. Sigur, eu 
nu-l pot învinovăţi pe Alfred Moses, pentru că un ambasador îşi face 
datoria până la urmă, oricine. Dacă un cetăţean american este în 
probleme grele, trebuie să-l apere, indiferent cine este. El reprezintă 
zona Statelor Unite. Că uneori sunt mai cu probleme, asta trebuie să 
vadă partenerii. 

Dar aici chestiunea nu este precedată de prezenţa City Banc, 
ci este precedată de venirea reprezentanţilor TRANSCHEM, făcuseră 
şi în Ucraina şi în Polonia. Asta-i problema. Şi dacă ea a fost o 
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chestiune politică de importanţă capitală pentru relaţiile cu Statele 
Unite este una; dacă a fost una în care s-au şmecherit şi s-a făcut un 
anumit... sau nu s-a judecat foarte bine oferta şi nu se ştiau 
antecedentele TRANSCHEM, este alta. Pentru că, iată, ea se răsfrânge 
acum în ceea ce spunea colegul, 2.800 de miliarde, nu numai din 
afacerea TRANSCHEM, ci şi altele. Şi în care, vă spun sincer, eu nu 
ştiu cum văd colegii mei, dar eu nu văd situaţia rezolvată într-un 
moment fundamental pentru economia României, nu numai pentru 
agricultură. Este o catastrofă ce-i în zonă şi o să vedeţi... dacă aţi 
vedea ce constată colegii acolo, este nenorocire. 

Deci, aici este problema, dacă atunci chestiunea a pornit de la 
preşedinte, a venit de la primul ministru şi respectiv nu s-a ţinut seama 
de observaţiile unui membru al guvernului, care nu era chiar oricine, 
era ministrul finanţelor, domnul Daniel Dăianu. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Sau, dacă-mi daţi voie, domnule preşedinte, sau a fost o 

recomandare a ambasadorului României în Statele Unite în acea 
perioadă, pentru că există şi posibilitatea aceasta. 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Dacă-mi permiteţi să încerc să răspund. 
Era într-adevăr o perioadă mai complicată, cu negocieri cu 

Fondul Monetar, cu Banca Mondială, cu bănci finanţatoare pentru 
finanţarea diverselor proiecte, după cum am mai spus. 

Guvernul a sprijinit acest proiect şi aveţi dreptate aici. Nu ştiu 
dacă au fost şi alte discuţii la alte nivele, nu ajungeau la mine, la nivel 
de secretar de stat. 

Pot să vă spun, aşa este, domnul ambasador a sprijinit acest 
proiect, cum dânsul a sprijinit toate proiectele din acea perioadă. Şi 
dânsul a fost un ambasador foarte activ, care venea la Ministerul 
Finanţelor. După dânsul, nu mai ţin minte cine a fost, nu venea aşa 
des. Dânsul era foarte insistent pe toate proiectele americane şi era 
datoria dânsului. 

Deci, din punct de vedere politic, asta a fost ce am simţit, 
prezenţa domnului Moses foarte activă pe toate proiectele. Mai era şi 
ceva cu grindina în perioada aceea, pracă, erau mai multe, tot cu firme 
americane, erau şi pe apărare, deci, erau mai multe proiecte americane 
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şi nu numai americane. Dar dânsul era cel mai activ ambasador. În 
rest, ştiu că guvernul a susţinut acest proiect, ce am spus mai devreme, 
o picătură de apă... nu ştiu... Şi aveţi dreptate, ce a fost în trecut, eu n-
am... poate s-au distrus multe. Eu vă spun din anul 1997. acest proiect 
a fost văzut ca, în sfârşit, o picătură de apă pentru redresarea 
agriculturii. Dar politic, a fost ambasadorul Statelor Unite, care se 
implica pentru toate proiectele, nu numai pentru acesta. 

 
Domnul Stelian Fuia:  
Domnule ministru, numai o întrebare scurtă. În perioada 

mandatului dumneavoastră ca preşedinte al Comisiei acesteia 
Interguvernamentale de acordare a garanţiilor bancare, câte garanţii 
guvernamentale aţi dat pentru proiecte private? Nu întreprinderi de 
stat, ci pentru proiecte private. 

 
Domnul Ionuţ Costea: 
Nu-mi aduc aminte, trebuie să mă uit, nu mai ştiu, au trecut 

mulţi ani. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt, atunci, domnule 

ministru, vă mulţumim pentru participare şi probabil vom mai dialoga 
împreună în cadrul comisiei, dacă va fi cazul. Vă mulţumim foarte 
mult pentru timpul acordat şi pentru faptul că aţi dat curs invitaţiei. 
(Ora 11,50) 

 
* 

 
Lucrările s-au reluat la ora 12,00. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, vă rog să luaţi loc. 
Am invitat acum, pentru a doua întâlnire aici la noi, la 

comisia de anchetă privind irigaţiile şi fondurile alocate, şi cum este şi 
obiectul acestei comisii legat de sistemul de îmbunătăţiri funciare, 
Liga Utilizatorilor de Apă din România. 

Aş vrea să vă spunem că noi nu v-am chemat să ne interesăm 
de probleme de anchetă sau de altceva, ci efectiv vrem să vă 
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cunoaştem punctele de vedere inclusiv ca şi comunicate ale 
dumneavoastră, semnate şi de domnul Cucu şi de ceilalţi, aşa cum 
găsesc şi eu la mine pe internet, şi cred că şi ceilalţi colegi ai mei la 
fel. 

Dar dumneavoastră aţi avut întâlniri şi cu colegii noştri din 
subcomisii pe domenii şi în zonele de activitate ale fiecăreia dintre 
comisiile noastre. 

Vrem să ştim situaţia după aceste dialoguri sau probleme pe 
care dumneavoastră la prima întâlnire nu ni le-aţi spus, probleme cu 
care dumneavoastră în primul rând vă confruntaţi, pentru că 
dumneavoastră sunteţi până la urmă beneficiarii sau ar trebui să fiţi 
beneficiarii serviciilor către producătorii agricoli, şi irigaţiile fac parte 
din acest grup mare de servicii şi de importanţă colosală pentru 
stabilitatea producţiei agricole în România, şi să ne spuneţi în 
continuare problemele cu care vă confruntaţi legat de ceea ce 
înseamnă funcţionalitatea relaţiei între dumneavoastră, ANIF, SNIF, 
ce înseamnă patrimoniul pe care dumneavoastră, conform 
protocoalelor, ar fi trebuit să îl preluaţi şi, dacă s-a preluat, în ce 
condiţii şi cum s-a făcut preluarea acestui patrimoniu, cum 
funcţionează relaţia aceasta cu ANIF-ul, care sunt problemele legate 
de tarifare, mergând de la apă, la energie electrică, precum şi relaţia 
instituţională, documente pentru decont şi aşa mai departe, şi cum 
vedeţi în viitor sistemele noastre de irigaţii din România, în relaţiile 
directe cu agricultura, ai cărei reprezentanţi sunteţi. 

Am pus multe întrebări, dar vom mai reveni asupra lor. 
Şi, sigur, colegii vor reveni la discuţii pe parcurs. 
Dar acestea sunt în mare problemele. 
Ne interesează extraordinar de mult punctul dumneavoastră 

corect de vedere, şi v-aş ruga să nu aveţi reţineri nici faţă de ceea ce 
înseamnă nu greşelile numai ale partenerului, ci poate şi greşelile sau 
nefuncţionalitatea asociaţiilor, pentru că noi avem şi constatări de 
acest gen. Colegii care au condus cele patru subcomisii prezente în 
toate zonele ţării au constatat şi anumite nefuncţionalităţi ale 
organizaţiilor de utilizatori de apă. 

Deci am vrea să avem o discuţie pe această temă şi, sigur, în 
final să vedem ce avem de făcut mai departe. 

Vă rog să vă spuneţi şi numele. 
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Aş dori să vă fac precizarea că tot ce se spune se înregistrează 
în dublă înregistrare, respectiv audio şi steno, şi la final, stenogramele 
sunt făcute, iar dacă vreţi, puteţi să auziţi mâine dimineaţă audierile pe 
problema respectivă sau toate audierile de la început, de când am 
început, şi cred că vă interesează, pe care le găsiţi pe site-ul Camerei 
Deputaţilor, respectiv la comisia la care sunteţi astăzi. 

Domnul Surdu vrea să aibă un preambul. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu un preambul. Noi ne-am întâlnit în teren, poate nu cu 

toate persoanele care sunt prezente aici, şi vă spun ce am învăţat de la 
dumneavoastră şi ce am constatat din dezbaterile pe care le-am avut cu 
instituţiile care intră în colaborare cu dumneavoastră pentru a finaliza 
actul de irigare. Şi de ce spun asta: pentru ca să vedeţi şi nişte 
răspunsuri, pentru că noi nu am stat după ce am colectat de la 
dumneavoastră o serie de întrebări, şi v-aş ruga, stimaţi colegi, să fiţi 
de acord cu asta, pentru ca să nu îi punem pe dânşii în situaţia să tot 
repete ce am discutat ore întregi şi timp de 2 luni de zile cu 
dumnealor. 

Dumneavoastră trebuie să ştiţi un amănunt: cu mici excepţii, 
din discuţiile pe care le-am avut cu instituţiile implicate - de la 
furnizorul de energie şi până la sistemul de decontare al subvenţiilor, 
rezultă că în principal cauza pentru care nu se irigă în România o 
reprezintă udătorii, adică udătorii nu sunt organizaţi pe toate sistemele 
şi la suprafeţele la care ANIF-ul vă oferă şi spune – domnule, noi 
putem iriga anul acesta 100 de mii de ha, dar udătorii nu sunt 
organizaţi ca să preia apa pentru 100 de mii de ha. Acesta a fost 
punctul 1. Punctul 2 – că nu au responsabilitate directă anumite 
instituţii în care lucrează încă foarte mulţi oameni, şi sunt salariaţi ai 
statului, deci nu au responsabilitate directă pentru a convinge pe cei 
care sunt pe dreapta sau pe stânga unui canal de irigaţii, să îi zicem un 
canal magistral, ca să se înscrie în organizaţiile de udători, având în 
vedere că sunt acolo şi că plătesc la început un tarif modic, şi după 
aceea chiar consumă apă, şi după aceea chiar plătesc şi tarifele acelea 
pe care le aveţi dumneavoastră anuale. 

La întrebările noastre – domnule, dar aţi fost la primărie?, dar 
aţi adunat pe toţi proprietarii de pământ?, problema problemelor 
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rezultă din faptul - şi aceasta este concluzia unora, nu este şi a noastră, 
fac precizarea aceasta – că nu sunt organizaţi udătorii. 

A doua chestiune - s-a pus problema: unde sunt 
echipamentele de irigaţii? 

Fără nici o excepţie, doar după ce am insistat la întrebări în 
vreo două locuri, deci fără nici o excepţie ni s-a spus că echipamentele 
de irigaţie – ne referim la acelea antice şi de demult, adică la 
echipamentele de irigaţii produse la Balş – aripile de ploaie, pentru că 
despre restul se pare că nici nu prea poate fi vorba, că doar unde 
agricultorii şi-au băgat pielea la saramură şi au pus contribuţia proprie 
au şi nişte echipamente moderne, în rest toate echipamentele sunt în 
custodie sau sunt predate la udători. 

Dumneavoastră trebuie să confirmaţi sau să infirmaţi acest 
lucru, pentru că vreau să vă informez: am aici în faţă un raport al 
Băncii Mondiale făcut cu toate ministerele noastre şi cu toată lumea 
bună de la vremea respectivă în care scrie negru pe alb la pagina 6 că 
în anul de graţie 1990 erau în funcţiune 2.200.000 de ha de teren la 
irigat, de hectare amenajate şi dotate în care se putea da drumul la apă, 
şi că din 1900 încoace, din diferite motive, cum ar fi deteriorare, furat, 
înstrăinat etc. s-a ajuns la 10% din suprafaţă în anul 2003, când 
dumnealor au încheiat un raport. 

Aş vrea aici, cu permisiunea colegilor cu care suntem în 
comisie, să vă mai aducem la cunoştinţă că în două situaţii, şi nu le 
invoc pe celelalte, deci în două situaţii am avut următoarea scenetă, 
dacă vreţi, de tip Caragiale, şi chiar se întâmpla în zona apropiată unde 
s-a născut marele dramaturg, şi unde am spus: bun, aveţi 1.800 de 
aripi de ploaie, da? unde sunt? Aveţi în gestiune, aici. Ne-a arătat 
hârtiile. Sunt în gestiune. Unde sunt 1.800 de apripi de ploaie? Păi 
sunt în custodie. În custodie la cine? Pentru că printre organizaţiile 
dumneavoastră de udători de aici aveţi două organizaţii de udători care 
irigă legume – unul 267 de ha şi unul 276. Păi, ştiţi că sunt pe acolo. 
Până la urmă, omul a spus: nu mai sunt, domnule, de mult. Nu mai 
sunt. Sunt, dar de fapt nu sunt. 

Un alt aspect: am discutat, şi noi, majoritatea din comisie, 
considerăm că banii statului care se duc pe subvenţia costurilor, 
cheltuielilor cu energia electrică şi care reprezintă 90% din costuri, ar 
putea fi puţin protejaţi dacă energia electrică care se duce către irigaţii 
ar fi energie ieftină. Deci care energie ieftină? În primul rând cea de la 
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hidrocentrale, în al doilea rând cea de la NUCLEARO ELECTRICA, 
şi după aceea TERMO şi nu mai ştiu care altele. 

Avem aici un răspuns pe care vi-l citesc: livrarea energiei 
electrice pentru irigaţii să se facă pe bază de contracte cadru cu clauze 
specifice sistemului de irigaţii, şi se spune aici că s-a făcut un demers 
odată, s-a mai făcut încă odată, şi că ultimul demers care s-a făcut la 
Ministerul Energiei, respectiv către HIDRO ELECTRICA şi respectiv 
către NUCLEARO ELECTRICA, este scrisoarea numărul 592.000 din 
14 iulie 2008 şi la care s-a primit un răspuns de maniera aceasta – că 
producătorii de energie electrică sunt obligaţi să vândă energie 
electrică concurenţial, pe piaţă, şi, pentru a nu crea antecedente, nu 
sunt de acord să facă treaba aceasta, dar sunt de acord să cumpere 
energia electrică ieftină şi să o vândă foarte scump cui vor ei, inclusiv 
la irigaţii. 

Am avut o discuţie constructivă cu directorul general de la 
HIDRO ELECTRICA timp de 3 ceasuri, care va veni astăzi aici, la 
audieri, la ce facem noi aici, şi ne-a spus: domnule, eu nu am nici o 
problemă să vând energia electrică cu un preţ, numai că trebuie ca 
Agenţia Naţională de Reglementare să stabilească acest lucru cu noi şi 
cu piaţa. 

Noi am chemat la audieri şi Agenţia Naţională de 
Reglementare ca să vedem dacă încalcă sau nu încalcă legislaţia în 
acest domeniu. 

Este foarte important să insistăm, şi aş vrea ca 
dumneavoastră, la rugămintea pe care v-am adresat-o în teren, să mai 
reveniţi şi să scrieţi către noi măcar după această zi de astăzi, pentru 
că, aşa, noi ce facem? Mutăm banii statului, pe care am putea să îi 
mutăm mai puţini de aici, în buzunarul acesta, pentru a plăti 
cheltuielile cu subvenţia care este mai mare decât preţul la care 
energia statului vine din sistemul de producere a energiei electrice de 
către stat în sistemul de consum. 

O altă informaţie pe care v-o dau de la TERMO 
ELECTRICA, de la HIDRO ELECTRICA, de la TRANS 
ELECTRICA şi de la ELECTRICA este că toţi aceştia spun - ceea ce 
ştim şi am văzut comentat în presă – că anul acesta consumul de 
energie electrică pe total naţiune este pentru ei o pierdere pentru că 
este cu 30% mai jos decât anul 2007-2008 şi că aşteptau din partea 
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irigaţiilor o mare speranţă ca să devină un mare consumator de energie 
electrică. 

Am discutat, domnule preşedinte Nica şi domnilor, şi 
aspectele pe care le-aţi ridicat în legătură cu orele de consum de vârf 
pentru care vă taxează dublu dacă consumaţi şi pentru care vă 
dezorganizează de fapt, pentru că orele de dimineaţa de la 7,00 la 9,00 
şi orele de seara de la ora 21,00 până la ora 23,00 iarăşi sunt ore foarte 
importante. Au motivat că nu pot face asemenea chestiune pentru că în 
perioada respectivă este consumul foarte ridicat. 

Cum nu pot să fac această chestiune?! 
Şi vă sugerez să scrieţi, pentru că noi la rândul nostru vom 

consemna în raportul respectiv. 
Mai nou, din cauza lipsei de bani, multe comune sting lumina 

complet. 
Cu privire la echipamentele de udare, am întrebat şi ni s-a 

răspuns: transferul infrastructurii din amenajările interioare de irigaţii 
care au aparţinut fostelor CAP-urilor şi IAS-uri, că aţi pus această 
întrebare, rămase fără proprietari către organizaţiile utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii se va face în urma intervenţiei Ministerului 
Agriculturii către Ministerului Administraţiei şi Internelor, dar, 
atenţie, după ce SNIF-ul, ANIF-ul şi udătorii termină de făcut 
inventarierea acestor părţi de infrastructură, respectiv canale, staţii de 
pompare şi inventar – echipamente de udare. 

Dumneavoastră, în teren, aţi ridicat câteva chestiuni 
punctuale – acolo, acolo, acolo, acolo. 

Acum, ca să se rezolve la nivel naţional, trebuie să se 
realizeze acest inventar de o parte şi de alta şi de făcut o hotărâre de 
guvern ca să treacă patrimoniul acesta de la unii la alţii. 

În legătură cu ELECTRICA mai am o problemă – aţi spus că 
este vorba de neimplicarea lucrătorilor de la Ministerul Finanţelor în 
definitivarea la vreme. În majoritatea cazurilor nu există cum există la 
unii dintre dumneavoastră acea hotărâre comună din patru – adică 
udători, direcţia agricolă, Ministerul Finanţelor şi încă cineva, nu ştiu 
cine mai este. 

Dumneavoastră faceţi consumul de energie electrică şi,  
nefiind decontat la timp cu facturile, cu copiile, s-a ajuns în anul 2007 
că penalităţile la plata energiei electrice sunt mai mari decât baza 
facturii. 



 38

Şi, atunci, noi ne-am interesat, am discutat şi am primit 
următorul răspuns, deci eu personal am fost la ENEL, am fost la EON, 
am fost la Teleorman, şi mi-au spus aşa: contractele care se încheie 
între furnizorii de energie electrică care majoritatea sunt privaţi acum 
sunt contracte cadru pe care noi le-am adaptat cu cei de la UAI-uri, şi 
au început: primul – că UAI-urile n-au sedii şi că îmi dau sediul social 
undeva la o staţie de pompare şi că eu nu pot să îi trimit factura în 
original la staţia de pompare nu ştiu care. Şi i-am spus: domnule, nu 
cred că v-au dat un sediu social la staţia de pompare. 

Eu vă informez ca să ştiţi care este opinia, şi nu este opinia 
lor faţă de dumneavoastră, care sunteţi preşedinte la UAI-uri, ci faţă 
de un deputat care face parte din această comisie. 

Al doilea: că dumneavoastră va trebui acum, când renegociaţi 
contractele cu ei, să le faceţi propunere în scris, şi eu vă sugerez să ne-
o daţi şi nouă, pentru că noi avem şi patru experţi aici. 

Deci, când contractaţi energia pentru anul care vine, să ne 
daţi şi nouă în timp util, domnule preşedinte Nica, pentru a putea 
interveni la direcţia lor juridică, pentru că ei au 14 etaje, şi unul este 
cel care discută şi altul este cel care aprobă până la etajul 14, ca să 
putem rupe ceva pentru dumneavoastră, deci măcar asta, dacă altele 
nu le putem face, cu Agenţia de Reglementare, cu Ministerul 
Economiei, cu toată lumea care îi are în subordine. 

Am discutat, domnilor, despre staţiile de pompare şi despre 
instalaţia de transport până la staţia de pompare. Răspunsul a fost scurt 
şi clar: noi am avut la un moment dat preluat acest patrimoniu. 
Patrimoniul respectiv nu a fost utilizat. Patrimoniul respectiv a fost 
furat parţial. Când ne-am dat seama că nu are bază, le-am retras. Bun, 
şi acum, dacă oamenii sunt constituiţi şi s-au organizat în udători şi 
aşa mai departe, ce fac? Că le trebuie înapoi transformatorul pe care 
voi l-aţi luat, conform documentelor de privatizare, de la statul român. 
Aduceţi transformatorul înapoi! 

Ei, între timp, au luat transformatoarele şi le-au dus pe la 
alţii, prin sate, pe unde s-au defectat. S-au mărit consumurile şi le-au 
schimbat pe cele mici cu cele mai mari şi aşa mai departe. 

Răspunsul a fost unul singur: nu. Aceasta este societate 
privată. Dacă udătorii sunt organizaţi, trebuie să găsească bani să-şi 
plătească proiectarea, să-şi plătească transformatoarele. 



 39

Şi, cu ocazia aceasta, îi informez şi pe unii colegi de-ai noştri 
care probabil nu s-au lovit de aceste aspecte pentru că n-au sisteme de 
irigaţie, că noi am avut opt judeţe, din care 5 irigă la greu sau ar trebui 
să irige la greu; mai mult irigă Brăila. 

Un alt aspect, şi închei cu partea de relaţii cu energia electrică 
– nici nu vor să audă de faptul că vi se calculează penalităţi dacă nu 
plătiţi la 10 zile, că este o prevedere în contract că la 30 de zile trebuie 
să plătiţi şi, dacă la 30 de zile nu plătiţi, abia de atunci încep. 

Vă rog să vă notaţi, ca să ştiţi situaţia, şi să nu pierdem 
vremea. 

Deci, vă rog să vă notaţi, şi dumneavoastră să ne faceţi un 
raport clar şi să îl luaţi pe capitole, aşa cum încerc şi eu aici. 

O altă discuţie pe care am avut-o în afara energiei electrice 
este cea legată de răspunsul de la Finanţe: că, datorită nepredării la 
timp şi în mod deosebit în judeţele Brăila şi Călăraşi a dosarului 
pentru încasarea subvenţiei, la verificarea documentelor şi avizarea 
acordării subvenţiilor, se înregistrează întârzieri de 30-40 de zile. Eu 
vă spun ce scrie negru pe alb aici. 

Am discutat foarte mult despre relaţia dintre dumneavoastră 
şi SNIF. 

Marea majoritate a sucursalelor din SNIF spun aşa: noi nu 
avem nimic împotrivă să găsim o formulă de asociere – mixtă – între 
noi şi udători. 

Sunt unii însă care pedalează pe ideea că ar trebui să capete 
personalitate juridică fiecare sucursală şi să se privatizeze fiecare şi să 
lucreze cu dumneavoastră pe bază de contracte şi, dacă ar mai putea, 
să mai prindă cum au mai prins contracte cu încredinţare directă, ceea 
ce cred că astăzi este aproape imposibil, pentru că vedeţi câte 
scandaluri ies şi dacă se face o licitaţie. 

Şi vreau să închei cu următorul aspect pe care dumneavoastră 
l-aţi ridicat în legătură cu tarifele – uitaţi-vă ce scrie în nota aceasta în 
legătură cu tarifiele. 

Ştiţi că noi am discutat posibilitatea de a face tarife unice, 
chiar dacă la prima vedere ar părea puţin defavorizaţi cei care sunt în 
prima treaptă de pompare, pentru tocmai a disipa cheltuielile pe un 
sistem de 27 de km, cum este exemplul acela pe care îl reţin şi pe care 
l-am mai spus peste tot – când un coleg de-al dumneavoastră de la 
staţia 26 sau 27 a cheltuit şi a băgat şi transformatorul, a băgat şi 
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curentul electric, a plătit şi proiectarea şi conectarea şi aşa mai 
departe, şi în sfârşit a căpătat apă, dar nu a mai putut recupera nici un 
ban din investiţiile pe care le-a făcut acolo şi, dacă reţin eu bine, 
domnule Mardare sau domnule Tinel, investiţia era undeva la 2 
miliarde în bani vechi, la Fundata. 

Uitaţi-vă ce spune aici – că, în baza recomandării Băncii 
Mondiale, s-a angajat să facă tarifele unice şi să facă tarifele anuale şi 
că se insistă acum că a trimis către ANIF şi dumneavoastră, către 
udători, ca să rediscutaţi tarifele cu asociaţiile, cu federaţiile, cu liga 
utilizatorilor de apă pentru anul care urmează. 

Uitaţi-vă ce scrie Banca Mondială aici: că tarifele trebuie să 
se calculeze pe baza unei formule. Aceasta spunea Banca Mondială în 
2003, şi de atunci nu a mai apărut un document, fără să se fi schimbat 
ceva. Ei ce spun aici este destul de confortabil. Ce este la latitudinea 
udătorilor şi a ANIF-ului; subvenţiile vor fi transformate din sprijin 
bugetar în sprijin direct pentru utilizatori, ceea ce acum se practică, iar 
că tarifele vor fi stabilite fie pe o taxă fixă la ha, şi că se vor 
reglementa prin legea care va apărea, şi mai spune: un tarif anual fix, 
stabilirea preţului, două componente, un tarif mai ales pentru 
întreţinere şi tarifele volumetrice pentru livrările de apă şi că acestea 
se negociază între unii şi alţii. 

Numai că, până pe data de 30 august, conform Legii 138, 
aceste tarife, şi 30 august este acum, este luni, aceste tarife trebuia 
negociate. Atlfel, iar vor fi alte discuţii şi alte discuţii că udătorii din 
capătul sistemului nu or să fie de acord şi atunci noi iar nu vom putea 
organiza liga, atunci iar nu vom putea veni cu măsura 1-2-5 şi cu alte 
măsuri pentru a moderniza sistemele de irigaţii, pentru care ANIF o să 
spună: „Aceştia nu vor, n-avem ce să facem”. 

Ultima chestiune, domnule preşedinte, stimaţi colegi şi 
stimaţi invitaţi este legată de relaţia cu HIDROELECTRICA şi faptul 
că cei de la HIDROELECTRICA, acolo unde sunt sistemele de 
asigurare a apei prin cădere şi nu prin pompare, au bazine de 
acumulare şi din bazinele de acumulare, am întâlnit foarte multe 
situaţii din acestea, şi la Buzău şi la mai mulţi, faptul că din bazinele 
respective, când fac curăţenia de fund, de colmatare, de fund, când fac 
decolmatarea de fund, prin mii de tone de mâl colmatează tot ce este 
în aval de ei, şi staţiile de pompare cu protecţia respectivă, şi canalul 
şi toate celelalte.  
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Am obţinut de la ei, sper ca astăzi o să... şi de la Apele 
Române, dar şi de la HIDROELECTRICA, dar mai ales de la Apele 
Române, pentru că acolo sunt bazinele acestea mai mici, că o să-şi 
prindă în buget nişte costuri ca de câte ori... în primul rând, să anunţe 
şi, în al doilea rând, de câte ori fac această decolmatare, curăţirea lor 
de fund, în sfârşit, să vină să decolmateze staţiile de pompare şi 
canalele magistrale. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule preşedinte, vă rog. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Domnule preşedinte, stimaţi deputaţi, Liga Utilizatorilor de 

Apă, în întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanţii Ligii din 
teritoriu, din judeţe, vrea să vă mulţumească pentru atenţia pe care ne-
aţi acordat-o şi, în mod special, pentru deplasările în teritoriu, în care 
aţi depistat pe viu toate necazurile irigaţiilor din România. 

Vreau să vă spun că tot ce a amintit şi ne-a prezentat atât 
domnul preşedinte Tabără, cât şi domnul vicepreşedinte Surdu, aceste 
probleme au fost ridicate atât la Ministerul Agriculturii, prin 
corespondenţa Ligii cu Ministerul Agriculturii, cât şi la ANIF. 

Era bine ca la această întâlnire să fi participat domnul 
director Apostol de la Ministerul Agriculturii şi domnul Popa Cornel 
de la ANIF. 

Deci, nimic, referitor la energie, la costul energie, referitor la 
protocol, referitor la relaţia noastră cu ANIF, efortul depus de Ligă 
pentru a aduce această verigă a tehnologiei agricole – irigaţiile – să fie 
pusă la punct. 

Să ştiţi, domnule preşedinte, că în 2006, ceea ce aţi făcut 
dumneavoastră în 30 de zile, am solicitat domnului ministru Sârbu, în 
data de 8 ianuarie 2009, să facem noi o statistică a infrastructurii, a 
reţelei îngropate pe proprietari împreună cu ANIF; am solicitat 
energia de la NUCLEARELECTRICA şi de la HIDROELECTRICA; 
am solicitat să discutăm tariful unic şi le-am dat soluţie. Tariful unic 
se putea face în mod special, pentru că numai 5 la sută din suprafaţa 
irigată a României reprezintă de la şaptea treaptă în sus. Se putea face 
o diferenţiere la subvenţie sau noi eram de acord, cu totul de acord, 
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dacă ne mărea cu o cotă în sprijinul acordat de la Ministerul 
Agriculturii, cât influenţează, pe care n-a vrut s-o ia în considerare. 

Deci, noi nu sunt rău voitori, să nu fim de acord ca apa să 
ajungă şi la exploataţiile care au peste 70 de metri pomparea apei 
pentru irigat. Dar haideţi să... Am un punctaj, am şi eu un opis pe 
probleme care, împreună cu dumneavoastră, şi am toată încrederea că 
ne veţi sprijini, după concluziile ce le vom trage astăzi, să avem o 
discuţie cu ANIF şi cu Ministerul Agriculturii. 

Domnule preşedinte, aş vrea să vă prezintă temerea noastră, 
începând cu anul 2010, începând cu 1 septembrie, nu ştim pe ce sprijin 
financiar putem să irigăm. Sprijin – mă refere la i+r şi pază şi la 
subvenţia pe energia pentru irigat. Cum vom rezolva... pentru că aici, 
la al doilea punct al meu, problema UAI-urilor înfiinţate care nu 
funcţionează din cauza reţelelor electrice a fost ridicată la desele 
întâlniri pe care le-am avut cu ministerul şi cu ANIF, zice: „Domnule, 
eu mai am pentru o sută de mii de hectare staţii pregătite şi reţeaua 
îngropată să vă pun apa la dispoziţie. Aduceţi-mi exploataţiile 
agricole, să se înfiinţeze organizaţii şi vă dăm apa acolo”. 

Noi avem contractate 500 de mii de hectare, dar organizaţii 
înfiinţate pentru un milion de hectare. Ne duce într-o zonă moartă, 
unde terenul este foarte fărâmiţat şi nu se poate înfiinţa o organizaţie a 
utilizatorilor de apă, dar noi avem 180 de organizaţii pe 500 de mii de 
hectare, pentru care nu ne dă apa. 

Conform Ordonanţei de urgenţă 123, anexa 2, legiuitorul a 
stabilit ca punerea în funcţiune a infrastructurii pentru irigat se face de 
la bugetul statului. Dar această statistică n-a fost făcută. S-a emis 
ordinul ministrului, nu s-a stabilit... s-a stabilit prin anexa 2, dar i-a 
înmânat-o preşedintelui de organizaţie: „Ia-o şi puneţi-vă la punct 
reţeaua, transformatoarele ş.a.m.d.”. 

Atâta timp cât Ministerul Agriculturii cu ANIF, se 
înregistrează, în primul rând, ordinul ministrului la Ministerul 
Agriculturii, după care pleacă la Direcţia agricolă judeţeană acel ordin, 
preşedintele organizaţiei se duce la ANIF. 

Dacă Ministerul Agriculturii ar lua-o de la ANIF: „Am primit 
ordin la UAI Muntenii Buzău. Eu, pe teritoriul acestui UAI nu am 
reţea electrică în valoare de, nu am motoare în valoare dem ş.a.m.d.”. 
Pleca pentru anul următor în bugetul Ministerului Agriculturii 
necesităţile UAI-urilor în fiinţate. Dacă nu s-a plecat de sus în jos 
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când s-a prezentat cu hotărârea judecătoarească un UAI la Ministerul 
Agriculturii să emită ordinul ministrului, trebuia să reţină acel ordin şi 
punea la treabă ANIF: „Măi, ANIF, uite cine s-a prezentat aici, 
Muntenii Buzău, pe o suprafaţă de; cum staţi cu infrastructura? Câţi 
bani ne trebuie s-o punem la adăpost?”. 

Nu s-a lucrat cu cap, domnule preşedinte. Şi de aceea suntem 
în această situaţie. Ei, UAI-urile, pe 450 de mii de hectare, noi dacă 
reuşim să ne punem în funcţiune pe acestea, mai putem atrage 
exploataţii agricole. 

Noi, în momentul de faţă, în sudul ţării, de la Turnu Severin 
şi până la Vaslui, nu avem exploataţii... UAI-uri în fiecare judeţ care 
nu funcţionează. Şi omul ce zice? „Măi, de ce să mai mă înscriu şi eu 
dacă aceştia nu le-a rezolvat problema?”. 

Ceea ce avem acum înfiinţat prin ordinul ministrului, o 
sinteză a cheltuielilor prinse în bugetul lui 2010 şi puse în funcţiune. 
Degeaba de omorâm noi să aducem, cum au spus domnul Mărăcine, 
domnul Apostol, domnul Cornel Popa: „Eu am o sută de mii de 
hectare, dar n-am acolo organizaţii”. Nu, domnule, hai să le punem pe 
acestea din sudul ţării, unde arde, unde a devenit pământul zgură, 
domnule preşedinte. Fără apă, viaţa solului este moartă, nu se mai 
descompune materia organică, nu se solubilizează elementele chimice 
din complexul coloidal al solului, nu producem nimic, se cheltuie. Mai 
primim şi subvenţie pe unitatea de suprafaţă, acolo unde nu face 
nimic. Dar noi, dacă am dubla această suprafaţă la irigat, banii se 
întorc la Ministerul Agriculturii prin impozitul pe profit, prin TVA şi 
prin alte taxe şi impozite. 

Deci, la punctul nr.2, vă rog, dacă se poate, la următoarea 
întâlnire ANIF cu Ministerul Agriculturii, să-şi facă necesrul de bani 
şi prindem în buget pentru UAI-urile înfiinţate. 

Al treilea punct. Cu ce preţuri cumpărăm energia electrică. 
Domnule ministru Surdu, să ştiţi că această problemă noi ne luptăm cu 
ea din 2005 cu preţul energiei electrice. Şi am solicitat, domnul 
deputat Steriu ştie destul de bine că eu am avut surpriza plăcută să şi 
funcţionez ca director al Direcţiei agricole din 2001 până în 2005 şi 
cunosc foarte bine această problemă a irigaţiilor. În judeţul Ialomiţa, 
în 2001, nu s-au irigat decât 800 de hectare. Când am plecat, am lăsat 
60 de mii de hectare care s-au irigat, bineînţeles cu sprijinul pentru 
procurarea echipamentului de irigat şi m-am luptat cu ANIF, care nu 
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dorea să se înfiinţeze UAI-uri, să le rămână acel caşcaval, acele roţi 
mari de caşcaval care se făceau pe timpul din trecut, să nu vorbesc 
altceva. 

Deci problema... energia electrică am solicitat-o, domnule 
ministru Surdu. Am solicitat-o de n ori. 

Eu fac o sinteză a tuturor materialelor din corespondenţă şi vă 
dau să vedeţi că se regăsesc în materialele pe care le-am solicitat 
Ministerului Agriculturii. 

Acelaşi răspuns am primit şi noi cu energia, dar unul mai 
urât: „Ce vrei, domnule, dacă-ţi dăm subvenţie pentru energie, ce te 
interesează cât este preţul?”. Şi cu asta cred că am spus o mare parte 
din deficienţele celor care răspund de subvenţionarea agriculturii. 

Cu patrimoniu, domnule ministru, domnule preşedinte, 
patrimoniul organizaţiei udătorilor de apă s-a transferat de către ANIF 
prin procese verbale... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi un singur lucru. Ne-

aţi spus un lucru formidabil aici. Adică aţi avut discuţia aceasta legată 
de preţul energie, care este unul esenţial în ceea ce înseamnă 
rentabilitate.  

Ne puteţi da acest răspuns în scris? Sau vi s-a dat un răspuns 
verbal în discuţiile pe care le-aţi avut? 

 
Domnul Viorel Nica: 
Au fost mai mulţi de faţă, a fost şi domnul Mitea, şi domnul 

Cucu. A fost o întâlnire la Ministerul Agriculturii. 
 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Anul trecut, în februarie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine dintre responsabili... iertaţi-ne, că noi suntem aici 

direcţi, că nu ne jucăm cu astfel de probleme. Adică, am dori să ştim 
cine a fost cel care... 

 
Domnul Viorel Nica: 
Vă dăm în scris, domnule preşedinte., 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Ne daţi în scris. Este în regulă. Vă aşteptăm în scris. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Şi am notă cine a participat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rugăm să ne daţi înscris absolut toată chestiunea 

respectivă. Pentru că mie mi se pare, la nivelul acesta de dispoziţie, 
nu, a unei politici, a unor luări de poziţie în zonă economică 
fundamentală, un act iresponsabil, absolut iresponsabil. Pentru că asta 
înseamnă să bag mâna în buzunarul fiecărui cetăţean român şi de 
obicei o bagă celui mai sărac, că acela ajunge să plătească zi de zi 
fiecare taxă corect. Ceilalţi, care sunt o mare parte, cu miliardele, că 
avem tot felul de probleme. Dar aici este marea problemă şi atunci pe 
mine aici mă interesează dacă subvenţia aceea merge mai mult, pe 
suprafeţe mai mari sau ea rămâne doar că ne jucăm cu ea. 

Ca şi cealaltă chestiune şi iar de interesează şi probabil că... 
să cerem o notă de relaţii de la discuţiile pe care le-aţi avut în... sau o 
notă de discuţii, cred că nu greşesc, domnule Tinel, nu? a acestor 
discuţii care au fost pe ceea ce înseamnă relaţiile cu ANIF şi unde aţi 
simţit că nu este prima dată. Şi domnul ministru Surdu şi ceilalţi au 
remarcat această chestiune în teritoriu, în discuţii, că între ANIF şi 
asociaţiile de utilizatori de apă s-a creat un fel de graniţă, adică nu s-ar 
dori să... partenerul nostru... că, până la urmă, dacă nu udă oamenii de 
jos, ce dracului, degeaba suntem noi... Este o problemă de blocaj. 

 
Domnul Viorel Nica: 
ANIF, UAI sau Ligă, s-a cramponat, în cei cinci ani de zile 

de la apariţia lui 138, de sume de bani necesare de la Ministerul 
Agriculturii. Deci, nu este vorba că ANIF nu a vrut. Întotdeauna ne-a 
prezentat sumele alocate de la Ministerul Agriculturii. Deci, ei n-au 
putut să se achite de obligaţiile din anexa 2 a Ordonanţei 123, pentru 
că n-au avut bani la dispoziţie. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi-mi, banii, până la final de an, au venit şi nu a fost un 

ritm al livrării acestor bani, a asigurării banilor sau n-au venit deloc tot 
anul, dacă ei au fost prinşi în buget iniţial? Nş-au fost prinşi în vuget 
sau n-au venit? 

 
Domnul Ion Lepădatu: 
Deci, au rămas în restanţă de la buget doi-trei ani. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Domnule preşedinte, infrastructura s-a predat pe anexa 2. La 

un moment dat, Ministerul Agriculturii a acceptat să vireze sumele 
necesare pentru rezolvarea infrastructurii pe anexa 2 către judeţe în 
funcţie de ce a făcut fiecare, fiecare organizaţie. Deci, a transferat 
obligaţia ANIF-ului de a preda infrastructura la cheie către UAI. UAI 
a fost nevoit să-şi cheltuie din veniturile proprii, areparat o parte din 
pompe, staţii, ce a avut el acolo la infrastructură. Şi Ministerul 
Agriculturii hop: „Daţi-ne situaţia cheltuielilor pe anexa 2 şi noi vă 
virăm la nivel de judeţe, cu verificare în teritoriu dacă s-a efectuat 
lucrarea, dacă există facturi, cu cine a lucrat”, dar acum un an s-a... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Acest lucru se constata de facto, deci după ce se executau 

lucrările sau se încadrau într-un plan de la începutul anului? „Uite, 
lucrările acestea le faceţi voi, pe un plan de desfăşurare a investiţiei”. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Nu, domnule preşedinte. ANIF trebuia să vină pe nişte 

termene, pe un grafic, să repare tot ceea ce ne-a dat nouă în prima fază 
în care să demarăm irigaţiile, şi cu resurse şi cu tot. 

 
Domnul Ion Lepădatu: 
Dar nu cred că... 
 
Domnul Viorel Nica: 
Staţi uşor. Răspundeţi dumneavoastră, când termin eu, 

continuaţi dumneavoastră. Poate-mi scapă mie câte ceva şi este foarte 
bine să ne completăm. 
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Domnule preşedinte, la tarifele anuale, procedura era, când 
era şi domnul Tine în Ministerul Agriculturii, pe ultima zi în care 
trebuia să apară în Monitorul Oficial acel tarif, cu toate... Eu sunt Stan 
Păţitul, anul acesta, în luna iulie am făcut o adresă la ANIF Călăraşi 
pentru tariful anual care să impermeabilizeze o suprafaţă X a 
canelelor, pentru SPA, pentru remedierea unor motare de la staţia de 
bază de pompare de la Petroi – Ştefan cel Mare. Zis şi făcut. Am 
chemat pe inspectorul de zonă, am vorbit cu directorul de acolo. Mi-a 
venit săptămâna trecută: „Domnule, uitaţi, noi am luat la cunoştinţă ce 
ne-aţi spus dumneavoastră, dar acestea sunt costurile tarifului anual”. 
O sumă ne-a adus. Zic: „Pleacă cu ea de aici, că nu semnăm aşa”. N-a 
mai revenit deloc, nu s-a mai revenit din partea ANIF. Nu ştim ce vom 
face anul viitor, pentru că impermeabilizarea aceasta este foarte 
importantă, se pierde o grămadă de apă, apa înseamnă energie, energia 
înseamnă bani, costuri mari ş.a.m.d. 

Deci, cu aceeaşi viclenie, şi vă spun cu mâna pe inimă, în 
unele zone se lucrează la tariful anului. Ce bagă acolo? Zugrăveli, alte 
plăţi care nu le permit lor. Le aruncă pe tariful anual. 

Aţi mai amintit dumneavoastră aici, domnule preşedinte, de 
viitorul sistemelor de irigaţii. 

 
Domnul Victor Surdu: 
Numai un pic, dacă nu vă supăraţi, domnule preşedinte. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Nici o problemă, domnule vicepreşedinte. 
 
Domnul Victor Surdu: 
În documentul Băncii Mondiale scrie aşa şi ceea ce este 

prevăzut şi în Legea 138, că se creează din SNIF, ca capitolul 
„Restructurarea SNIF”, că din SNIF se creează AIF – în sfârşit, nu s-a 
creat AIF, s-a creat ANIF – şi că echipamentele de udare, utilajul, 
echipamentele de utilaje rămân la SNIF până când... sigur că ANIF 
face management apei, toate acelea, dar rămân la SNIF până când se 
constituie asociaţiile de udători conform legii din 1999, cum erau 
AOE-urile înainte şi că în momentul în care s-a constituit UAI-ul pe 
zona sistemului Ştefan cel Mare, cum spuneţi dumneavoastră un 
exemplu, atunci echipamentul acesta se descarcă de la SNIF la... în 
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baza tot a legii şi conform protocolului, se descarcă de la SNIF direct 
la UAI. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Corect. S-a descărcat numai o treime din echipamentul de 

irigat. 
 
Domnul Victor Surdu: 
Mă scuzaţi, ştiţi de ce tot întrebăm şi întrebăm până când o să 

ni se usuce saliva în gură? Pentru că nu găsim echipamentele acestea. 
Nu mai sunt pe nicăieri. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Vă spun eu. Deci, o treime a calculat ANIF, cinci aripi de 

udare la o sută de hectare, cât să dea instalaţiile către UAI. Restul le-a 
oprit în stoc să le valorifice chiria, cu chirii că dacă irigai doi ani îţi 
cumpărai echipamentul nou. De ce credeţi că nu se lucrează cu SNIF? 
Păi, SNIF este învăţat... că din SNIF s-a transformat ANIF, ca în anii 
precedenţi, în care să-şi stabilească nişte tarife. Zice: „Vrei macaraua? 
Atât de costă pe oră, două milioane jumătate”. 

 
Domnul Victor Surdu: 
Da, dar nu ţi-o dă pe oră, ţi-o dă pe zi. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Domnule ministru, la asemenea tarife, noi mai plătim încă o 

dată tariful anual, că SNIF intră în relaţie cu UAI, intră cu organizaţia 
şi are două macarale. Dacă o macara a avut-o închiriată în portul 
Constanţa şi a mai rămas cu una acolo, pe aceea vrea s-o împartă, s-o 
ducă pe la toate organizaţiile. „Păi, am nevoie astăzi, mi s-a spart 
hidrandul” sau „Am avut o demufare” sau „Mi s-a spart CP-ul, mie 
atunci îmi trebuie” sau „Trebuie să scot motorul din staţie”. Deci, ei 
sunt la nivelul minuscul sau foarte mic al dotării. 

Noi am solicitat din 2005, de când a început cu privatizarea 
SNIF-urilor, ca toată SDV-istica să fie transferată organizaţiilor 
utilizatorilor de apă. Răspunsul a fost: „Nu. Se vinde la pachet” şi-şi 
menţine obiectul de activitate. 
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Noi am fost în luptă pe această temă a privatizării SNIF-ului 
şi, dacă nu eram noi în competiţie cu Ministerul Agriculturii, să ştiţi că 
până acum se vindea. Deci, praful se alegea. Am avut un reprezentant 
al ligii, pe domnul Mardare, în care am studiat legea, am ţinut aproape 
toţi, până acum se vindea. Nu s-a dorit. O mică parte din dotarea... din 
SDV-istica SNIF-ului să ni se reîntorcă. Nici sediile sistemelor, că noi 
de aceea avem sediu la staţiile de punere sub presiune, sunt sediile 
sistemelor de irigat pline de bălării, nu mai au uşi, nu mai au ferestre, 
le-au distrus. Şi nu ni s-a dat înapoi nimic. Noi am avut cea mai mare 
luptă cu domnul Mărăcine, care toate relele acolo au fost şi cu energia, 
şi cu preţul energiuei. 

 
Domnul Victor Surdu: 
Cine este domnul Mărăcine? 
 
Domnul Viorel Nica: 
A fot directorul ANIF până în 2008. 
Domnule preşedinte, viitorul irigaţiilor în România, în prima 

fază, ar trebui să punem în funcţiune cu costuri mult mai mari acele 
suprafeţe ale UAI-urilor care nu funcţionează şi, după aceea, să trecem 
la un stadiu de modernizare. Noi nu putem... cu două-trei motoare 
putem să punem în funcţiune staţia de irigat şi un motor de 54 de Kw, 
duce până la 45 de aripi de udare. 45 de aripi de udare cu 0,7 înmulţit 
cu 10 zile, vă daţi seama cât se irigă, înmulţit cu 3, trei motoare, 
putem să punem în funbcţiune unele staţii de irigat, după care să 
recurgem la modernizat. Fără modernizarea staţiilor, şi v-aş sugera, 
modernizarea unei staţii constă în pompe cu un consum mic şi cu un 
debit mare. Şi altceva, impermeabilizarea canalelor pentru 
rentabilizarea acestora privind transportul apei pe canale. În rest, de la 
staţia de punere sub presiune, toţi cei care suntem aici... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule preşedinte, iertaţi-mă că intervin. 
Spuneţi-mi dacă aţi făcut evaluarea costului de remodernizare 

a unei staţii de pompare. Cât ar costa în zona dumneavoastră? 
2) Cam la cât s-ar ridica, de exemplu, investiţia pentru ceea 

ce înseamnă impermeabilizarea canalelor – şi la magistrale şi la 
secundare, că vă referiţi la ambele, nu-i aşa? 
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Domnul Viorel Nica: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este vorba de canal, pe unde circulă apa, da? 
 
Domnul Viorel Nica: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aţi făcut o evaluare cam la cât s-ar ridica o astfel de 

investiţie? 
 
Domnul Viorel Nica: 
Eu am avut ocazia să primesc din 2002, şi nu a fost cazul. 

Am luat-o în pripă, iar eu din 1990 am păzit staţiile, că am lucrat 
acolo. 

Acum, preţurile sunt foarte mari şi depinde de unde 
aprovizionezi şi cu ce bani, că, dacă iei de la subvenţie, îţi măreşte 
preţul. Dacă te duci să negociezi şi să îi plăteşti din surse, îţi dă cu alt 
preţ. Deci tot ce înseamnă subvenţie de la stat înseamnă speculă de 
către furnizor. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Iertaţi-mă, aţi spus un lucru mare care este valabil pentru mai 

multe sectoare. 
Este şi domnul Cucu aici, şi noi corespondăm de mai mult 

timp, şi poziţiile se suprapun. 
Spuneţi-mi dacă sistemul acesta de subvenţii a dus sau duce 

la un rezultat pozitiv. 
Că şi eu am trăit momentul acesta şi voiam să ajut Tractorul 

dar de fapt ei vroiau să moară. 
Deci, dacă această chestiune este o problemă de alternativă şi 

dacă ştim o problemă de alternativă la sistemul acesta de 
subvenţionare, mai ales că noi, românii, totdeauna găsim calea 
şmecheriei, din păcate. 
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Domnul Viorel Nica: 
Domnule preşedinte, noi vorbim de sprijinul statului pe două 

etape – sprijinul pentru întreţinere şi reparaţii, faţă de care nu avem 
voie să facem investiţii, şi investiţii ce înseamnă – un mijloc fix 
cumpărat – un motor, o pompă. Acest sprijin pe care îl primim noi pe I 
plus R pentru nişte oameni gospodari şi de bun simţ şi care vor să facă 
treabă este suficient, în momentul în care mi-a dat în procent de 70-
80% infrastructura în funcţiune. Aceşti bani de I plus R faţă de care nu 
am voie să fac investiţii nu mă ajută cu nimic. Trebuie să merg la 
reabilitare, la unitatea de management şi proiectare. 

Noi ne-am pus în funcţiune unele pompe, unele motoare, 
cumpărând ca piese părţi componente. Nu aveam voie să facem 
investiţii. 

Sprijinul dat de acum 2 ani este modic, dar este suficient 
pentru ca noi să ne descurcăm să ne rezolvăm problemele unor 
defecţiuni atât în staţie, cât şi pe CES-urile noastre. 

Noi nu obiectăm sumele de la sprijin. 
Noi am obiectat că preţul energiei este foarte mare. 
Şi de aceea ne-a dat răspunsul acela nepotrivit şi neavantajos 

nouă Ministerul Finanţelor pe următorul criteriu: prin Legea 138, până 
pe 5 ale lunii organizaţiile utilizatorilor de apă trebuie să meargă cu 
factura şi cu centralizatorul la direcţia agricolă. Direcţia agricolă până 
pe 10 ale lunii trebuie să depună centralizatoarele tuturor 
organizaţiilor din judeţ către Ministerul Agriculturii, ca să fie vizate la 
Finanţe, după care pleacă la Ministerul Agriculturii pe 25 ale lunii. 

Ministerul Agriculturii valorifică şi totalizează centralizatorul 
la nivel de ţară, după care emite ordin de plată Ministerului Finanţelor 
ca să ne vireze banii. 

Ministerul Agriculturii mai întârzie şi el, şi zice: nu mi-au 
venit de la toate judeţele. 

Noi am convenit la ligă – domnule, nu ţi-a venit pe data de 15 
sau pe 25 ale lunii, dumneata dai drumul la plată la cei care s-au 
încadrat în termen. Nu stăm după toţi puturoşii. 

Iar Ministerul Finanţelor ne tărăgănească şi el cu viramentul 
sumelor pentru energia electrică. 

Nu este la noi buba, să ştiţi. 
Brăila a primit după 2 luni. 
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La direcţia agricolă este un specialist care se ocupă de irigaţii. 
Dacă specialistul acela este bolnav sau este plecat în concediu sau nu 
are chef, nu le trimite la termen la Ministerul Agriculturii. 

Ministerul Agriculturii a dat drumul la plăţi pentru cei care au 
depus documentaţia. 

Referitor la relaţia SNIF – UAI-uri ridicată de domnul 
vicepreşedinte Surdu, să ştiţi că noi am opri relaţia cu ei din cauza 
tarifelor şi a lipsei de bun simţ a modului de lucru, că, dacă ar fi 
operativi şi ar taxa cu ora, cum am solicitat noi, nu cu ziua, ar fi o 
relaţie bună şi s-ar fi reabilitat şi ei. 

Dar ei au vândut jumătate din utilaje la fier vechi, şi nu se 
ştie. 

La nivel Ministerului Agriculturii nu le-a mai făcut nimeni 
nici un inventar. Au dispărut utilaje vândute la fier vechi. Au avut un 
parc rece pe care ei le-au folosit pentru a-şi plăti energia, pentru salarii 
şi pentru altele. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, dacă îmi daţi voie, pun o întrebare: dacă 

v-aţi făcut pentru 2010 un buget aproximativ pentru ceea ce înseamnă 
irigarea măcar a suprafeţei contractate în momentul de faţă, a celor 
500 de mii de ha. 

Adică noi am vrea de la dumneavoastră să spuneţi – domnule, 
dacă vrem să irigăm 500 de mii de ha sau dacă vrem să irigăm 700 de 
mii de ha, sprijiniţi-ne, ca în bugetul pe 2010 să avem suma aceasta 
alocată. 

De ce? Pentru că dumneavoastră aţi adus în discuţie aici 
foarte bine acel aspect: din 2010 nu se ştie ce se întâmplă – se elimină 
subvenţia, nu se elimină subvenţia. 

Aţi spus de tariful unic. 
Dumneavoastră ştiţi că pentru a impune tarif unic, trebuie 

modificată Legea 138. 
Ca să modifici Legea 138, şi colegii mei ştiu, Banca 

Mondială are mari reticenţe când este vorba să modificăm Legea 138, 
după câte ştiu eu. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Se pare că nu mai sunt problemele acestea. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, au fost discuţii. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Îmi permit să intervin numai un moment: noi trebuie să 

vedem şi instituţional cine este imobil în ceea ce înseamnă 
îmbunătăţirea bazei legislative, având în vedere funcţionarea acestui 
sistem, şi, dacă la Banca Mondială se găseşte inerţia sau sursa de 
stagnare, să avem discuţii cu ei. 

Nu putem merge mai departe cu ceva care nu funcţionează. 
Pe de altă parte, noi aşteptăm soluţiile care să ne vină din 

zona producătorilor şi a celor care fac utilizarea apei. 
Şi dincolo de discuţiile de clarificare acum a unor probleme, 

noi aşteptăm nişte puncte de vedere referitoare la ceea ce înseamnă 
modificare de legislaţie, relaţii instituţionale, cum am putea vedea 
acest sistem de deconturi, ce trebuie să facem mai departe şi inclusiv 
ce înseamnă tariful unic. 

Sunt aici colegii experţi cu care putem să discutăm problema 
respectivă, ca să putem după aceea, dincolo de aceste chestiuni de 
judecată a unei situaţii care este aproape fără ieşire în care suntem 
acum, să găsim soluţiile pentru ceea ce înseamnă pasul imediat 
următor. Cred că în sensul acesta ar trebui să mergem şi după aceea 
faţă de ceilalţi. 

Am chemat Apele Române, Institutul de Meteorologie, cu 
prognoze, poate vom face şi o discuţie cu experţii – aşa o avem 
planificată, şi vom vedea când o facem, şi cu cei care au proiectat, cu 
specialişti mari, unii în vârstă. 

Din păcate, vreau să vă spun un lucru, stimaţi colegi: lipsesc 
oamenii de până la 50 de ani, deci nu până la 30 de ani, cu expertiză 
pe domeniu. Este o crimă. Este ceva incredibil să constaţi astăzi că 
trebuie să îi chemi pe oamenii care au depăşit 70 de ani ca să ne dea 
nişte date despre ce înseamnă sistemele respective şi ce va însemna 
pasul imediat următor. 

Uitaţi, este şi presa aici. 
Deci să ştiţi că avem această constatare. 
La universităţi nu se mai duc pe specialitate. Sunt prost 

plătiţi, fără un orizont foarte clar, fără un domeniu foarte bine pus la 
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punct. Este prima mare sesizare de domeniu pe care noi nu îl mai 
acoperim profesional. 

Este o mare problemă, să ştiţi. 
Din acest punct de vedere cred că trebuie să vedem măcar 

ceea ce putem face acum, având aceste sesizări pe probleme de 
nefuncţionalitate, dar şi pe ceea ce trebuie să facem în viitor. 

Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte Nica, dacă puteţi să ne spuneţi care este 

stadiul discuţiilor acum la Ministerul Agriculturii. Ce vi se spune 
vizavi de 2010? Că ne interesează foarte mult proiecţia lui 2010. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Domnule preşedinte şi domnule deputat Tinel, aş vrea să 

intervin pe partea legislativă şi să vă spun că nu asta ne-a îngreunat să 
înfiinţăm până acum organizaţii pe un milion de ha. Noi cu această 
legislaţie putem să înfiinţăm până la două milioane de ha organizaţii. 
Problema cheie este problema finanţării de la bugetul statului. 

Să îi răspund domnului deputat Tinel – referitor la cât ne 
trebuie nouă la nivel naţional, vreau să vă spun că îmi este foarte greu 
să facă eu această analiză, deci să facem noi, liga, această analiză, că 
ar însemna să adun 400 de organizaţii şi să le totalizez toate 
deficienţele valorice, pe câtă vreme, şi repet a doua oară în această 
comisie, această situaţie se poate lua foarte bine de către Ministerul 
Agriculturii prin direcţiile agricole unde se strâng mai repede 
organizaţiile udătorilor de apă, împreună cu ANIF-ul. 

Dar în strategia Ministerului Agriculturii pentru următorii 20 
de ani există nişte sume aleatorii, dovadă că nu sunt adunate 
corespunzător. Se aruncă câteva sume, îl cheamă pe Rădulescu, 
Rădulescu pe nu ştiu mai cine... 

Deci nu vreau să devin nici comod, dar nu vreau nici să vă 
creez nişte impresii că liga aceasta are posibilitate să centralizeze. 

În situaţia în care eu, ca preşedinte al ligii, printr-un act 
normativ, voi putea să angajez... pentru că prin cotizaţii... Vă daţi 
seama că jumătate din organizaţii nu sunt plătitoare de cotizaţii, iar 
jumătate sunt modice. Şi mie îmi trebuie exact ce aţi prezentat 
dumneavoastră, domnule preşedinte – oameni în vârstă cu experienţă. 
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Eu nu pot să fac, pentru că la conducerea UAI-urilor se mai regăsesc 
directori cu liceul, directori agronomi, şi nu pot eu să concretizez 
această sumă. 

Şi Ministerul Agriculturii, când vroia să nu se rezolve ceva, 
domnul Mărăcine spunea: domnule, de ce nu irigi un milion de ha? 
Da?! Zic: este în curtea dumneavoastră, domnule Mărăcine, că nu aţi 
pus infrastructura în funcţiune. 

Deci nu vreau să îi aduc jigniri domnului director Mărăcine, 
dar am pierdut între 2005 şi 2008 ani în care puteam să rezolvăm, şi 
nu au fost ani cu criză la Ministerul Agriculturii. Puteam să fim mai 
prompţi şi cu unitatea de management şi de proiectare. 

Domnul deputat Tinel ştie că fondurile administrate de 
Ministerul Agriculturii, contribuţia de la bugetul statului a fost foarte 
mică la UNP. Sunt dosare din partea organizaţiilor udătorilor de apă la 
unitatea de management şi proiectare nerezolvate din 2008 pentru că 
n-au ajuns sumele. Am intervenit prin adresă scrisă ca Ministerul 
Agriculturii să suplimenteze partea de contribuţie la unitatea de 
management. Este un procent de primire a sumelor de la Banca 
Mondială în raport cu ce contribum şi noi, cofinanţarea de la bugetul 
statului, ceea ce nu s-a făcut. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dacă vă aduceţi aminte, dacă nu mă înşel, în toamna lui 2007 

subvenţiile au fost de 6 milioane la ha, nu? 
Îmi aduc aminte că în 2007 a fost o propunere în Parlament şi 

s-a ridicat la 4 şi s-a supralicitat – nu 4, eu dau 5, să fie 7, era ca şi la 
nuntă, şi parcă Bogdan Olteanu a zis: să fie 7, şi 7 a rămas. 

Pentru că atunci într-adevăr 7 milioane au prins bine în 
toamna lui 2007, dar ulterior lucrurile s-au complicat puţin, şi 
dumneavoastră ştiţi, domnule preşedinte, că în discuţii pe partea de I 
plus R bani au fost. Problema este că acea anexă 2 a fost scăpată de 
sub control. 

A fost o perioadă în care într-adevăr banii au venit, ca dovadă 
că s-au şi înfiinţat UAI-uri pentru un milion de ha. 

Nu a fost corelat ce făceaţi dumneavoastră, ce venea din 
teritoriu, cu banii care se dădeau de la bugetul statului pentru plata pe 
anexa 2. Aici este marea problemă. 
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Vă aduceţi aminte că s-a crescut nivelul subvenţiei de la 350 
la 700, în urma discuţiilor. Domnul Cucu a fost la discuţii şi a spus: ne 
daţi, că nu acoperim treapta a 5-a, a 6-a şi a 7-a, şi pe urmă aici a venit 
Banca Mondială şi a spus: vă spun eu că nu a fost justificat. 

Deci au fost nişte decizii pe care, din punct de vedere 
economic, a trebuit să le fundamentăm atunci, la momentul acela, tot 
în discuţii cu dumneavoastră, că nu le-am făcut de capul nostru. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Domnule preşedinte, avem martori la lupta crâncenă care a 

fost între Ministerul Agriculturii şi ligă. 
Domnul deputat Tinel, fiind şi conjudeţean de-al meu, la 

prima vedere noi ne-am certat să ne scoatem ochii, după care încet-
încet, a dat dovadă de colaborare cu noi şi a bătut cu pumnul în masă 
şi la Mărăcine şi la Rădulescu, şi treburile au decurs normal. 

Dar trebuie să fie un om în Ministerul Agriculturii care 
cunoaşte problema şi care vrea să facă ceva. 

Nu s-a vrut... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Sediile de district s-au făcut praf şi ele nu au fost preluate. 
Este o notă a noastră făcut când se solicita semnătura noastră 

pentru privatizarea SNIF-ului în care am solicitat ca mare parte din 
active să treacă poate la UAI-uri şi unele din ele să fie preluate de 
celelalte instituţii, pentru că nu aveam sedii. 

Aveam UMP-uri, aveam o grămadă de instituţii care stăteau 
cu chirie, iar noi veneam şi dădeam pe 2 lei sedii mai ales în marea 
majoritate a judeţelor. 

Nu există judeţ care să nu aibă un sediu judeţean de SNIF. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Şi central. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Da, şi central. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule preşedinte, pot să pun şi eu câteva întrebări? 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Mihai Banu mă cheamă. Sunt şi secretarul comisiei. 
Domnule preşedinte, dumneavoastră în prezentarea pe care 

aţi făcut-o la un moment dat aţi cam împărţit etapele – etapa Mărăcine, 
etapa nu ştiu mai cine. 

Rugămintea mea este să ne ducem cu ceva timp în urmă, că 
aţi spus că aţi fost directorul direcţiei agricole şi sunteţi preşedintele 
acestei ligi importante. 

Dacă vreţi să faceţi o apreciere, dacă tot aţi făcut-o la nivelul 
domnului Mărăcine, să o faceţi începând din 1996-2000, din 2001-
2004, din 2004-2006, din 2007-2009, pentru ca să nu dăm o tentă 
politică acestei întâlniri, ca să nu înţelegem de aici că Mărăcine este 
singurul vinovat de tot ce se întâmplă. 

2) Dacă credeţi că era mult mai uşor de elaborat şi pus în 
practică un program de investiţie pentru reabilitarea sistemului înainte 
ca România să fie stat membru, şi dacă erau posibilităţi financiare şi 
posibilităţi legale, pentru că ştiţi foarte bine – astăzi este mai greu, şi 
începând cu 2007 sunt norme, sunt reguli, şi noi facem parte din 
politica agricolă comună şi nu ne mai putem permite să facem chiar 
orice. 

Aş vrea să îmi spuneţi dacă nu era mai bine ca ceea ce 
spunem astăzi aici să fi fost pregătit înainte de 2007, când orice ordin 
al ministrului în general nu putea fi atât de tare contestat sau, dacă 
vreţi, sancţionat, sau o hotărâre de guvern sau o lege nu puteau fi 
sancţionate de către Comisia Europeană, aşa cum se întâmplă astăzi, 
când mai greşim câteodată şi în conţinutul unui act normativ mai 
scriem şi chestiuni care ne plac nouă, dar care nu sunt în concordanţă 
cu ceea ce se cheamă politica agricolă comună. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Domnule secretar, în 1996-2001 a apărut prin Ordonanţa 26 

înfiinţarea asociaţiilor utilizatorilor de apă, care a funcţionat până în 
2003. În 2003 s-a lucrat la Legea 138, care a apărut în 2004. Probleme 
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de sprijin au început din 1996 şi au fost foarte mari. De ce? Era la 
cârma banilor domnul director Apostol, de la SNIF, care spera ca 
aceste organizaţii nu vor trece în sectorul privat. 

În 2001, domnul ministru Sârbu a venit şi a început cu 
sancţiuni către directorii direcţiilor din judeţe, să înfiinţeze acele 
asociaţii ale utilizatorilor de apă. 

Din 2002 au început şi au crescut aceste suprafeţe, dar ele au 
fost dărâmate în 2004, când a apărut Legea 138, prin care trebuia să ne 
transformăm din asociaţii în organizaţii, şi trebuiau să ia de la început 
aceleaşi documente, aceeaşi metodologie de înfiinţare. Am avut din 
2002-2003, 2006 o întrerupere fantastică. A scăzut dintr-odată 
numărul. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Cine este autorul acestei legi? 
 
Domnul Viorel Nica: 
Autorul acestei legi este Uniunea Europeană. Este lege în 

colaborare Ministerul Agriculturii cu Uniunea Europeană. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule preşedinte, cred că este o scuză. 
Haideţi să ne lămurim. 
Banca Mondială a finanţat un proiect în România. Nu existau 

nici un fel de restricţii pentru că România nu avea nici o obligaţie faţă 
de organisme internaţionale care să o determine să-şi schimbe 
structura. 

Finanţarea unui proiect este una, dar nu este obligativitatea 
statului care plăteşte proiectul. Pentru că acest proiect nu a fost făcut 
gratis. El a fost plătit, chiar dacă banii au fost împrumutaţi de la Banca 
Mondială. A fost achitat. Toată lumea se scuză că nu am avut încotro 
de Banca Mondială. Nu-i adevărat. Nu există aşa ceva. 

Sigur că există o Lege 4, care este lege românească. 
Dacă îmi spuneţi mie că în preambulul sau în expunerea de 

motive a acestor legi pe care le evocă de fiecare dată orice ministru 
sau orice fel de activist din zonă că este vreo interdicţie, vreo restricţie 
printr-o reglementare europeană... Că alte reglementări nu operează, 
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decât cele legate de chestiuni la care România este asociat sau este 
membru cu drepturi depline. 

Nu putem aici invoca de fiecare dată toate greşelile care s-au 
făcut şi că s-a distrus prin această lege şi când spuneţi: a venit Banca 
Mondială şi ne-a dat la cap ca să schimbăm treaba aceasta. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Cred că m-am exprimat eu greşit. 
Odată cu apariţia Legii 138/2004, aceasa a fost legea care a 

transformat asociaţiile în organizaţii, iar noi am trecut cu subvenţii 
europene din 2007. 

Eu am luat-o pe etape cum s-a desfăşurat activitatea de 
irigaţii. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Eu v-am întrebat cine sunt autorii acelor acte normative care 

au distrus până la urmă? Că aşa spuneţi: Legea 138 şi nu ştiu mai care 
au blocat activitatea, ne-au dus înapoi. 

Cine sunt autorii? Pentru că nu cred că au venit din cer, nu? 
 
Domnul Marcel Cucu: 
Parlamentul României. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Dacă îmi daţi vreun iniţiator parlamentar, atunci sunt de 

acord. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule secretar, a fost vorba de o decizie politică luată la 

nivelul Guvernului României în 2003, când s-a iniţiat apariţia Legii 
138. Ea s-a derulat pe doi ani de zile: 2003, 2004. În 2004 a ieşit legea 
care a avut voinţă politică pentru a fi aprobată, aşa cum a fost ea 
aprobată în 2004, şi trebuia pusă în practică. 

Dumneavoastră acum întrebaţi: domnule, dar din 2004 în 
2007 ce s-a întâmplat? Păi vă spun eu ce s-a întâmplat – de ce nivelul 
subvenţiilor pe irigaţii a scăzut foarte mult, dacă luăm statistic, pentru 
că nu vorbim altfel. 
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În 2005 a venit valul de inundaţii, când foarte mulţi bani s-au 
dus pentru canale magistrale şi pe ce am avut noi acolo pe Dunăre, şi 
în 2006 le-am avut pe cele pe interioare, şi au fost alte priorităţi, şi 
atunci nimeni nu a ţipat. Luăm stenogramele de atunci, din şedinţe, şi 
nimeni nu ţipa: daţi bani pentru irigaţii. Nici în 2005, nici în 2006. 
Absolut nimeni. 

2 ani de zile s-au pierdut, chiar dacă am reabilitat 600-700 de 
mii de ha, pentru că staţiile acelea nu au fost întreţinute. Chiar dacă 
erau irigaţii, a fost foarte greu în 2007 să reluăm. De ce? Pentru că în 
2007 am reluat ciclul – iar am avut secetă, s-au dus inundaţiile şi am 
uitat de inundaţii, am uitat de tot şi am început iar să spunem: 
domnule, avem nevoie de bani pentru irigaţii. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Nu m-am referit la bani, eu m-am referit la acte normative 

care au produs... Acelea n-au costat nici un leu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci, în 2003, până nu se ştia că în 2007 România va intra în 

Uniunea Europeană. Unu. Dar asta a fost o decizie care s-a luat 
ulterior. Era un an ţintă. Pentru că dacă vedeţi şi negocierile cum s-au 
purtat între România şi Uniunea Europeană, veţi vedea că au fost daţi 
la o parte doi ani extremei – 2003 şi 2998. 2003 – extrem de secetos; 
1998 – bunicel. Cam aşa au fost ei interpretaţi şi apreciaţi de Uniunea 
Europeană. Dar nimeni n-a spus 2007. S-a luat ca ţintă 2007 de ce? 
Pentru că România avea de parcurs o grămadă de etape pentru a 
îndeplini criteriile de integrare în 2007. Iar dumneavoastră nu puteţi 
să... A fost o decizie politică, pentru că aici foarte multe dintre 
deciziile luate în Parlamentul României sunt politice. Iar în 2003, dacă 
s-a luat măsura pentru modificarea şi apariţia lui 138, vă spun că, 
dumneavoastră asta încercaţi să sugeraţi acum, dar vă răspund eu, s-a 
luat măsura tocmai pentru că SNIF era în găleata în care era, venea cu 
acei 80 de milioane de dolari în spate şi nu mai putea să funcţioneze şi 
decât să falimenteze o societate naţională proaspăt înfiinţată, pentru că 
era proaspăt înfiinţată, s-a zis: „Faceţi o agenţie de reglementare şi 
politici, strategii, care să monitorizeze, să facă altceva, politici în 
domeniu şi una care să rămână cu partea comercială”. Nu exista altă 
soluţie atunci. Că a fost bună, că acum, după şapte ani, noi analizăm şi 
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vedem dacă într-adevăr a fost bună sau n-a fost bună soluţia luată în 
2003, aceasta este altă problemă. De ce s-a ajuns acolo, iar este altă 
problemă. Dar îi este greu să spună, Ligii, acum, care avea 40 sau 50 
de asociaţii în 2003... în 2002, că atâtea aveaţi, n-aveaţi mai multe, da? 
Unele se înfiinţau în 2001-2002 şi mureau în anul următor. Este aşa, 
domnule preşedinte? Au murit ulterior, dar asta pentru că era vorba şi 
de oameni. Dacă n-ai oameni, n-ai cu ce să faci. Dau exemplu mereu 
pe cea de la Coşereni, care a fost prima înfiinţată, a murit Coman, 
săracu’, Dumnezeu să-l ierte şi a murit şi asociaţia imediat. 

Deci, eu vă spun, nu trebuie s-o luăm altfel, pentru că pe 
decizie politică foarte multe soluţii constatăm acum că poate n-au fost 
cele mai bune, dar dacă ne raportăm la 2003-2004, este greu să ne 
transpunem în locul celor de atunci să spunem ce soluţii am fi găsit. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Să reţineţi un lucru, că eu n-am făcut, n-am adus o acuzaţie. 

Domnul preşedinte a adus în discuţie această chestiune, că filmul s-a 
rupt în 2003, când au apărut aceste norme. Şi l-am întrebat cine este 
autorul haosului care s-a produs. Aceasta a fost întrebarea. Am făcut o 
observaţie, o constatare poate şi am pus această întrebare, cine.  

Acum, această comisie de anchetă cred că trebuie să-şi spună 
şi un punct de vedere, pentru că la un moment dat domnul preşedinte, 
domnul profesor spunea că acolo nu a fost vorba de nu ştiu ce, a fost 
vorba de crasă incompetenţă. Adică, pentru anumite perioade există 
crasă incompetenţă şi pentru alte perioade există decizii politice? 
Haideţi să ne clarificăm când sunt decizii şi când este crasă 
incompetenţă. Dacă putem defini sau separa aceste lucruri, este foarte 
bine. Dar eu zic să le tratăm aşa cum le-am tratat până acum cu foarte 
mare seriozitate. Şi eu îi dau dreptate domnului preşedinte că haosul s-
a produs atunci. Vă mulţumesc. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Trebuiau transformate din asociaţii în organizaţii şi vă daţi 

seama că trebuia să plece din nou să adune proprietarii de teren să facă 
adunarea generală, trebuia să se ducă din nou la judecătorie, să caute 
avocaţi, să se duce la ... 
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Domnul Stelian Fuia: 
Ce ministru era atunci când a iniţiat legea, da? Procedura este 

complicată. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Nu este nevoie să repet eu cine a fost ministru şi cine a 

condus. Nu vreau să intru eu în discuţii politice de genul acesta.  
Deci, la apariţia lui 138 s-a vrut funcţionarea asociaţiilor. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu vin tot cu o întrebare, pentru că este important acest lucru 

şi aţi dat naştere la o discuţie care era normală. Care a fost motivul 
pentru care, dacă erau asociaţiile existente, nu s-au transformat 
imediat? A fost motivaţia că nu erau acolo preşedinţii care trebuie, 
pun şi eu ghilimelele de cuviinţă; nu erau membrii care trebuie şi 
atunci haideţi să facem cu alţii, nu cu aceia care au fost; că la noi se 
întâmplă şi chestiunile respective, adică se trece dincolo de ce 
înseamnă profesionalismul şi ceea ce este bine aşezat. Cred că şi în 
sensul acesta se... Adică, nici eu nu pricep acum: „Domnule, de ce n-
ai transformat? Aveai statutul lor. Decât denumirea o puteai schimba, 
nu?”  

Eu nu înţeleg încă un lucru, de ce în lege nu s-au băgat 
formulele care erau, pentru că se puteau băga formulele, este acelaşi 
lucru, acelaşi obiect de activitate cred că-l aveau. De ce a trebuit să 
modific termenul, ca să pot să schimb după aceea probabil? Eu văd 
aşa, trebuie să modific să pun oameni, să modific structura de 
conducere, să am nu ştiu ce relaţii, care este, după părerea mea, o mare 
greşeală a unei zone politice, indiferent care ar fi ea, pentru că eu 
trebuie să lucrez, până la urmă, cu profesioniştii aceia, trebuie să 
rămână; nu mă bag în capul lor şi în mintea lor, mai ales dacă este o 
chestiune de opţiune a omului şi nu una forţată. Pentru că mi se pare 
că undeva găsim rădăcina aceasta a răului dincolo de ce înseamnă... 
crede că, dacă este o anumită perioadă de putere, toţi sunt cu mine sau 
trebuie să fie cu mine. Nu, frate, nu trebuie să fie toţi cu mine, pentru 
că s-ar putea ca adversarul meu politic, din punct de vedere politic, să-
mi accepte programul meu şi să-şi menţină punctul de vedere ca şi 
apartenenţă politică, nu? Deci, aceasta este problema. Dacă atunci a 
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fost o motivaţie a schimbării sau n-a fost o motivaţie reală, ci una de 
formă. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu cred că a fost, pentru că ea a trecut inclusiv prin Comisia 

parlamentară de agricultură legea, a fost lege şi trebuie văzut atunci 
care a fost motivaţia în Comisia de agricultură. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vreau să vă spun ceva. Uitaţi-vă, vă rog, la Legea seminţelor 

şi să vedeţi ce a făcut Comisia de agricultură din perioada respectivă. 
Deci, Comisia de agricultură din perioada respectivă la Legea 
seminţelor este răspunzătoare de calitatea grâului şi a tuturor 
producţiilor din România, prin schimbarea Legii seminţelor. Şi ştiţi ce 
au băgat? Pe lângă sămânţa certificată, sămânţa de calitate. Proba 
costă un milion şi jumătate pe fiecare ţăran şi nu se face niciodată. 
Acum spunem o chestiune, chiar dacă ajunge la Uniunea Europeană. 
Şi pe sămânţa aceea de calitate primim şi subvenţii. Vă daţi seama 
când va auzi cel care plăteşte subvenţia ce va face? Hau-hau. Vă spun 
eu sigur, au modificat-o doi oameni. Păi, noi avem mii de ferme 
producătoare de sămânţă în România, care nu fac o purificare 
biologică, prin legea aceea, de atunci, aţi văzut. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Şi nu fac tehnologia cum trebuie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi tehnologia. Ca să vă dau doar un exemplu, că mai sunt şi 

altele. Este nebunie. Aşa s-a făcut şi aici: „Domnule, ştii, nu-mi plac 
cei de acolo, din judeţul nu ştiu care şi atunci am venit şi am bulversat 
o situaţie care se construia încet-încet”, pentru că era normal să se 
construiască. 

 
Domnul Victor Surdu: 
Dacă-mi permiteţi. Aici a apărut o discuţie care trebuie 

corectată. Nu cred că pe mine, unul, aţi putea să mă acuzaţi de mare 
simpatie faţă de domnul ministru Ilie Sârbu. Cine a fost ministru în 
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2003? N-a răspuns domnul Nica, vă răspund eu. În 2003, era ministru 
domnul Ilie Sârbu. 

Dar am în faţă aici... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cred că era mai important cine era director la RAIF. 
 
Domnul Victor Surdu: 
Este important şi aia şi aia. Pentru că am un material aici, 

care a fost încheiat în aprilie 2003 şi care este aici, aşa, un distins 
domn, Johanes Lin, vicepreşedinte regiunea Europa şi Asia Centrală, 
Banca Mondială, Washington. Acest document este semnat în 2003 de 
cine făcea politica de atunci în guvernul respectiv. Iar în guvernul 
respectiv este semnat de trei miniştri: ministrul agriculturii – domnul 
Sârbu; domnul Mihai Nicolae Tănăescu – ministrul finanţelor; domnul 
Octav Cozmâncă – ministru administraţiei publice. Şi uitaţi-vă ce scrie 
aici: „În urmărirea” – dar cu mare atenţie, să vedeţi cum s-a respectat 
ce scrie aici – „acestor obiective, se va transfera mai multă autoritate 
de la nivelul central la nivelul de sucursală şi amenajare, sediul central 
îşi va menţine responsabilitatea” – se referă la SNIF şi ANIF – 
„generală, dar aceasta va fi exercitată prin stabilirea standardelor de 
performanţă şi prin monitorizarea controlului calităţii”. „Standardelor 
de performanţă” – ce am întrebat noi pe la toate acestea? „Aveţi? 
Unde sunt?”, pentru că trebuie să le aibă. Standardele de performanţă 
unde le are? Pentru salariul pe care-l ia. Pentru că vreau să vă 
informez acum, ca să nu mă supăr şi eu cum se mai supără câteodată 
preşedintele nostru... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar nu bat câmpii. 
 
Domnul Victor Surdu: 
Da, mulţumesc frumos, sper că nici eu nu bat câmpii, s-o iau 

şi eu tot pe câmp, bat câmpul, nu câmpii. 
De câte ori am întrebat: măi, oameni buni, dar câţi sunteţi voi 

la sucursala asta care se ocupă de irigaţii la Ploieşti?, de exemplu. 250. 
Şi cu ce vă ocupaţi? Cu irigarea. Irigarea a ce? 257 de hectare într-un 
loc şi 267 într-un loc. 
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Deci, aici avem o problemă. Uitaţi-vă mai jos ce scrie. Că am 
întrebat: unde, aveţi standarde de performanţă, aveţi criterii de 
performanţă după care stabiliţi salariile? Ce înseamnă „şef de zonă”? 
N-avem nimic cu oamenii aceştia, dar chiar nimic să nu faci! Chiar 
nimic să nu faci! I-am invitat acolo, şi pe cei de la Direcţia agricolă, 
ştiţi, şi pe doamna care se ocupă de decontări. Am lucrat, domnule, că 
ce se întâmplă totuşi în patria noastră dragă şi scumpă? Am purtat 
două dosare, le avea de 35 de zile, le-am dat la nu ştiu care, nu ştiu 
care le-a dat la nu ştiu care şi cei cu legumele le-a tăiat curentul 
electric, iau acolo o mie şi ceva de hectare, dacă-mi dai apă trei zile, la 
revedere, nu? 

Eu vreau să vă mai spun încă ceva şi cu asta închei pe 
capitolul acesta. Planificarea de bani şi funcţia de legătură vor de 
asemenea sarcina.... Responsabilitatea principală pentru supervizare şi 
controlul calităţii va fi delegată celor 12 birouri de sucursală cu 
personalitate juridică. Ia uite ce scrie aici, cu personalitate juridică.  

Mai departe: sucursalele vor ........... şi vor administra 
contracte .............. şi vor fi supervizate de consiliile regionale ale 
.............. sucursalele tra-la-la. Nu s-a făcut nimic de aici. 

Şi mai scrie aic, mai încoace, uitaţi-vă aici ce scrie: 
combaterea eroziunii solului ............ irigări, desecări tra-la-la 
administrate de unităţile de management de la nivel de amenajarea şi 
nu va ţine cont de limita administrativă, pe bazin hidrografic. 

Şi acum, când te duci şi întrebi de ce sistemul acesta de 
irigaţii este o bucată pe judeţul acela şi o bucată pe judecţul acela. Aşa 
este. Dar de ce, cum se cheamă, asta este sucursală şi asta este unitate 
administrativă. Aşa este. Dar de ce aţi desfiinţat şeful de sistem? 
Pentru că înainte era un şef de sistem care avea cheie, ştia gestiunea, 
ştia de la staţia de pompare până capătul celălalt. Deci, consiliile 
acestea de administraţie şi toate celelalte... sigur că noi putem da şi cu 
ăla, şi cu ăla, şi cu ăla. Ei de aşa manieră au făcut. Nu şi-au încărcat 
gestiunea, nu şi-au descărcat gestiunea, ca să prăduie tot. 

Acum, dacă noi îi putem audia aici încă zece miniştri, şi pe 
Flutur, şi pe Ursu, şi pe Lupu şi pe toţi ceilalţi care s-au mai ocupat pe 
aici de legislaţie ş.a.m.d. Dar cred că trebuie să întrebăm pe cei care s-
au ocupat de gestionarea acestor fonduri, unde sunt proprietăţile 
acestea, de ce şi în baza cărui act normativ – că aici scrie, uite, clar – 
cu Banca Mondială, pentru că toată lumea spune că Banca Mondială; 
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uite ce a spus Banca Mondială. Era normal, pentru că de la Banca 
Mondială a venit un om inteligent aici şi a vorbit, care este de meseria 
asta şi trebuia să... nu împarţi astea. Cum să le împarţi, cum să le 
schimbi? A pus şef de zonă. Şef de zonă este cum era înainte – opt 
deputaţi la un judeţ, ai tuturor şi ai nimănui. El este şef de zonă. Care 
zonă? De ce răspunde? Nu răspunde de nimic. Că dacă îl întrebi unde 
este utilajul, unde este echipamentul, spune că nu ştie; dacă-l întrebi 
de ce n-are udători, spune că nu ştie, că a fost el pe acolo, că a mai 
vorbit cu primarul că nu ştiu ce. Păi, şi aici sunt bani, bani care sunt 
tarifele lor. Eu nu spun să-i desfiinţă, dar spun să-i punem la treabă şi 
spun să stabilim pentru fiecare SNIF, ANIF, inspector, inspectoraş, şef 
de zonă ş.a.m.d. criterii de performanţă, să ia salariu în funcţie de cât 
lucrează. Păi, dacă el se duce de şapte ori şi nu a făcut nimic în plus 
decât a făcut domnul Nica pentru organizarea unei organizaţii, ne 
ducem înapoi în 2003, da, uite 2003, că s-a stabilit, să se facă aşa. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine nu le-a dus astea la bun sfârşit? 
 
Domnul Victor Surdu: 
Cine? Bunica. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Care-i problema? 
 
Domnul Victor Surdu: 
Bunica a fost director general la ANIF, bunica a fost director 

general la SNIF ş.a.m.d. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule vicepreşedinte, eu nu mai vreau să comentez, pentu 

că... dar asta nu înseamnă că specialiştii  din România nu aveau 
dreptul la opinie şi la punerea în practic... Din fericire, văd că este o 
constatare sau o notă bine făcută, că este bine gândit finalul, că trebuie 
să fie persoană juridică, pentru că altfel... să stăpânesc un bazin. Deci, 
ei au gândit bine, dar nu trebuie să ne ascundem. De fiecare dată când 
sunt greşeli, repede: păi, n-am avut încotro. Explicaţi, oameni buni, că 
a fost în regulă cum aţi stabilit. În raport, în acel proiect Banca 
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Mondială a stabilit corect, a dat un diagnostic corect. Păi, cum vrei să 
conduci o sucursală fără buget, să aştepţi să-ţi dea aceia banii cu ziua! 

 
Domnul Victor Surdu: 
Sau să dea, domnule secretar, pe 3 iulie anul acesta. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Deci, ai problema este... revenim din nou retoric: a fost sau 

nu a fost o bulibăşeală într-un interval de timp? Asta-i întrebarea. Cine 
se face vinovat de această bulibăşire, că nu pot să o mai numesc 
altcumva, în care toate s-au făcut după nu ştiu ce mici sau mari 
interese. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, nota pe care a citit-o domnul 

vicepreşedinte Surdu face referire la un spaţiu de timp foarte clar: 
2003. Se referă la SNIF. Ea funcţiona atunci. Ulterior, a apărut ANIF 
şi s-a spart şi SNIF. Deci este altceva. Ulterior, trebuie să avem alt 
material de discuţie, ca să justificăm înfiinţarea ANIF şi transformarea 
SNIF în societatea comercială şi spargerea lor. 

 
Domnul Victor Surdu: 
Stimate coleg, aici scrie clar: politici de sprijin al sectorului, 

opţiuni strategice ale politici noastre. Şi aici, unde v-am citit eu, scrie: 
în liniile directoare ale politicii de dezvoltare, reforma preţului şi 
subvenţiilor, din care v-am citit anterior, restructurarea SNIF. Ce v-am 
citit, paragraful se referă la înfiinţarea ANIF şi ce va face ANIF ca 
unitate de gestionare a serviciilor de monopol ale statului şi ce va face 
SNIF care într-o perioadă, uite, mai sus scrie aici, intermediară, va 
lucra ce lucrează, inclusiv va ţine în gestiune toate staţiile de pompare 
până se înfiinţează UAI-urile şi până când acestea preiau inventarul. Şi 
nu s-a făcut aşa. Nu s-a făcut aşa. S-a făcut cum a vrut muşchiul 
fiecăruia care a fost în consiliul de administraţie. 

Şi aici mai spune, uitaţi-vă: se va înfiinţa un consiliu de 
administraţie interministerial. De ce? Pentru că această unitate ANIF 
este unitatea furnizoare de servicii de monopol. 
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Domnul Stelian Fuia:  
Domnule preşedinte, eu sunt om ordonat, aşa, stau cu mâna 

până mi se dă cuvântul. 
Sunt Stelia Fuia, deputat. 
Pentru domnul Surdu, eu sunt de acord că este documentul 

Băncii Mondiale, însă depinde cum a fost transpus şi de cine a fost 
transpus după aceea în legislaţie. Prin ordin al ministrului, prin ce a 
fost transpus? Pentru că dacă a rămas doar un document de analiză, a 
rămas în cabinetul ministrului. 

Eu aş vrea să ieşim un pic din dezbaterea aceasta, că o facem 
dezbatere parlamentară şi i-am chemat pe oamenii aceştia aici, cu care 
suntem colegi, că toţi suntem agronomi, mare parte aici, să le aflăm 
părerea şi să vedem cum mergem mai departe. 

Şi întrebarea mea punctuală este următoarea. În momentul 
actual, SNIF-ului îi cântăm prohodul. Nu este înmormântat, dar îi 
cântăm prohodul. Din ce am văzut noi în filiale, sunt cinci sau şase 
care sunt pe profit şi mai fac ceva. A fost Călăraşul... şapte... Călăraşul 
a fost, de exemplu, în zona noastră, nu ştiu Ialomiţa. El este falimentar 
şi va fi greu ca societatea comercială să mai fie revitalizată de către 
stat. 

Cum vedeţi dumneavoastră evoluţia SNIF în viitor? Pentru că 
sunteţi principalii beneficiari ai serviciilor lor sau ar trebui să fiţi, cel 
puţin, la ora actuală. O restructurare? O vindem, o închidem, o 
împărţim pe judeţe şi menţinem judeţele care mai fac ceva la ora 
actuală? Pentru că unii, exact ca la Prahova, sunt 240 de angajaţi şi 
nici salariul nu şi-l iau. Mulţumesc. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Domnule preşedinte, daţi-mi voie să răspund la problema 

privatizării SNIF-ului, după care eu o să vă cer permisiunea să vă 
orientaţi la un material-schelet, material pe care trebuie să vi-l prezint 
dumneavoastră, pentru că scopul nostru nu se atinge dacă eu nu fac un 
material din ceea ce aţi parcurs dumneavoastră în teritoriu, cu ce avem 
şi noi la cunoştinţă, înseamnă că am venit, ne-am întâlnit degeaba şi o 
să ne critice şi pe noi în următoarea legislatură. 

Domnule deputat Fuia, problema SNIF, după noi, de cinci ani 
de zile a fost... 
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Domnul Stelian Fuia: 
Numai o secundă. Eu întreb, pentru că facem o analiză de ani 

de zile... 
 
Domnul Viorel Nica: 
Da, şi aţi spus o părere. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Dar în raportul acesta trebuia să avem şi nişte propuneri, cum 

vedem noi .............. ca parlamentari. De aceea am întrebat. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Noi am solicitat în permanenţă parte din SDV-istică să se 

transfere UAI-urilor. Este greu. Suntem mulţi. Ar trebui, dar nu mai 
văd cum se face restructurarea SNIF sau să intrăm noi în posesia 
multor utilaje, se poate face la nivel judeţean, pe bazine hidrografice, 
cu acordul financiar dar simbolic al organizaţiilor din judeţul 
respectiv, parte din utilaje care mai sunt bune de utilizat să le 
cumpărăm noi, iar noi, la nivel de judeţ, să ne facem o federaţie care 
să se ocupe de aceste probleme. Pentru că nu o să ne trebuiască la 
fiecare organizaţie o macara, nu o să ne trebuiască un castor la fiecare 
şi nu putem s-o facem. Dar în privatizare dacă se mai poate interveni 
în caietul de sarcini, cu efort financiar simbolic; simbolic spunem, 
poate să fie de la un milion de dolari până la şapte milioane de dolari; 
eu zic simbolic, în care să cumpărăm noi, organizaţiile. La nivel de 
judeţ, deja s-a început cu federaţiile judeţene. Să venim cu 
contribuţiile exploataţiilor agricole, că UAI-ul este non-profit şi 
lucrează cu banii exploataţiilor agricole, să cumpărăm o parte. 
Inventariem, ne ducem la SNIF: „Ce mai ai tu bun? Macara mie îmi 
trebuie, castor mie îmi trebuie, dragheele îmi trebuie, elin de sudură 
îmi trebuie, aparatură de măsură şi control”, eu aşa văd. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Este o părere. 
 
Domnul Viorel Nica: 
O părere, în care dosar se mai poate umbla, ca să folosim o 

parte din ele. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Reluăm chestiunea după ce încheiem luările de poziţii şi alte 

colegilor dumneavoastră, ca să vedem pe urmă... şi în materialul pe 
care ni-l prezentaţi, sigur, este un punct de vedere clar pe care noi toţi 
suntem obligaţi să-l respectăm, nu? Este un punct de vedere pe 
problema respectivă. Sigur, vor spune şi mai mulţi aici, şi experţii. V-
am spus că o să chemăm aici şi oameni care au lucrat fără nici un fel 
de... iresponsabilităţi în situaţia de astăzi a sistemelor. Şi o să luăm 
toate poziţiile acestea, să le cântărim bine şi să le prezentăm ca soluţii 
Parlamentului, atunci când se va prezenta raportul general. 

Domnul Cucu. 
 
Domnul Marcel Cucu: 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu reiterez părerea că 

această analiză este foarte bine venită. Noi am făcut o discuţie mai 
amplă la Brăila în prezenţa domnului deputat Surdu şi le-am disecat 
pe majoritatea, la nivelul la care am fost noi pregătiţi pentru asemenea 
discuţii. Am întocmit şi un material pe care l-am trimis la comisie, 
material în care am picat de acord toţi factorii şi reprezentantul UAI-
lor şi al ANIF-ului. 

Problema este, după părerea mea, în felul următor şi cred că 
trebuie privită ca principiu. Rezultatul acestei comisii nu este acela de 
a da hotărâri judecătoreşti, de a stigmatiza. Rezultatul înseamnă o 
concluzie în urma căreia, în urma acestei concluzii complexe ample să 
putem să vedem ce putem face pentru irigat.  

Eu am mai spus-o cândva şi o spun în continuare, zic că 
sistemele de irigaţii, aşa cum au fost concepute, sigur, la vremea 
respectivă şi cum au fost amplasate în teritoriu, au ţinut cont de nişte 
prognoze, de nişte constatări multe, anuale, de modul în care anume 
zone din ţara aceasta au nevoie de aceste sisteme . Şi eu zic acum, ca 
fermier din zona Bărăganului de nord, zic că nu întâmplător acolo s-a 
conceput cel mai amplu sistem de irigaţii, pentru că este zona care 
multianual a avut probleme. 

Susţinerea irigaţiilor este imperios necesară, chiar dacă cei 
care nu sunt prin zone care necesită irigaţii spun: domnule, ce să 
cheltuim numai pentru o parte din fermieri şi să le dăm pentru irigat? 
Banii aceştia putem să îi împărţim la toată lumea. Evident că este o 
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discuţie şi o judecată greşită pentru că în zonele acestea efectiv nu se 
poate face agricultură fără a fi sprijinită de un sistem de irigat. 

Nu poţi să faci o agricultură performantă. 
Faci o agricultură hazardată. 
Te duci şi îţi investeşti nişte bani şi nu ştii dacă mai iei ceva. 
Vreau să spun celor care nu sunt din zone de genul acesta că 

în fiecare an cei care lucrăm în aceste zone ne punem problema şi nu 
dormim cu nopţile ca să vedem dacă ne putem scoate banii. 

Noi nu ne facem socoteala cât trebuie să câştigăm în plus. 
Socoteala noastră este clară: ne scoatem banii sau nu? 
Eu de anul acesta am început să irig destul de prost, şi vă voi 

spune şi de ce. 
Chiar în situaţia asta, anumite elemente ale politicilor care s-

au desfăşurat în ultimul timp ne fac nişte handicapaţi. 
Iată, noi facem producţii – unele mai bunicele, unele mai 

puţin bunicele, dar când este vorba să le vinzi, faci comparaţie între 
preţul de vânzare şi preţul de cost şi vezi că eşti în afara bilanţului pe 
care ţi-l stabileşti ca să poţi să ieşi la liman. 

Vă rog să mă credeţi că sunt oameni şi sunt fermieri, 
agricultori în România, chiar în zonele acestea, care, sigur, de-a lungul 
anilor şi-au creat nişte posibilităţi financiare, asta este treaba fiecăruia, 
şi care pot să-şi susţină această activitate, dar haideţi să ne gândim la 
majoritatea agricultorilor. 

Ca reprezentant al unei structuri profesionale, zic aşa: noi nu 
trebuie să fim reprezentanţii noştri. Noi nu facem din asta un club, şi 
am spus-o de mai multe ori. Noi suntem reprezentanţii şi avem 
responsabilitatea de a fi reprezentanţii tuturor agricultorilor din ţară. 

Ei bine, se fac asemenea investiţii, şi nu este vorba numai de 
bani, ci şi de efort. 

Sigur, nu este locul aici să discutăm, dar avem multe de spus, 
domnule preşedinte, legat de agricultură, şi sper că vom mai face nişte 
comisii la nivelul Camerei Deputaţilor sau poate al Senatului. 

Eu nu aş vrea să lungesc vorba, şi vreau să trec punctual la 
câteva lucruri, şi aş începe cu o chestiune despre care îmi pare rău că 
s-a tras ca o concluzie. Se spune aşa: cauza pentru care nu se irigă o 
reprezintă udătorii. Aşa este. De ce? Pentru că nu există suficiente 
resurse şi mai ales nu există echipamentul. 
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Domnilor, haideţi să ne înţelegem bine: în momentul când am 
pus în funcţiune un plot, când am pus în funcţiune o organizaţie din 
aceasta, nu este suficient să faci să pompezi apa pe canale şi pe 
conductele subterane; trebuie să mai ai şi cu ce prelua apa. 

Este adevărat că nu se adună udători prea mulţi, şi eu vă spun 
că personal m-am luptat ani de zile până să îmi adun cei 50% plus un 
hectar ca să putem constitui organizaţia respectivă. Nu vă spun care au 
fost metodele, dar am făcut-o în final. 

Foarte mulţi dintre cei care sunt în zonă vor să mai irige, şi 
vin câteodată şi spun: noi suntem în zonă; ce facem? Faceţi bine. 
Înscrieţi-vă în organizaţie. Da, dar cu ce irigăm? Păi de irigat, noi, ca 
organizaţie, nu vă putem da. 

De aceea zic, domnule preşedinte, ca una dintre concluziile 
importante care trebuie să reiasă din această discuţie, din aceste lucrări 
ale comisiei, este aceea că atâta vreme cât nu avem posibilitatea de 
procurare şi nu există echipament de irigat, nu se va iriga decât la 
nivele destul de mici, şi este mare păcat. 

Una din măsurile esenţiale care trebuie luate este de a ne 
asigura ce facem de la anul încolo. Există nişte premise, dar care nu 
sunt concretizate, şi noi ne aflăm deja în luna septembrie şi privim cu 
îngrijorare către anul 2010. 

Iată, aflu aici nişte treburi şi vă spun că, în ignoranţa mea 
legată de patrimoniile acestor instituţii, nu am ştiut. Aflu de 1.800 de 
aripi de ploaie pe undeva unde nu există gestiune, nu există evidenţă, 
nu există nimic. Este groaznic să ştii că au fost, că sunt în evidenţă şi 
că nu poţi iriga. 

Eu, de exemplu, în organizaţia respectivă m-am interesat pe 
diverse canale să vedem unde ar putea să se găsească nişte 
echipamente de irigat care pot să fie puse la dispoziţia unor organizaţii 
nou înfiinţate ca să poate să irige şi să se dezvolte în continuare. Nu se 
ştie nimic, şi probabil că aici trebuie făcute investigaţii foarte serioase 
la nivelul ANIF şi SNIF, ca să vedem ce s-a întâmplat cu ele. 

Că majoritatea au luat drumul topitoriilor, asta o intuim 
fiecare. Pe ce căi, aceea este altă treabă şi trebuie văzut ce se întâmplă. 

Domnule preşedinte, constituirea acestor organizaţii 
înseamnă în primul rând nişte investiţii. După ce ai găsit suprafaţa 
respectivă, este vorba de nişte investiţii. 
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Sigur, legea prevede ca prin anexa 2 la protocolul de preluare 
se alocă sumele necesare pentru punerea în funcţiune. Aşa cum spunea 
şi colegul, nu asta este procedura. 

Noi punem mână de la mână să facem ceva, şi facem ceva 
costisitor pentru posibilităţile noastre, dar vă spun că şi foarte 
ineficient, şi vă dau exemplul cel mai concludent. Dar vă dau 
exemplul de la mine nu pentru a-mi căuta ceva relaţii sau ca să rezolv 
problema mea; nu. Există această situaţie în majoritatea organizaţiilor 
nou înfiinţate sau care se vor înfiinţa în continuare. 

S-a pus în funcţiune o staţie care în mod cert nu avea nimic. 
Mai existau nişte cărămizi. Şi s-au făcut nişte eforturi extraordinare, 
dar ca mod de punere în funcţiune vă spun cu siguranţă că este o 
improvizaţie. SNIF-ul a adus acolo toate deşeurile, le-a înşirat şi le-a 
pus undeva pe acolo, prin staţie, deşeuri de la care sigur că n-ai nici un 
fel de pretenţii. 

Eu aş sugera ca punerea în funcţiune a staţiilor acestora să nu 
se mai facă în felul acesta şi, dacă tot există anexa 2 şi sunt prevăzute 
acolo sumele pentru reparat şi pentru punere în funcţiune, să se pună 
direct pe un sistem reabilitat. 

Adică noi acum am făcut o cheltuială cu punerea în funcţiune 
a staţiei, şi vă spun că au costat foarte mult chiar ştifturile acestea, şi 
trebuie să mai facem un program de reabilitare, pentru că nu se poate 
continua în felul acesta. 

Or, se fac două cheltuieli, şi ideal ar fi ca aceste staţii să fie 
puse în funcţiune în sistem de reabilitare. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ne puteţi spune staţia care se află în situaţia aceasta? 
 
Domnul Marcel Cucu: 
SRPA 21 Viziru Brăila. Nu mă tem să spun. 
Eu nu aş vrea să mă bag în chestiunea cu Legea 138, dar îmi 

dau şi eu cu părerea acum foarte scurt. 
Din punctul meu de vedere, care sunt un agricultor, Legea 

138 este extraordinar de stufoasă, este extraordinar de laborioasă, nu 
este prea uşor de asimilat de către oricine, dar, mă rog, chestiunea 
aceea cu organizaţiile cred că a fost special pusă în felul acesta; deci 
este vorba de procedura aceea de reconstituire a organizaţiilor din 
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asociaţii - ca să nu se constituie repede. Ştiţi, se luase prea mult avânt 
ca să repunem în funcţiune un sistem de irigaţii şi probabil costa şi 
foarte mult, şi hai să mai încetinim sistemul. 

A fost o măsură de încetinire, şi s-a încetinit foarte zdravăn. 
Am trecut noi şi în materialul acesta, dar eu aş vrea să vă mai 

reţin foarte puţin în legătură cu viitorul canalului Siret – Bărăgan. 
Este foarte important în conjunctura în care punem problema 

cheltuielilor de pompare a apei. 
Eu apreciez, după părerea mea, că în ultimii 5 ani de zile s-au 

cheltuit cu pomparea apei cam atât cât ar fi trebuit să se continue şi să 
se finalizeze investiţia aceasta. Aceasta este părerea mea. 

Cred că, dacă se adună bugetele ultimilor ani de zile legat de 
subvenţiile pentru pomparea apei, acoperea. Sigur, este o apreciere de 
novice, dar aşa am eu senzaţia. 

Eu am întrebat, când am avut o discuţie la Ministerul 
Agriculturii, care este situaţia şi care este perspectiva canalului acesta 
care trebuie să ajute sistemul de irigat. 

De la Ministerul Agriculturii, din păcate, am primit un 
răspuns năucitor – păi nu ştiu, nu este al nostru, este al Mediului, nu 
este treaba noastră. 

Păi, domnilor, haideţi să ne gândim: ce face Mediul cu 
canalul acesta? În ce mod se integrează în cadrul Ministerului 
Mediului această investiţie? 

Putea să spună că este a Ministerului Transporturilor. 
Părerea mea este că această investiţie trebuie readusă la 

Ministerul Agriculturii. 
Domnule preşedinte, ce spun acum este în afara discuţiei, 

dacă îmi daţi voie: s-a pus aici problema specialiştilor de până la 30 de 
ani, de până la 50 de ani. 

Nu ştiu dacă nu este deplasat, dar mă hazardez: eu aş sugera 
cuiva, nu ştiu cui, unui organism, ca să facă o anchetă cu privire la 
soarta specialiştilor, şi vă spun de ce: în judeţul Brăila, în ultimii 20 de 
ani s-au dus pe celelalte tărâmuri zeci de specialişti înainte de 
împlinirea vârstei de 60 de ani, de 50 de ani şi de 40 de ani. 

Şi cred că situaţia este generală, şi trebuie studiat de ce se 
întâmplă treaba aceasta. Noi o ştim, dar cred că Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii, cineva trebuie să facă o anchetă şi 
să vadă ce se întâmplă, cum mor specialiştii în agricultură. 
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De ce mor specialiştii în agricultură fără să apuce să-şi ia nici 
pe departe prima pensie? 

Cred că ar fi o anchetă foarte interesantă; rezultatul va fi 
foarte interesant. 

Iată se mai practică această zicere: pomanagii aceştia din 
agricultură stau cu mâna întinsă la bugetul statului. 

Nu este chiar uşor să priveşti în felul acesta, mai ales că în 
primăvară, când a fost zvonul acela cu cupoanele de îngrăşăminte, ştiţi 
cât au crescut preţurile la îngrăşăminte în 2 săptămâni? Dublu. Şi au 
rămas aşa chiar dacă nu s-au dat cupoane. 

Preţurile au început să vină la normal acum, şi vă rog să citiţi, 
domnule preşedinte şi domnilor, nişte oferte de îngrăşăminte din 
ianuarie şi începând din toamnă încoace, şi veţi observa că, de 
exemplu, diamoniu fosfat în toamnă şi în continuare se situa cât a fost 
procurat de către fermieri cu 40 şi ceva de milioane tona, iar acum 
oferta este undeva la 17-18 miloane, deci de peste două ori preţul. 

În iarnă a fost zvonistica aceea, şi nu întâmplător a fost o 
zvonistică foarte bine dirijată, proiectată. Se ştiu şi nişte oameni care 
au profitat de chestiunea aceasta. Îngrăşămintele pe bază de azot au 
ajuns de la 1 leu până la 2 lei şi 20 de bani kg. Acum au revenit la 
preţul iniţial. 

Şi, atunci, întreb: domnule, cum ţi-ai calculat profitul în iarnă 
şi cum ţi l-ai calculat acum? că nu îmi faci ofertă fără profit. Este clar. 

Iar materia primă nu s-a scumpit de asemenea manieră din 
toamnă şi până în iarnă şi acum dintr-o dată s-a ieftinit la jumătate. 

Haideţi să vedem ce se întâmplă pe piaţa imputurilor acestea 
şi chiar şi la utilaje. 

Aşa se întâmplă şi la utilaje. 
Chiar cu programele acestea europene, ştiţi cât s-au scumpit 

utilajele când este vorba să înceapă o nouă sesiune de depunere de 
proiecte? Este jale. 

Vă rog să mă iertaţi dacă m-am aprins puţin în dezbatere, dar 
asta este – nu poţi să nu te exprimi când vezi ceea ce se întâmplă. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Încerc eu un răspuns - la mine, în Modova, se spune aşa: de 

inimă rea, domnule. 
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Specialiştii agricoli mor în primul rând de inimă rea, că nu le 
iese nimic. 

 
Domnul Marcel Cucu: 
Acesta este răspunsul. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
A rămas unul la 4-5 comune, fără telefon, fără birou, fără 

maşină şi cu un salariu de femeie de serviciu de la şcoală. 
De inimă rea mor majoritatea, când se uită în jur câtă 

buruiană este şi ce nenorocire este. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Mă numesc Ion Lepădatu şi reprezint în ligă judeţul Brăila. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Atenţie, judeţul care irigă cel mai mult în România. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
În perioada 1995-2005 am fost directorul tehnic la SNIF 

Brăila, RAIF. 
Referitor la istoria acestei Legi 138, am discutat-o de n ori – 

au fost şi simpozioane. 
Eu, ca director tehnic, am participat şi la Sinaia, şi la Amara, 

la Slobozia. Am fost de foarte multe ori la simpozioane cu privire la 
această lege. 

La tot ce căutam noi să spunem că nu suntem de acord cu ea, 
exact domnii despre care spunea domnul deputat că semnează ne 
traduceau: nu se poate. Dacă nu respectaţi criteriile pe care le punem 
noi în această lege, nu veţi primi cei 85 de mii sau 89 de milioane de 
euro. Nu ştiu exact suma, că sunt ani de atunci. 

Inclusiv cu calculul, noi am susţinut un tarif de livrare mediu 
pe amenajare. 

Orice îmbunătăţire am căutat noi să facem sau orice am vrut 
noi să spunem prin această lege, au spus: nu, domnule; dacă nu apare 
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cum avem noi impus venit de la Banca Mondială, nu veţi primi acest 
sprijin. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar ei erau cei care vă spuneau treaba aceasta sau erau de-ai 

noştri, din ţară? 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Ei erau în sală şi ai noştri ne explicau. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi cine erau cei care explicau în felul respectiv de pe o poziţie 

de forţă? De fapt, nici nu se discuta. Era transmiterea unei dispoziţii. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Nu mai vreau să spun, că a murit respectivul, cu care ne-am 

certat cel mai tare. 
Referitor la schimbare, şi pe aceasta ne-am certat. 
De ce schimbaţi ca să se ia de la zero? 
Domnul Rădulescu ne-a spus: se schimbă întrucât vom intra 

în subvenţie pentru irigaţii şi se dau numai pentru organizaţii; dacă 
rămân asociaţii, nu veţi primi niciodată. Pe viitor, vom intra în 
Uniunea Europeană, şi Uniunea Europeană nu este de acord cu 
asociaţia de utilizatori de apă, ci este de acord cu organizaţia 
utilizatorilor de apă. Şi aceasta s-a întâmplat. 

Şi acum, referitor la subvenţie, Legea 138 a intrat la 1 
octombrie efectiv, prin despărţirea SNIF-ului în ANIF şi SNIF. 

Până atunci subvenţia pe irigaţii venea la ANIF, adică la 
SNIF, cum era atunci. 

Începând din 2005, a venit la subvenţie la energie, iar pentru I 
plus R, pentru întreţinere şi reparaţii, un leu nu s-a mai dat. 

Se făceau organizaţiile noi. Chiar dacă se făceau, era clar. 
Anexa 2 dispăruse din acel protocol. Domnule, vrei să faci 
organizaţie? Da. Anexa 2 dispare că nu mai sunt bani pentru 
întreţinere şi reparaţii. Veneau numai pentru aducţiune la ANIF. 

Singura este HG 123, ulterior Legea 125 care a început din 
2007, şi atunci a apărut I plus R, plus banii pe pază, şi au început din 
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nou să se formeze organizaţii şi au luat amploarea la care s-a ajuns 
acum. 

Referitor la anexa 2, nu sunt bani. Până la apariţia Legii 125 
nu s-a dat un leu pentru anexa 2. 

Deci acei bani s-au dat în 2007, 2008, 2009. 
Este capitol separat pentru stingerea anexei 2, dar niciodată, 

părerea mea, că la nivel central de ANIF nu s-a ştiut cât valorează 
aceste lucrări şi prin ordinul ministrului, când spunea că subvenţia este 
atât, niciodată nu a ştiut Ministerul Agriculturii ce valoare are această 
anexă 2 pentru toate organizaţiile şi reabilitarea acestor organizaţii. 

În fiecare an ea s-a micşorat dar în schimb stingerea anexei 2 
nu s-a făcut. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dacă îmi daţi voie, domnule Lepădatu, dumneavoastră aveţi 

dreptate, dar era o neconcordanţă acolo – preluaţi prin protocol 
infrastructura, în schimb se venea cu anexa 2 şi se spunea – domnule, 
dar uite, acolo am probleme. Aici a fost marea problemă, şi domnul 
Cucu a spus foarte bine: domnule, să reabiliteze sistemul, să preluăm 
sistemul, adică nu dau SPP-ul acum şi vin şi spun: gata, i-am dat staţia 
de pompare repede şi facem protocol. 

Şi încă o problemă pe care au ridicat-o colegii, dar după 
război mulţi se arată deştepţi - poate că într-adevăr prin lege trebuia 
fiscalizat, facturat, pentru că în contabilitate în momentul de faţă nu vă 
puteţi înregistra. Nu ştiu dacă protocolul se poate înregistra în 
contabilitate. 

 
Domnul Ion Lepădatu: 
Este înregistrat. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Se poate înregistra? 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
În contabilitate valoric ne înregistrăm cu valoarea prin 

protocol şi amortismentul îl calculăm. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
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Ce preluaţi, în protocol vă înregistraţi. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Ca valoare, da. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Au apărut problemele cu anexa 2, pentru că efectiv între 

scriptic şi faptic au fost foarte mari diferenţe. S-a mers cu hei rup, hei 
rup, daţi-i drumul, am preluat infrastructura şi dumneavoastră veneaţi 
şi spuneaţi: domnule, stai aşa că am probleme – asta nu este, asta nu 
merge, asta nu este, şi a apărut această anexă 2 care niciodată nu a fost 
pusă la punct. 

 
Domnul Ion Lepădatu: 
Acum, şi legislaţia este, pentru că, dacă noile organizaţii nu 

semnau cel puţin protocolul de luat în întreţinere şi exploatare, nu 
primeau sprijin. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Erau condiţionări. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Erau condiţionări. Trebuia să semnezi anexa 2, că, altfel, nu 

luai subvenţie pe energie. 
Trebuia să iei proces-verbal de luare în întreţinere şi 

exploatare, că nu-ţi dădea sprijin financiar. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ne-am minţit noi pe noi, vă spun eu. Aia am făcut. 
Ne-am minţit noi pe noi pentru că nu am fost foarte capabili 

ca prin legislaţie să impunem - sistemul se predă la cheie, fără anexa 
2, fără anexa 7, 10, 15, 20. 

Avea statul obligaţia să vi-l predea la cheie, şi cu asta 
terminam. 

 Aici este marea problemă. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Am 32 de staţii în organizaţie la mine. 
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Eu am aşteptat să vină SNIF-ul, ANIF-ul să mi le facă? 
Am fost la utilizatori. Se dă anul acesta 50 de lei pe ha. 
Şansa mea este că am societăţi comerciale cu 1.500 de ha, cu 

2.000 şi înţeleg necesitatea irigaţiilor. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ceea ce mi se pare foarte grav aici este această condiţionare 

care nu este prevăzută în lege. 
Sigur că ea s-a făcut conform legii, dar ca să scap de aceste 

investiţii care nu vi s-au dat... 
Deci vi s-a dat infrastructura cu problemele pe care le avea, 

condiţionând că altfel nu îmi dă, ceea ce nu scrie nicăieri în lege – dai 
condiţionat pentru că nu ştiu ce trebuie să fac. De fapt, obligaţie are 
statul. 

Dar cine era conducătorul atunci al ANIF-ului? 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
În 2004 era domnul Apostol şi apoi în 2005 a venit domnul 

Nastea. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi împreună ambii au făcut acelaşi lucru. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aşa era legislaţia. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu. Legislaţia, în opinia mea, nu putea fi, pentru că nici 

Banca Mondială, nici Uniunea Europeană nu condiţionează să preiau 
eu lucrări obligatoriu care nu sunt puse la punct. Eu cel puţin asta am 
înţeles. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Între scriptic şi faptic nu era o corelare exactă. 
În procesul-verbal se spunea că este realizat 70%, şi în 

realitate ei se duceau şi găseau 20%. Au găsit aceste probleme, aceste 
discrepanţe şi au început să ţipe. Şi s-a spus: să le dăm posibilitatea 
prin anexa 2 ca să corelăm chestiile acestea. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Vă spun eu că aici a fost chestiune care nu a fost la locul ei; 

adică raportarea reparaţiei era de 80% şi ea era făcută 20%. 
Dar a doua problemă gravă este când eu condiţionez 

subvenţia pe un anumit obiect. Asta nu există nicăieri în legislaţia 
europeană, şi nici în lege nu este aşa ceva. 

 
Domnul Jianu Savu: 
Este ordin. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ordinul este corelat cu o hotărâre de guvern sau cu o lege? 
Este corelat sau nu este corelat? Că aici este problema. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Este corelat, pentru că în perioada aceasta din 2000 s-au tot 

reabilitat sisteme, s-au tot băgat bani crezând că se vor înfiinţa 
asociaţii. Şi avem cazul de la Călăraşi când, în prezenţa domnului 
Surdu, ni s-a spus: am reabilitat 10 de mii de ha în 2003-2004 şi nu am 
constituit UAI-urile şi atunci staţiile acelea s-au distrus, s-au făcut 
praf. 

Ei, când venea statul pe urmă, după 3 ani de zile, el te lua la 
scripticul lui, la evidenţa lui şi spunea: eu am reabilitat acolo în 2003 
10 mii de ha. Ia aici de la mine 10 mii. Când venea domnul preşedinte 
de la Călăraşi zicea: domnule, stai aşa, că faptic nu sunt 10 mii 
reabilitate; sunt 4 mii sau 5 mii, că uite, staţiile nu sunt 90% 
reabilitate, ci sunt 30% reabilitate. Şi, atunci, ne-am minţit unii pe 
alţii. Asta s-a întâmplat. 

Nu s-a ţinut cont prin politică: domnule, reabilitez 150 de mii 
de ha şi imediat înfiinţez asociaţii pe 150 de mii de ha. Nu să 
reabilitez şi să dau drumul la proiecte de investiţii de reabilitare şi în 
spate să nu am nimic. Bineînţeles, până au început oamenii să se 
strângă şi să vadă despre ce este vorba. Le-am transformat din 
asociaţii în UAI-uri. Alte discuţii, alte bazaconii, şi s-a stopat o 
perioadă. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule coleg, dar problema care se pune este: am reabilitat 

10 mii de ha acolo, dar până când eu le-am dat în primire, ce am făcut 
ca stat? 

Pentru că el zice: da, domnule, eu le-am reabilitat şi în 
perioada aceasta au venit şi s-au furat, s-au descompletat şi aşa mai 
departe. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Vă spun ce au făcut: au spart SNIF-ul în ANIF şi SNIF, s-a 

diminuat personalul, şi nu au mai avut fonduri de pază. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Firma de securitate unde a fost? La ANIF. 
Vă spun eu referitor la această firmă - dacă completul de 

judecată nu era puţin mai ferm, astăzi nu mai funcţiona nimic din 
ANIF, dacă blocau conturile şi toate celelalte ale ANIF-ului. Şi va 
trebui să avem la viitoarea întâlnire o discuţie exact pe tema aceasta, 
că am înţeles că este echivalentul a 4 milioane de euro. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu vreau să vă spun că ce discutăm noi acum cu 

reprezentanţii ligii este un fenomen similar petrecut din 1990 până 
încoace. 

Noi băgam în 1995 bani în reabilitare dar în spate dispăreau 
de 10 ori cât reabilitam noi, şi tot aşa. 

Personalul a scăzut de la 100 de mii la 5 mii de oameni şi 
aceasta a fost dinamica. De aceea am şi cerut noi ministerului o 
dinamică a suprafeţelor irigate şi a personalului aferent suprafeţelor 
irigate în România, ca să facem o comparaţie şi să vedem ce se 
întâmplă, cum au evoluat investiţiile şi reabilitările în România. 

Deci fenomenul este similar şi pentru 1990-2000, dar şi 
pentru 2000-2009, numai că acum este o perioadă mai aproape şi sunt 
înfiinţate asociaţiile. Asociaţiile ţipă că nu au bani, nu au cum să 
funcţioneze pe propriile picioare. 2010 este foarte aproape, mai sunt 
câteva luni de zile. Politica în domeniul acesta este extrem de vagă, 
extrem de netransparentă, ca să spun aşa, pentru că nu se ştie ce se va 
întâmpla din 2010. 
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125 acela nu ajunge decât dacă luăm pe proiecte 600-700. 
Facem o socoteală cât trebuie să reabilităm. 

De la bugetul statului este posibil să nu obţinem nimic dacă 
tot o numim subvenţie, ajutor de stat, că noi am negociat 2007-2008 şi 
2009 subvenţii, şi din 2010 s-ar putea să nu mai negociem şi, atunci, 
noi trebuie să venim prin comisia parlamentară şi să spunem: fraţilor, 
aveţi obligaţia să notificaţi repede Comisia Europeană, să cereţi cel 
puţin pe perioada de derulare a programului acestuia pe agricultură 
până în 2013, dacă vrem să avem agricultură şi irigaţii în România. 
Dacă nu, îi lăsăm să moară. Toţi au spus în discuţiile cu domnul 
Surdu: ce facem dacă nu mai avem subvenţii din 2010? Murim. Închid 
toţi. Vor rezista câţiva, dar restul vor muri. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Haideţi să poată să continue domnul coleg. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Referitor la instalaţiile de irigat, atât ........... cât şi instalaţiile 

manuale. Aici este o contradicţie şi este ceva care supără, la noi, la 
Brăila. 

Deci, în prima fază a fost a ANIF. Conform legislaţiei în 
vigoare şi odată cu înfiinţarea organizaţiilor, trebuia... cinci instalaţii 
la o mie de hectare, era o... Luând amploare înfiinţarea organizaţiilor, 
printr-un protocol, care nu mai ştiu care este stadiul, a trecut de la 
ANIF la SNIF, pe urmă iar de la SNIF la ANIF, nu mai ştiu situaţia. 
Iar acum, la data la care discutăm, se spune că sunt în patrimoniul 
SNIF şi SNIF a venit la toate organizaţiile din Brăila şi ia chirii din 
anul 2005 până la ziua de astăzi, chirii care se ridică la ridică la... 

Eu am avut discuţii dure cu conducerea SNIF Brăila: „Tu nu 
ai un contract cu utilizatorii, tu n-ai făcut un proces-verbal de evidenţă 
a cestora”. A trimis prin poştă facturile. La un tambur ia 60 de 
milioane pe lună şi vă spun că un tambur de acesta este 450 de 
milioane; deci 60 de milioane cu cinci luni, le-ai amortizat într-un an. 
Şi vine din 2005, eu vă demonstrez cu hârtii, până în 2008. Şi acum a 
început în 2009, la zi şi continuu facturează, facturează. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
De când a început această facturare? 
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Domnul Ion Lepădatu: 
Prima factură a emis-o la 1 octombrie 2008, când a văzut că 

nu mai are bani, SNIF, cred eu, a zis: „Ia să găsim o găselniţă de a 
căuta unde sunt aceste instalaţii de irigat” şi facturează. Şi a facturat, 
la mine la Brăila a factura toate organizaţiile. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Fără contract, fără nimic. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Fără contract. Iar procesul verval, eu mă refer la organizaţiile 

mele, proces-verbal de preluare în exploatare şi întreţinere a acestor 
instalaţii de irigat îl am de la ANIF, la cele două unităţi de 
administrare. Şi pe urmă, în perioada aceasta, el a luat în 2008, în 
septembrie, a făcut evidenţa unde sunt aceste instalaţii? La noi, adică 
la organizaţia de aici. Şi ne-am trezit pe la sfârşitul lunii octombrie, 
începutul lui noiembrie cu facturi de miliarde de lei, miliarde de lei pe 
lună, 2005, 2006. Şi continuă şi anul acesta. Cu toate că... nu ştiu... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Este vorba de preluarea şi predarea patrimoniului între SNIF 

şi ANIF. Ei acum au reglat, am impresia, în octombrie-noiembrie anul 
trecut, au reglat ce înseamnă... unde rămân tamburii; nu puteau să 
rămână la ANIF, şi-au dat seama că sunt la ei. Între timp nu au 
reactualizat contractele cu dumneavoastră, dar au venit şi au spus: 
„Din 2005, de când s-a înfiinţat SNIF, noi preluăm calitate procesuală 
pentru ANIF şi vă facturăm chirie pentru tamburii aceştia”. Pentru că 
de atunci trebuia protocolul încheiat între SNIF şi ANIF şi, într-
adevăr, infrastructura aceasta, instalaţiile, utilajele acestea de irigat 
trebuia să rămână la SNIF, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră nu 
trebuie să intraţi în legalitate şi să le spuneţi: „Băi, fraţilor, noi n-avem 
nici un contract cu voi. Haideţi să facem un inventar să vedem câte 
Dumnezeului sunt, unde sunt, despre ce este vorba”. Poate unele nu 
le-aţi folosit niciodată şi le spuneţi: „Băi, fraţilor, ia veniţi şi luaţi-le 
acasă şi faceţi ce vreţi cu ele”. 
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Domnul Marcel Cucu: 
Acum s-a stabilit contractual tariful de plată. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Discuţia pe care am avut cu directorul SNIF ni s-a spus că 

domnul director Bergheş ne-a impus să vă facturăm, să vă facem, 
pentru că altfel noi picăm, nu ştiu cum, ne dă afară. Dfiscuţii mari. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Haideţi să nu-l băgăm pe Bergheş, nu mai era la 1 octombrie 

2008. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Nu-i luaţi parte, nu vă supăraţi pe mine. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu-i iau parte. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Este tariful dat de dânsul. Exact cu o săptămână înainte de a 

pleca unde a plecat. Dacă-l luăm pe domnul Bergheş, ce a făcut în 
domeniul acesta de îmbunătăţiri funciare, a desfiinţat SNIF-urile, 
pentru că SNIF-urile mergeau când a preluat domnul Bergheş. Eu ştiu 
situaţia SNIF-urilor, pentru că am lucrat în SNIF. Şi eu am fost 
director la SNIF Brăila până a venit domnul Bergheş şi a spus: „Dacă 
nu te înscri în partidul X, te dau afară”. Şi i-am spus: „Nu mă înscriu”. 
Nici n-am fost în partid, nimic. Am plecat şi mi-am văzut de treaba 
mea. Aşa că eu ştiu ce a făcut domnul Bergheş. Eu am lucrat cu dânsul 
şi nu spuneţi că a fost un om... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Faţă de ce aţi spus dumneavoastră că... 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
... din punct de vedere profesional... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
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Domnule Lepădatu, dumneavoastră aţi spus că prima factură 
v-a apărut la 1 octombrie 2008. 

 
Domnul Ion Lepădatu: 
Patru odată mi-a venit. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
La 1 octombrie 2008? 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Da. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Bergheş nu mai era de două luni de zile. 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Şi tariful mi l-a dat printr-o hotărâre a dânsului. Din 2006. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
S-au prevalat de calculele făcute în timpul... 
 
Domnul Ion Lepădatu: 
Domnul Bergheş atunci a plecat, deci pe cinci ani, a plecat 

acum, la 1 octombrie anul trecut şi în continuu... 
 
Domnul Victor Surdu: 
Am o propunere. Să fiţi de acord că mai sunt încă persoane... 

Noi trebuia să terminăm mai de mult cu dumneavoastră audierea, dar 
asta este, sunt foarte multe probleme. 

Am o rugăminte, domnule preşedinte, să ne adresăm încă o 
dată oficial distinşilor noştri agricultori, să depuneţi cât puteţi mai 
repede un alt material, că aşa, aţi mai depus câte unul. Restructuraţi-l 
şi depuneţi un material. 

Aş insista pe următorul aspect. Vedeţi, şi în discuţiile de 
astăzi, şi în discuţiile de la judeţe, a fost aşa, nu ştiu cum să spun, 
parcă este o frică, parcă este ceva tabu, legea aceasta 138. Nimic nu 
este definitiv, nimic nu este de neînlocuit. Deci, dacă aveţi unele 
observaţii care sunt justificate cu nişte argumente, dacă puteţi să le 



 87

şi..., atunci noi o să le preluăm, o să le analizăm; că aşa, cu bau-bau-l 
acesta – nu ne dă boie Banca Mondială, nu ne dă voie nu ştiu cine, 
Uniunea Europeană şi alte poveşti – o fi ceva, dar noi trebuie să ne 
uităm, să vedem care sunt restricţiile, care sunt armonizările, care sunt 
negocierile, care sunt politicile şi mai modificăm şi legea asta, că nu 
este prima dată când un parlament modifică o lege, sper de data 
aceasta s-o modificăm în bine. 

Rugămintea noastră însă dacă aţi putea, ştiu că sunteţi foarte 
ocupaţi acum, aţi început recoltatul la floarea soarelui, dacă aţi putea... 

 
Domnul Viorel Nica: 
Nu am început. 
 
Domnul Victor Surdu: 
Mulţi, prin jurul meu, pe acolo, au şi recoltat-o. Au şi dat foc, 

contrar legislaţiei. Asta este. Ieri, era plin de pompieri pe acolo, vreo 
cinci-şase maşini de pompieri, a fost un scandal! De ce? Pentru că 
acum cred că în Bărăgan ia foc fără s-i dai, dar acum, dacă-i şi mai 
dai, arde! 

Deci, dacă aţi putea să vă grăbiţi un pic, pentru că noi 
săptămâna aceasta, de mâine încolo ne apucăm de scris. Avem multe 
de scris la raportul acesta, multe anexe. Dacă se poate să grăbiţi un 
pic. 

Să vă dea Dumnezeu sănătate şi ploaie la timp. 
Poftiţi. Dar să concentraţi un pic, vă rugăm frumos, pentru că 

mai sunt oameni pe aici de la TRANSELECTRICA. 
 
Domnul ...................... Cazacu: 
Cazacu mă numesc, sunt director pe mai multe organizaţii pe 

Galaţi. Două probleme am să mai pun eu. 
Vreo şase-şapte organizaţii din zonă nu beneficiază de 

subvenţii şi probabil nici în viitor, pentru că nu sunt proprietare pe 
infrastructură. Nu au putut prelua infrastructura, pe motiv că este în 
domeniul public al statului. Împreună cu Ministerul Agriculturii s-a 
intervenit, s-a făcut un proiect de hotărâre de guvern, s-a oprit 
proiectul acesta la nivel de finanţe publice. Nu ştiu, prin noua lege se 
poate prevedea ceva ca organizaţiile să devină proprietare fără să mai 
treacă prin hotărâre de guvern? 



 88

Altă problemă. Majoritatea organizaţiilor constituite au reuşit 
cu cei de la ANIF să-şi pună la punct reţeaua de alimentare cu energie 
electrică. Au rămas cam vreo patru organizaţii, însă tocmai aceste 
patru au nevoie de fonduri mai mari. De ce? Reţeaua de stâlpi, 
transformatoare, celule, nu mai există şi necesită investiţii mari, pe 
care organizaţiile respective nu au de unde să ia ca bani. 

În 2009 a apărut o UG 2009, care prevedea ca aceste instalaţii 
electrice să fie puse în stare de funcţionare cu bani de la buget. 
Comisia dumneavoastră poate face ceva în sensul acesta? 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă noi aveam această propunere la buget, puteam să 

încercăm mai mult aici, când s-a discutat bugetul. Acum noi am putea 
să preluăm anumite chestiuni ca să le aducem la rectificare. Trebuie să 
avem aceste date. Nu vă promitem ferm, pentru că orice rectificare 
trebuie să găsească sursa şi este foarte greu, la mijlocul anului să 
găseşti sursa. Noi putem să venim, însă trebuie să găsim sursa de 
susţinere. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, daţi-mi voie. 
Domnule Cazacu, explicaţi-ne un pic ce înseamnă domeniu 

public. Aţi spus că unele organizaţii n-au preluat infrastructura de 
irigaţii pentru că... 

 
Domnul .............. Cazacu: 
Şi staţia şi subteranul au fost trecute în proprietate publică cu 

10-15 ani în urmă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
În ce lege sunt? În 213? 
 
Domnul Viorel Nica: 
213 – a consiliilor judeţene. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aţi vrut să constituiţi UAI-uri. S-au constituit, este a 

proprietarului. Şi infrastructura a cui este? 
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Domnul ................. Cazacu: 
Este a ANIF, în administrarea ANIF, proprietate publică. 

Ministerul Agriculturii ştie problema. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ce au preluat domnul Cucu şi domnul Nica la Ialomiţa .... 
 
Domnul .................... Cazacu: 
Nu. 
 
Domnul Ion Lepădatu:  
Înainte de ’89 cine a exploatat? 
 
Domnul .................... Cazacu: 
ANIF, dar l-a trecut în proprietate publică, ca să nu le predea 

la asociaţii. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
A fost al CAP-ului, este o altă problemă. 
 
Domnul...................... Cazacu: 
Deci, sunt în continuare proprietate publică. Dacă îl întrebaţi 

pe domnul Rădulescu, vă lămureşte dânsul. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ce vă rog eu, ne daţi situaţia de la Galaţi, s-o avem aici, da? 

Bun.  
 
Domnul ....................... Cazacu: 
Mai aveam o problemă. Era vorba de tarife. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Subcomisia care este pe Galaţi, să verificaţi chestiunea 

respectivă. 
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Domnul ...................... Cazacu: 
La Galaţi, tarifele le stabileşte ANIF, în ce sens? Pentru ca în 

campania, să zic, 2010, pentru a întreţine şi repara aducţiunea, este 
necesar să se facă un anumit gen de lucrări cantitativ; valoric, stabilesc 
valoarea. Dacă noi nu suntem de acord, ei taie ce propunem noi, dar 
ne pune să semnăm pe contract că nu avem pretenţii în cazul în care o 
să se întâmple, eu ştiu, un accident, se dărâmă un canal sau se 
întâmplă ceva. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Acestea sunt tertipurile ANIF-ului, ştim, sunt discuţii. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar eu v-aş ruga să ni le semnalaţi în scris. 
 
Domnul..................... Cazacu: 
Ce vreau să vă mai semnalizez şi cu asta închei. Cu ani în 

urmă, prin 2004-2005, s-au stabilit nişte cantităţi fizice şi valorice 
pentru anexa 2 la protocol. În momentul acesta, dacă noi vrem fizic să 
facem ceea ce era prevăzut în anexa 2, nu reuşim nici 30 la sută să mai 
executăm. Deci, ar trebui să ne sprijiniţi şi în reevaluarea lucrărilor din 
anexa 2 la protocol. Şi cu aceasta am încheiat. Vă mulţumesc. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este în regulă. V-aş ruga să notaţi adresa mea de e-mail, 

eventual, dacă vă este mai uşor să comunicaţi prin e-mail cu mine: 
Valeriu_Tabara@yahoo.com şi o să punem toate materialele la 
dispoziţia colegilor, dar daţi-ne vă rog amănunţit toate problemele, 
inclusiv chestiuni legate de anexa 2. 

 
Domnul Victor Surdu: 
Dar sistemul acela de irigaţii care era pe dealurile acelea de 

la... mai funcţionează ceva? 
 
Domnul ..................... Cazacu: 
Am înfiinţat pe bazinul hidrografic Bârlad trei organizaţii, la 

domnul Porumboiu şi vreo şapte organizaţii pe Albiţa-Fălciu. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Ce suprafaţă au? 
 
Domnul ..................... Cazacu: 
16 mii pe Albiţa-Fălciu şi câteva mii pe bazinul Bârlad. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule coleg, vă rog. Să vă spuneţi şi numele. 
 
Domnul ........................ Mitea: 
Mă numesc Mitea, reprezint judeţul Călăraşi. 
Vreau să vă prezint situaţia terasei Călăraşi, la care s-a referit 

domnul deputat, referitor la cele zece mii de hectare, care au fost 
reabilitate în 2003-2004 şi care în 2005, în momentul în care s-a trecut 
la această formă de păzire a staţiilor, a fost distrusă. Deci, aveam 
reabilitate patru staţii de pompare, 1-2-3-4. Au fost păzite, prin efort 
propriu, de fermieri, doi ani. Şi în momentul în care s-a dat dispoziţie 
să se ia transformatorii, nu au mai putut să păzească aceste staţii. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine a dat dispoziţie să se ia transformatorii? 
 
Domnul ........................ Mitea: 
ANIF. 
 
Domnul Viorel Nica: 
Domnule preşedinte, ştiţi cum s-a întâmplat? ANIF a avut 

contract cu furnizorul de energie. Când a văzut că a apărut şi s-a 
înscris organizaţia a spus: „Domnule, eu nu mai am nevoie de asta, 
reorganizaţi”. A reziliat contractul. De aici s-a rupt, adică deconectat. 
ANIF a reziliat contractul. Când s-a dus domnul Mitea cu ordinul 
ministrului, a spus: „Mie nu-mi mai trebuie. De mâine, reziliez 
contractul cu electricul”. Aşa s-a întâmplat. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Urmând ca acel contract să-l preia cineva şi nu l-a mai 

preluat. 
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Domnul Viorel Nica: 
Nu l-a mai preluat pentru că acela, între timp... nu a fost 

vorba că staţiile puse la punct şi n-au putut să funcţioneze în anul 
respectiv... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Păi, nu. Domnul Mitea spune că staţiile funcţionau, s-a 

înfiinţat acolo o organizaţie. 
 
Domnul ........................ Mitea: 
Nu s-a înfiinţat. Nu s-a mai asigurat paza. Au început să 

constituie organizaţii. În momentul când s-au constituit, de la ANIF au 
spus că nu mai funcţionează, li s-a reziliat contractul. În momentul 
când s-a reziliat contractul, trebuie să preiei absolut toate costurile. 

Avem în acest caz trei UAI-uri înfiinţate în terasă, au plătit 
absolut tot, contractul multianual, tot ce înseamnă, cotizaţii au plătit. 
Nu pot să irige pe canale deschide, deoarece UAI-urile nu pot să 
funcţioneze decât prin SPP-uri, deci nu se păzeşte decât energia 
electrică. Ce facem? Este o aducţiune de 4 km, H de pompare este de 
3 m. Este un sistem foarte performant şi nu se poate funcţiona. Deci, 
nu putem. Avem alimentare, avem staţia de bază, putem să 
funcţionăm şi cei care au înfiinţat UAI-urile nu ....... beneficieze de 
subvenţiile pentru... Nu ştim. Eu am discutat şi la Ministerul 
Agriculturii nu avem nici un răspuns. 

Şi încă o problemă pe care colegii mei n-au semnalat-o. Mă 
refer la staţiile de bază de la desecări. Poate că nu este interesant. Eu, 
unde lucrez ca director, am şi desecare. Paza la desecări pe care o 
efectuează sau exploatarea la desecări, care la ora actuală este a ANIF-
ului, o fac prin patrulare. Nu ştiu ce înseamnă să poţi să păzeşti cinci-
şase staţii prin patru lacuri. Aceeaşi soartă o vor avea şi staţiile de 
bază. 

Deci, sunt lucruri care pe noi încep să ne intereseze, pentru că 
noi folosim staţiile de bază şi trebuie să avem grijă de ele. 

Eu am simţit de la comisie ce înseamnă... ne-aţi spus să 
constituim federaţia. Noi constituim federaţia, preluăm infrastructura. 
Şi staţiile de bază, şi canalele de aducţiune. Dar puterea noastră 
financiară şi de organizare este minimă. Nu ştiu cum putem noi să 
preluăm o infrastructură. Eu am 13 mii de hectare, dacă fac o 
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federaţie. Nu este... Cei cu care colaborez sunt puternici, mă refer la 
fermieri. Am găsit enorm de mult şi în infrastructură, şi în echipament 
de irigat, deci nu irigăm. Dar cred că modul de înfiinţare a federaţiilor 
şi a confederaţiilor, acum patru ani când s-a gândit, cred că este 
depăşit, cred că trebuie să ne gândim la altă formă de organizare, ca să 
putem să preluăm infrastructura unui bazin hidro. I-am spus şi 
domnului Surdu, dumneavoastră tot ne-aţi spus de federaţie şi a fost o 
discuţie de patru-cinci ori. Da, eu am încercat. Eu fac federaţie. Tot ce 
înseamnă organizare înseamnă bani. Deci, am făcut federaţia, am făcut 
liga, am făcut tot ce se poate organiza pentru irigaţii. Dar v-am spus, 
avem o limită ca organizaţie, nu sunt fonduri, nu sunt bani. Aceasta 
denotă că noi trebuie să ne gândim... 

 
Domnul Viorel Nica: 
Autofinanţare. Fermierii au dat, n-au stat într-o sută şi ceva 

de mii de lei. 
 
Domnul ........................ Mitea: 
Merg mâine acasă şi vrem să punem rapiţă. Ce le spun eu 

domnilor fermieri? Până la sfârşitul lunii septembrie mai beneficiem 
de subvenţie şi din septembrie nu mai beneficiem. Ce le spunem?  

 
Domnul Viorel Nica: 
În 2010 nu mai este sprijin, nu mai sunt subvenţii. 
 
Domnul Victor Surdu: 
Nu a spus nimeni deocamdată asta. 
 
Domnul ........................ Mitea: 
Cine plăteşte decontul energiei electrice? 
 
Domnul Viorel Nica: 
Deci, începând cu 1 octombrie, anul de irigaţii în România, s-

a legiferat 1 ianuarie – 30 septembrie. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Este o prostie. Începe la 1 septembrie şi se termină la 1 

septembrie. Campania de toamnă practic începe la 20-25 august la 
rapiţă. Nu mai vorbesc că mai sunt şi alte culturi. 

Ce vă rugăm? Noi nu vă putem spune acum că problema se 
va rezolva la minister mâine. Noi vom prelua pe materialul pe care ni-l 
trimiteţi şi vă garantăm că vom sesiza ministerul asupra acestei 
chestiuni în care trebuie să se pronunţe acum, să vedem dacă a făcut 
demersurile sau nu a făcut demersurile către comisie. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Cred că trebuie făcut un material repede către guvern, către 

primul ministru. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Rapid şi pe baza materialului care ne vine. Dacă mâine ne 

vine acest material, poimâine îl avem şi-l putem trimite. Deci, aceasta 
este rugămintea noastră ca observaţie, acum, la ceea ce înseamnă 
politicile faţă de ceea ce înseamnă lucrările de irigaţii din anul 2009-
2010. Faceţi-ne materialul şi, dacă ne vine mâine, poimâine noi facem 
materialul către domnul prim-ministru şi-l expediem la dânsul şi la 
Ministerul Agriculturii. 

În concluzie, v-am ruga să ne pregătiţi un material cu 
probleme pe care le-aţi întâmpinat, chiar cele sesizate de reorganizare, 
de legi ş.a.m.d. şi punct de vedere privind continuarea a ceea ce 
înseamnă domeniul acesta al irigaţiilor şi nu numai, pentru că noi ne-
am axat acum, pentru că acestea sunt arzătoare, dar sunt probleme 
legate de desecări, combaterea sărăturilor pe zonă ş.a.m.d. Deci, ar 
trebui să le vedem şi pe acestea. Şi cum trebuie procedat în continuare, 
tarifele ş.a.m.d. Bine? Aşteptăm. Dacă mâine vin materialele, este 
foarte, foarte bine. Aveţi şi e-mail-ul şi adresă şi tot. Mulţumim foarte 
mult. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Şi noi vă mulţumim. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Bună ziua. Aş vrea în primul rând să vă prezentaţi. 
Sunteţi de la TRANS ELECTRICA, da? 
 
Domnul Marian Cernat: 
De la Compania Naţională TRANS ELECTRICA. 
Sunt Marian Cernat, director conducere operativă în cadrul 

Diviziei Dispecerul energetic naţional TRANS ELECTRICA SA. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De ce v-am invitat noi la comisia noastră de anchetă 

parlamentară privind sistemele de irigaţii şi fondurile alocate, ca şi 
alte câteva probleme legate de sistemul de îmbunătăţiri funciare: 

Una dintre problemele pe care ne-o evocă beneficiarii, şi îi 
avem aici de faţă pe domnul Nica, pe domnul Cucu, şi au fost şi 
colegii dânşilor înainte, dar nu numai acum, ci şi în discuţiile din 
teritoriu cu membrii comisiei noastre de anchetă, deci se ridică mereu 
problema legată de relaţia domniilor lor şi a ANIF-ului cu furnizorii 
de energie electrică. 

Nu de puţine ori sunt probleme legate de ce înseamnă 
finalizarea documentaţiei pentru deconturile care trebuie făcute pentru 
energia electrică. 

Şi, în al treilea rând, este faptul că în general sistemele de 
irigaţii din România „beneficiază”, în ghilimele, de energie care 
provine din surse scumpe, nu din sursele care să fie mai accesibile, şi 
spunem acest lucru „mai scumpe” pentru că până acum pentru energie 
s-a dat o subvenţie. Cu cât energia este mai scumpă, cu atât şi 
subvenţia se reduce ca valoare, ca şi beneficiul ei pentru producătorul 
agricol. 

Şi am vrut să stăm de vorbă cu dumneavoastră.  
De fapt, noi am invitat şi pe alţi colegi din domeniul respectiv 

– HIDRO ELECTRICA, care ar fi trebuit să fie aici, dar sperăm că, 
dacă nu pot veni astăzi, data viitoare să ne onoreze cu prezenţa. 

Şi am dori câteva puncte de vedere exprimate pe aceste 
probleme. 

Rugăm şi pe colegii beneficiari ai energiei electrice să-şi 
expună câteva dintre punctele de vedere, ca şi colegii parlamentari 
membri ai comisiei. 



 96

Domnule director, vă rog, punctul de vedere. 
 
Domnul Marian Cernat: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
În primul rând, vreau să spun că obiectul de activitate al 

Companiei TRANS ELECTRICA este transportul şi conducerea prin 
dispecer al sistemului electro-energetic naţional. 

Compania TRANS ELECTRICA este practic 100% o 
companie reglementată, care are ca venituri tariful de transport şi 
tariful de servicii de sistem, incluzând serviciul funcţional de sistem, 
adică plata pentru conducerea sistemului energetic naţional. 

Compania nu are voie, prin lege, să facă comerţ cu energie. 
Singura enegie pe care o cumpărăm este energia cu ajutorul 

căreia ne acoperim pierderile în reţeaua de transport. 
Deci problemele legate de furnizare de energie trebuie 

discutate, dacă vorbim de piaţa liberă de energie, cu furnizorii de 
energie. 

Vreau să reamintesc faptul că în România piaţa angro de 
energie electrică este liberalizată 100%, în sensul că orice consumator 
poate uza de eligibilitate şi deci îşi poate cumpăra energia de la orice 
furnizor doreşte. 

Eu ce pot să vă spun – eventual să vă aduc unele lămuriri 
legate de modul de funcţionare al pieţei angro de energie electrică şi 
condiţiile tehnice de funcţionare a sistemului electro-energetic 
naţional, respectiv care ar fi oportunităţile de asigurare cu energie 
electrică a consumului pentru irigaţii. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, deci dumneavoastră preluaţi energia de la 

producători, o introduceţi în sistemul naţional şi o dirijaţi în funcţie de 
consumatori, care consumatori au acum fosta distribuţie a RENEL-
ului, cum era pe timpuri, privatizată în fel şi chip – unii de sud, alţii de 
nord, alţii de Timişoara, alţii de Iaşi şi aşa mai departe, respectiv 
ENEL, EON şi alţii. 

Deci dumneavoastră aveţi în proprietate reţelele mari de 
transport până unde? 
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Domnul Marian Cernat: 
Reţea de transport este considerată şi este în administrarea 

TRANS ELECTRICII reţeaua de 220 kilovolţi, 400 kilovolţi şi 750 de 
kilovolţi. 

De asemenea, mai sunt în administraţia TRANS 
ELECTRICA o parte din staţiile de 110 kilovolţi şi medie tensiune 
care, prin dezvoltarea istorică a sistemului electro-energetic, sunt în 
acelaşi loc cu staţiile de 400 sau 220 de kilovolţi, şi deci nu au putut fi 
separate pe criteriul acesta al nivelului tensiunii. 

Cu alte cuvinte, noi preluăm în reţeaua electrică de transport 
majoritatea energiei produse la producător şi o ducem spre 
consumatorii alimentaţi direct din reţeaua de transport. Aceştia sunt 
puţini ca număr şi în general sunt marii consumatori industriali, deci 
nu irigaţiile, spre societăţile de distribuţie, de unde o preiau furnizorii 
şi o duc direct la consumatori. 

Deci pentru serviciul pe care îl prestăm noi primim un tarif de 
transport care are două componente: are o componentă la intrarea 
energiei în reţeaua de transport şi una la ieşirea energiei din reţeaua de 
transport, şi practic acest tarif se aplică fiecărui megawatt oră produs 
în centralele electrice, cu excepţia unor grupuri de putere mică, care 
sunt exceptate de la plata acestui tarif. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am înţeles. 
Fiţi amabil şi spuneţi-ne: referitor la liniile de transport al 

curentului electric către staţiile de pompare de bază sau de punere sub 
presiune din sistemele de irigaţii sau de desecări, pătrundeţi până 
acolo sau asta ţine numai de distribuţie, de furnizori? 

 
Domnul Marian Cernat: 
Liniile acestea ţin de distribuţie pentru că de regulă sunt linii 

de la 110 kilovolţi în jos. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi ultima întrebare de la mine: având în vedere că 

dumneavoastră preluaţi energia de la producători, aveţi o posibilitate, 
fiind societate reglementată şi proprietatea statului, să dirijaţi către 
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sistemele de irigaţii energia ieftină produsă în hidrocentrale sau în 
NUCLEAR ELECTRICA? 

 
Domnul Marian Cernat: 
Nu. Nu intră în atribuţiile noastre, dar ca o sugestie personală, 

ca unul ca lucrez în domeniu de mulţi ani, cred că pentru energia 
folosită în irigaţii eu aş avea două posibilităţi de a obţine o ieftinire a 
acestei energii – o posibilitate ar fi ca să se realizeze consumul pentru 
irigaţii cu precădere în orele de gol de sarcină ale sistemului. 

Noi avem o diferenţă între vârful de putere şi golul de putere 
de noapte de 2.000 de megawaţi, ceea ce înseamnă că noaptea noi 
trebuie să reducem producţia în centrale cu aproape 2.000 de 
megawaţi, punând să funcţioneze practic la minim tehnic centralele 
termo. 

Ei, în acestă perioadă, având în vedere un consum 
suplimentar de energie electrică pentru staţiile de pompare, eu nu 
cunosc exact procesul tehnologic, dar bănuiesc că ar putea să 
funcţioneze în golul de noapte şi să pompeze apa în canalele de 
aducţiune şi în canalele de irigaţii, şi pentru energia aceasta ar putea 
Autoritatea de Reglementare să reglementeze un tarif corespunzător. 

O altă sugestie ar fi: legiuitorul să aplice o metodologie 
similară cu cea pentru stimularea energiei din surse regenerabile, 
respectiv să instituie un gen de certificate albastre pentru energia 
consumată pentru irigaţii. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi-ne, domnule director, reţelele care merg spre staţii de 

pompare şi în sistemul respectiv vă aparţin tot dumneavoastră? 
 
Domnul Marian Cernat: 
A fost pusă întrebarea şi am răspuns: nu ne aparţin nouă. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director, aţi spus că practic luaţi energia de la 

producător şi o transportaţi, şi de la dumneavoastră o ia furnizorul, 
altcineva, şi o duce la staţia de pompare. 

Întrebarea mea este: pe legislaţia actuală, ca o propunere 
legislativă, poate fi întrerupt acest lanţ, care mi se pare foarte lung şi 
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costisitor pentru beneficiarul de apă de irigaţii? În sensul că există 
producător, există unul care preia, mai există unul care furnizează şi a 
patra verigă este beneficiarul. Şi, dacă da, se încalcă cumva legislaţia 
europeană în domeniu? Sau ea este reglementată şi însuşită la nivelul 
Comunităţii Europene? 

 
Domnul Marian Cernat: 
V-am spus că TRANS ELECTRICA nu poate fi furnizor 

pentru că TRANS ELECTRICA deţine monopolul asupra reţelei de 
transport şi, din dorinţa de a o pune în relaţie de echidistanţă cu toţi 
participanţii la piaţă, nu i se acceptă participarea ca furnizor. 

Dar fiecare producător are şi licenţă de furnizor, deci nu este 
nici o problemă să se cumpere în calitate de furnizor direct de la 
producător energia. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Alte întrebări? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Cu cât credeţi că s-ar reduce costul energiei dacă s-ar 

cumpăra direct de la producător, domnule director general? 
Ştiu că poate nu sunteţi pregătit cu un calcul, dar poate ne 

spuneţi estimativ. 
 
Domnul Marian Cernat: 
Nu cunosc aceste elemente pentru că, prin natura activităţii, 

noi nu suntem implicaţi în activităţile comerciale. 
În plus, vreau să vă spun, şi ştiţi şi dumneavoastră, că toate 

contractele de furnizare sunt confidenţiale. Nimeni nu a reuşit până 
acum să facă publice contractele de furnizare. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Adică vă referiţi la acele contacte cu băieţii deştepţi. 
 
Domnul Marian Cernat: 
Nu comentez. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
În faţa noastră, puteţi să ne spuneţi prin da sau nu, sau dacă 

ne sugeraţi ca această comisie parlamentară de anchetă poate solicita 
la nivelul guvernului ca apa pentru irigaţii să se ducă direct de la 
producător, fără a mai trece prin aceste două, trei, patru verigi. 

 
Domnul Viorel Nica: 
Este vorba de încheierea de contracte direct cu producătorii. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Exact. 
 
Domnul Marian Cernat: 
Eu am sugerat două soluţii, respectiv energie de gol de 

sarcină şi eventual o subvenţie din partea statului. 
Acum, orice societate, inclusiv TRANS ELECTRICA, care 

este o societate reglementată, la fel şi societăţile de distribuţie, care 
sunt tot societăţi reglementate şi care prin lege sunt obligate să-şi 
separe activităţile de distribuţie faţă de cele de furnizare, deci atât 
societatea de transport, cât şi societăţile de distribuţie trăiesc din 
tarifele respective care sunt reglementate. Deci, să scoţi din tarif o 
cantitate de energie, ar trebui să o suplimentezi cu ceva. Oricum am 
da-o, trebuie subvenţionat undeva acest cost. 

Deci cu alte cuvinte, dacă, să zicem, pentru energia de irigaţii 
nu s-ar percepe tariful de transport şi distribuţie, societăţile de 
distribuţie şi de transport vor trebui să perceapă un tarif mai mare 
pentru cealaltă energie distribuită, respectiv transportată. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă mai aveţi întrebări. Nu mai aveţi întrebări. 
Domnule director, mulţumim foarte mult. Să fiţi sănătos. 

(Ora 14,50) 
 
 

* 
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Lucrările s-au reluat la ora 15,35. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este prezent domnul secretar de stat Gheorghe Albu, din 

penultimul mandat sau din ultimul mandat de guvernare la Ministerul 
Agriculturii, şi îi mulţumim pentru faptul că a dat curs invitaţiei 
noastre pentru astăzi. Data trecută a fost o mică inadvertenţă care a 
făcut ca dumnealui să nu fie prezent aici. 

Domnule ministru, ştiţi că avem o comisie de anchetă pe care 
a aprobat-o Camera Deputaţilor privind cercetarea modului în care se 
gestionează amenajările de irigaţii şi a fondurilor alocate acestora, şi 
sigur ne interesează în principal faptul că şi în perioada în care 
dumneavoastră aţi fost secretar de stat au existat multe probleme 
legate de îmbunătăţirile funciare, iar, dacă luăm anul 2007, a fost chiar 
unul extraordinar de dificil. 

Ne interesează un punct de vedere privind situaţia 
îmbunătăţirilor funciare, a sistemelor de irigaţii, de desecare din 
perioada în care s-au gestionat de către Ministerul Agriculturii şi în 
care aţi fost secretar de stat. 

În al doilea rând, ne interesează un punct de vedere privind 
patrimoniul şi demersurile făcute pentru ceea ce înseamnă privatizarea 
SNIF-ului şi care este cauza pentru care nici până la această dată nu s-
a clarificat problema patrimonială între ANIF şi SNIF, pentru că 
există protocoale semnate, dar problema acestui patrimoniu nu a fost 
clarificată. 

Vă reamintesc de perioada 2007-2008. 
Vă spunem că, în conformitate cu procedurile de la Camera 

Deputaţilor în astfel de situaţii, toate afirmaţiile se înregistrează şi se 
stenografiază, deci tot ce se spune rămâne în documentele şi în dosarul 
acestei comisii. 

Rugămintea noastră este ca pe această problemă să se spună 
tot ceea ce se cunoaşte. 

Noi ne-am propus nu să judecăm oameni. Probabil că de asta 
nici nu sunt mediatizate atât de tare problemele de la această comisie, 
deşi în spate se pare că se găsesc pierderi care depăşesc multe miliarde 
de euro, sau, dacă am vrea să refacem sistemele, cred că ne-am duce 
undeva la 15-20 de miliarde de euro. Vom vedea, că vom avea în 
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zilele următoare nişte întâlniri cu cei care pot face evaluări de acest 
tip. 

Cert este că este vorba de miliarde de euro, şi nu de 10 metri 
de perdea sau de nu ştiu cum s-a făcut sau ce intenţii au avut unii să 
cheltuiască. 

Acestea sunt pierderi reale. 
Şi, de asemenea, aş vrea să vă întreb care sunt cunoştinţele 

dumneavoastră despre programul ROMAG, care apoi s-a regăsit şi se 
regăseşte ca o datorie imensă la SNIF şi care practic face ca această 
entitate să fie în moarte clinică, să spunem aşa. 

Şi după aceea îi rog pe colegii parlamentari să intre în dialog 
cu dumneavoastră. 

Vă rog, domnule ministru. 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Domnule preşedinte şi domnilor deputaţi, în primul rând 

vreau să îmi cer scuze că nu am putut să fiu prezent la şedinţa 
anterioară. Aşa cum şi dumneavoastră aţi spus, invitaţia adresată mie a 
ajuns ulterior datei în care am fost convocat. 

Totodată, vreau să îi mulţumesc domnului deputat Banu că 
m-a înştiinţat să particip astăzi la orele 15,30, motiv pentru care vreau 
să vă asigur că nu mă sustrag prezenţei în faţa comisiei şi, mai mult 
decât atât, dacă aş putea să fiu util, sincer să vă spun, mă dăruiesc. 

Am îndeplinit funcţia de secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii din mai 2007 până în decembrie 2008. În perioada când 
am îndeplinit funcţia de secretar de stat am avut doi miniştri – pe 
domnul Remeş şi pe domnul Dacian Cioloş. 

În perioada mandatului domnului Remeş, respectiv din mai 
până în octombrie, am avut atribuţii prin delegări de competenţă să 
răspund de cele două unităţi care administrează sistemul de 
îmbunătăţiri funciare în România. 

După octombrie 2008, prin ordinul emis de domnul ministru 
Dacian Cioloş, nu am mai avut atribuţii şi delegări de competenţă cu 
privire la cele două unităţi şi am administrat doar... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
În 2008? 
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Domnul Gheorghe Albu: 
Este vorba de ordinul 911 din 1.11.2007 prin care domnul 

Dacian Cioloş nu îmi mai dă în delegări de competenţă atribuţii cu 
privire la cele două unităţi SNIF, ANIF, şi răspund doar de programul 
UMP reabilitarea şi reforma sistemului de irigaţii - cel derulat prin 
Banca Mondială, potrivit Legii 4. 

Mă voi referi mai mult la perioada 2007, mai ales că pentru 
agricultorii români a fost anul cel mai critic, pentru că în 2007 s-a 
instalat o secetă hidrologică fără precedent, motiv pentru care s-a 
impus luarea de măsuri deosebite de către Guvernul României prin 
Ministerul Agriculturii. 

Şi aş vrea să mă refer aici la Ordonanţa de Urgenţă nr.39 din 
16.05.2007 care modifică art.67 din Legea 138/2004 privind 
prelungirea termenului de plată a contribuţiei proprii la contractul 
multianual. Până atunci termenul era 31 ianuarie. Acest termen a fost 
avansat la data de 30 iunie şi totodată extinde dreptul de a beneficia de 
subvenţii şi persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri sunt 
amplasate în amenajările de irigaţii care se pun în funcţie în anul 2007 
şi nu sunt cuprinse în teritoriul organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. 

Totodată, aş vrea să scot în evidenţă adoptarea Hotărârii de 
Guvern nr.463 din 16.05.2007 care acordă sprijin financiar 
agricultorilor pentru asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare. 

Mai este vorba de Ordinul ministrului agriculturii nr.388 din 
21.05.2007 care modifică plafonul de ajutor financiar de la de la 390 
de lei RONI pe hectarul irigat la 700 de lei RONI pe hectarul irigat. 

De asemenea, mai este vorba de proiectul de hotărâre privind 
suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii cu sumele necesare 
pentru remedierea avariilor şi repunerea în stare de funcţionare a 
infrastructurii de irigaţii pentru zonele afectate de secetă hidrologică în 
anul 2007. 

Referitor la impactul acestor măsuri, vreau să vă spun că 
suprafaţa contractată a crescut cu aproximativ 30%, suprafaţa totală 
pregătită pentru irigaţii - de aproximativ 500 de mii de ha, devansarea 
termenului de plată şi de încheiere a contractelor multianuale, inclusiv 
majorarea tarifului de la 390 la 700 - au făcut ca suprafaţa contractată 
să fie de aproximativ 300 de mii de ha. 
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De asemenea, vreau să vă spun că s-a adoptat Hotărârea de 
Guvern 463, cum spuneam mai devreme, privind sprijinul financiar 
acordat producătorilor agricoli în aşa fel încât, prin această hotărâre de 
guvern, se acordă sume pentru menţinerea în funcţiune privind 
realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare în sumă de 140 de lei pe ha; de asemenea tot 
prin acest act normativ se asigură 31 de lei pe ha – asigurarea pazei şi 
protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. 

Tot prin acest act normativ se alocă suma de 14 mii RONI – 
executarea lucrărilor de aducere în stare de funcţionare a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului 
organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii. 

De asemenea, tot prin acest act normativ: suma de 9.600 mii 
lei pentru executarea lucrărilor de aducere în funcţiune de către 
Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare situată în cadrul teritoriului organizaţiilor de 
îmbunătăţiri funciare care, din cauza stării de degradare, nu s-au putut 
transmite în proprietatea acestora, aşa cum era prevăzut în actul 
normativ. 

Impactul acestei măsuri a fost: în acel moment au fost în curs 
de constituire un număr de peste 69 de organizaţii a utilizatorilor de 
apă pentru irigaţii, cu un teritoriu în suprafaţă totală de peste 200 de 
mii de ha, iar până la 31 ianuarie 2008, când urma să înceapă 
campania de pregătire a sistemelor de irigaţii, numărul total al 
organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii a crescut la 292 de 
organizaţii, iar teritoriul acestor UAI-uri s-a extins până la 882 de mii 
de ha. 

De asemenea, vreau să vă spun că în 2007, datorită 
fenomenelor naturale, Ministerul Agriculturii a încheiat o convenţie 
comună cu HIDROELECTRICA şi NUCLEARELECTRICA 
necesară în vederea furnizării de energie electrică la preţ redus cu 30 
la sută. A fost încheiat acest protocol, dar datorită directivelor cu 
Uniunea Europeană, nu s-a putut aplica această măsură, fiind 
considerată măsură de sprijin de stat. Totuşi, în nota comună se 
precizează că se vor modifica contractele încheiate cu furnizorul de 
energie electrică, cu organizaţiile şi asociaţiile utilizatorilor de apă 
pentru irigaţii. Iar pentru a nu crea situaţii discriminatorii între ANIF 
şi organizaţiile de udători, s-a propus ca energia electrică să fie plătită 
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în termen de 60 de zile, tocmai ca organizaţiile de udători să nu mai 
intre şi să plătească penalităţi, lucru care a fost realizat. 

Şi impactul acestei măsuri este că un număr de 28 de 
amenajări de irigaţii din judeţele Brăila, Bacău, Botoşani, Călăraşi, 
Constanţa, Ialomiţa, Iaşi, Tulcea, care în prezent nu erau viabil 
economic, au solicitat şi au încheiat contracte pentru o suprafaţă de 
500.655 hectare cu înălţimi de pompare peste 70 m şi chiar 90 m.  

Totodată, aceste amenajări au solicitat cerere pentru contracte 
în anul 2008. 

De asemenea, spuneam mai devreme, prin Ordinul 388/21 
mai privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii 676/2007 
privind aprobarea cuantumului estimat al patronului maxim la hectar, 
care era de 390 lei, deci el în 2007 a fost onorat cu suma de 700 lei. 

Prin Ordonanţa de urgenţă 39/16 mai 2007 pentru 
completarea articolului 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare 
138/2004 s-a aprobat pentru anul 2007 şi persoanelor fizice şi juridice 
ale căror terenuri sunt amplasate în afara amenajării organizaţiilor de 
udători, în aşa fel încât şi aceştia să beneficieze de facilităţile actului 
normativ. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar ei au primit numai pentru anul 2007, deci nu s-a extins şi 

în 2008, respectiv 2009. Sunt sisteme de irigaţii, haideţi să nu spunem 
private, dar care sunt proprii, nu intră în sistemele mari, anul acesta şi 
anul trecut n-au participat sau n-au beneficiat de aceste subvenţii. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Da... Nu... În 2008, şi cred că domnul deputat Tinel mă poate 

ajuta, pentru că dânsul a lucrat alături de mine, ştiu că au fost 
propuneri şi pentru menţinerea tarifului de 700 de lei şi pentru anul 
2008. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Tariful s-a menţinut şi în 2007, în 2008 şi în 2009 şi acum 

acelaşi tarif este de 700 de lei. Dar domnul preşedinte întreabă dacă 
subvenţiile pe care le-am dat noi pentru cei din afara ......... care aveau 
terenul.............. 
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Domnul Gheorghe Albu: 
Şi 2007, fără 2008. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai în 2007 s-au dat. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Le-am dat subvenţia echivalentă a 40 de litri de motorină 

pentru cei care irigau din sistemele ......... şi o parte din ...... Şi s-a 
menţinut şi în 2008 cu o condiţie, şi în 2008 şi în 2009 cu o condiţie, 
să aibă contractul încheiat cu cei de la Apele Române, pentru că sursa 
de apă era a lor. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar ei n-au aprobat, să ştiţi că în 2009....... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ştiţi ce se întâmplă? Dacă le-ar fi adus contractele semnate la 

marginea tarlalei şi le-ar fi spus: „Acestea sunt contractele voastre, 
luaţi motopompa şi irigaţi şi 40 de litri de motorină. Irigaţi?” „Da”. 
Acum .................. în sensul să obligăm Apele Române judeţene sau 
cum sunt ele, sucursale, să vină şi să încheie... să aibă abilităţi să 
încheie contracte; să nu iei omul să-l trimiţi la 200 de kilometri, să-i 
spui: „Du-te la aceia să-ţi închei contractul”, pentru că se lipseşte, 
pentru 40 de litri de motorină. Aici a fost, cred, o scăpare a noastră 
legislativă, pentru că n-am găsit soluţia să chemăm instituţiile să vină 
la capătul tarlalei şi să încheie contracte anuale de furnizare a apei 
pentru cei care nu făceau parte din ANIF, nu luau apă de la ANIF. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Aşa cum spuneam mai devreme, 2007 a fost un an deosebit 

datorită secetei excesive, motiv pentru care ministerul... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Mai este o întrebare. 
Domnule ministru, sigur, sunt documentele, tot. Aţi verificat 

vreodată, s-a verificat din partea ministerului modul de funcţionalitate 
a relaţiilor dintre ANIF şi asociaţiile de utilizatori de apă? 
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Domnul Gheorghe Albu: 
Tot timpul, pentru că... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă apa... că erau contracte pentru 500 de mii de hectare, 

nu? 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
În realitate, s-au irigat cât? 300. 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
300. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
320 de mii, primă udare numai. 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Vorbim de hectarul irigat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Pe o suprafaţă mică. Dar care a fost cauza pentru care nu s-au 

irigat 500 de mii? Pentru că totuşi a fost un an teribil 2007 şi ştiţi că şi 
pe la Fundulea şi prin alte locuri am fost. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Prima cauză, lipsa de disponibilităţi, pentru că n-aveau bani 

să încheie acele contracte, chiar dacă s-a amânat termenul, s-a 
prelungit termenul de încheierea a contractelor. 

Doi, lipsa echipamentelor de irigat, pentru că există un deficit 
şi... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Tot aici venim. S-a verificat vreodată? S-a făcut vreun 

inventar la SNIF, de pildă, ce aveau ei în patrimoniu, material?  
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Domnul Gheorghe Albu: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De ce nu mai aveau aceste... căutaţi-vă acum... Colegii noştri 

care v-au bătut ţara în lung şi în lat, practic, descoperă nu numai că 
inventarele s-au făcut din birou şi aş spune „din burtă”. Deci, numai 
scriptic şi nu s-a verificat faptic şi se constată practic dispariţia, nu? de 
instalaţii de irigare, de echipamente ş.a.m.d. de ordinul sutelor sau 
miilor de echipamente. Nu s-a încercat atunci o discuţie şi cu SNIF şi 
cu ANIF? „Domnilor, ce faceţi ca să puteţi ajuta udătorii?”. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Eu vreau să vă spun că cele aproximativ trei mii şi ceva de 

unităţi echipamente de irigat, la data respectivă când au fost 
inventariate, s-au găsit în inventarul SNIF. Ce nu s-a găsit la acel 
moment, aproximativ trei sute şi ceva, cu aproximaţie, de unităţi 
echipamente care au fost date în închiriere organizaţiilor de udători 
sau fermierilor. Dar aceste echipamente există în inventarul SNIF. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule secretar de stat, ele există pe hârtie. Trebuie să vă 

spunem constatările noastre, adică ale noastre, ale celor care au mers 
în teritoriu, ele nu există. Ele sunt pe hârtie. Aceasta este marea 
problemă. Şi se pare... există pe hârtie de mult timp. Eu am înţeles că 
este undeva o lipsă de 1.800 de aripi, da? 

 
Din sală: 
Numai într-un loc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai într-un singur loc, 1.800, lipsă. Nu au făcut inventarul 

niciodată, decât scriptic. Nu s-a preluat inventarul corect când s-au 
despărţit cele două entităţi. Deci, aici trebuie văzut dacă ministerul a 
avut o ... Cine era director la ANIF-SNIF? 
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Domnul Gheorghe Albu: 
Domnul Mărăcine la ANIF şi la SNIF domnul Nedelcu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nedelcu. Eu am o adresă aici din partea domnului Nedelcu. 

Nu ştiu dacă mai eraţi dumneavoastră, dar problema a rămas. Pe data 
de 30.10.2008. Şi în care spune aşa: „Societatea Naţioală de 
Îmbunătăţiri Funciare S.A.”, ca urmare a protocolului nr.572/2005 
încheiat între Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare S.A. şi 
Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare R.A. deţine în 
patrimoniu obiective de natura campaniilor hidrotehnice (cantoane, 
sedii de formaţii hidrotehnice, sedii de sisteme hidrotehnice), 
obiective care, până la apariţia Legii 138/2004, aveau destinaţia de 
construcţii de pază, exploatare şi întreţinere pentru lucrări de 
îmbunătăţiri funciare”. Ce spune el mai departe: „În conformitate cu 
anexa la Legea nr.213/1998, pct.29, cantoanele hidrotehnice sunt 
nominalizate ca aparţinând domeniului public al statului. Analizând 
documentele aflate în arhiva Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare S.A., nu rezultă că au fost efectuate demersurile necesare 
prevăzute de Legea 213/1998 pentru trecerea bunurilor din domeniul 
public al statului în domeniul privat al statului.” De ce nu s-a făcut 
această chestiune, pentru că acest lucru a impietat mult asupra 
activităţilor din sistem şi mai ales a clarificărilor unor probleme? 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Cine i-a ţinut pe cei de la SNIF să nu facă demersurile 

respective, în aşa fel încât prin hotărâre de guvern să... 
 
Domnul ................... Voicu: 
SNIF nu mai putea. Numai ANIF putea. Deci, SNIF nu putea. 

SNIF le-a luat de la ............ şi făceau parte din capitalul social. ANIF 
putea să facă această transformare. Trebuiau date înapoi, făcută 
această scoatere şi date înapoi. Nu era nici o problemă. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Da. Domnul deputat Tinel cunoaşte bine jocul acesta al 

proceselor verbale de predare între SNIF-ANIF.  
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Vreau să vă spun că odată ce SNIF a devenit societate 
comercială, actul de conducere efectuat prin consiliul de administraţie, 
motiv pentru care, intrând şi, dacă vreţi, din punct de vedere fiscal, în 
incapacitate, foarte greu era ca să poţi să iei o decizie ca, din 
patrimoniul SNIF, să poţi să dai înapoi ANIF-ului. Şi practic dau şi 
răspuns la întrebarea pe care mi-aţi pus-o dumneavoastră, practic aici 
a fost şi blocajul acesta, în care nici până la această dată nu s-a 
perfectat protocolul de predare-primire între ANIF şi SNIF. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Vreau să vă spun, ca o completare, că hotărârea de guvern, 

proiectul de privatizare pe 138, aşa cum spune el la capitolul 77-78, să 
se împartă în două, cum era prevăzut... şi o unitate viabilă, şi o parte... 
aşa, a plecat la Ministerul Finanţelor. Ministerul Finanţelor, luând 
protocolul dintre ANIF şi SNIF şi văzând că sunt probleme, în sensul 
că parte din arhive, care trebuiau să rămână în domeniul public, în 
administrarea ANIF, erau trecut la SNIF şi parte, mi se pare, l-a 
returnat şi a spus: „Voi să vă apucaţi să vă refaceţi protocolul şi să 
stabiliţi clar ce rămâne la SNIF, ce rămâne la...”. Ei, pe baza aceasta, 
trei ani de zile, SNIF şi ANIF n-au reuşit să rezolve problema, ca 
dovadă că şi în momentul de faţă, nerezolvându-se problema 
patrimonială, nu putem discuta de privatizare la SNIF. Aici este mare 
aproblemă. De ce? Şi discuţii au fost de fiecare dată când m-a chemat 
domnul secretar de stat, cu cei de la ADS, cu reprezentantul... cu 
Nedelcu şi cu toţi cei care mai erau în privatizare, Marian şi nu ştiu 
cum îl mai cheamă, spuneau: „Ai rezolvat problema patrimonială?” 
„Păi, ştiţi că...”, exact aceeaşi explicaţie: „SNIF este societate 
comercială şi nu mai poate”. 

SNIF nu se poate privatiza până nu se rezolvă problema 
patrimonială. Problema patrimonială, pe lege, se rezolva prin ordin, nu 
se modificase ordinul, atunci făceam noi proiect de hotărâre de guvern 
prin care să aprobăm, să nu mai facem prin ordin de ministru, să 
facem prin hotărâre de guvern. Găseam fel şi fel de soluţii, juriştii 
noştri, care să nu mai fie prin protocol, prin... „Aţi rezolvat problema 
patrimoniului?” „Nu” „Păi, dacă n-aţi rezolvat problema 
patrimoniului, cum vreţi să discutaţi de privatizare?”. Deci, lucrurile 
aici s-au blocat. De ce? Părerea mea este că SNIF nu a înţeles 
niciodată ADS. SNIF, prin ADS, pentru că ADS era o problemă acolo, 
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prin cei îndrituiţi să urmărească privatizarea SNIF, să renunţe, a 
adapteze protocolul şi patrimoniul la condiţiile legale. Aici este marea 
problemă. Şi de fiecare dată când ne întâlneam, ei spuneau: „Nu 
putem, pentru că este societate comercială. Am trecut în patrimoniu şi 
nu mai putem să ne întoarcem”. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
La minister, problema aceasta, care bloca de fapt o reformă, 

să spunem, în sistem, nu s-a luat în calcul să fie chemat? ADS era în 
subordinea ministerului. SNIF a devenit acţionat la SNIF între timp, 
nu? 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Nu. ADS a devenit acţionat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar ADS era în subordinea ministerului. 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu s-a sesizat niciodată care este calitatea... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, vreţi, printr-o frază, să sintetizez eu tot 

ce s-a petrecut în doi ani de zile acolo? Părerea mea este că ministerul, 
în momentul acela, nu avea forţa să impună ADS-urilor soluţii. Eu 
vedeam, de fiecare dată, întâlnirile cu ADS un meci de ping-pong, în 
care ei îşi menţineau poziţia: „Noi, nu; noi, nu; noi, nu”. Noi încercam 
să le spunem: „Dacă nu parcurgeţi etapele acestea, nu puteţi să vă 
privatizaţi, pentru că nimeni din minister nu vă va semna ce vreţi voi”. 
Ei plecau cu ce veniseră, iar noi rămâneam de fiecare dată şi-i mai 
chemam peste o săptămână sau peste două săptămâni: „Aţi făcut?” 
„N-am făcut, pentru că nu se poate, cutare, cutare”. „Până nu faceţi 
voi cu ANIF”, pentru că la un moment dat au fost discuţii şi cu ANIF: 
„Vă chemăm, staţi într-un birou cu picioarele într-un lighean cu apă 
rece şi faceţi treaba asta”. „Nu, că o facem noi”. Şi de fiecare dată 
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când veneau: „Aţi făcut-o?” „N-am făcut-o”. „Păi, dacă n-aţi făcut-o, 
cine vă semnează vouă documentele pentru etapele următoare 
premergătoare privatizării? Nimeni”. Şi atunci lucrurile s-au blocat. 
Eu cred că acolo, la ADS, a fost nodul gordian. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Mai este o întrebare. De ce a trebuit să ajungă la ADS? 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Actul normativ. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu. Legea 268 spune că administrarea în numele statului de 

acţiuni la toate societăţile comerciale se face de Ministerul 
Agriculturii prin Agenţia Domeniului Statului. Este un articol acolo, 
în 268, care trimite în la anexă la 268, care ..... ADS ca gestionând 
problemele SNIF.  

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Şi în 1407. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi în 1407, bine, dar este preluat din 268. În 1407 aşa este, 

aveţi dreptate, dar este preluat din hotărârea de guvern. Este preluat 
din 268, din Legea 268 de înfiinţare a ............... 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Două acte normative: 268 şi 1417. 
 
Domnul Gheorghe Tinel:  
Bun, dar Agenţia Domeniului Statului, în numele statului 

exercita prerogativele pentru privatizare. Aşa spune, la toate, nu 
neapărat la... Deci, era temei legal de a introduce ADS acolo. Nimeni 
nu a făcut... 1407. 

 
Domnul ........................ Mardare: 
.................... privatizarea, nu să devină acţionar. Aia cu 

acţionariatul care s-a obţinut prin ................. a fost o eroare juridică 
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................ cândva s-a urmărit trecerea în 137 a privatizării 

......................ca să poată să ducă tot pachetul grămadă, lucru care era 
contrar Legii speciale 138, art.77 ............... Iar 898 are în spate nişte 
elemente care se numesc aşa, se numesc: norme de fundamentare şi 
.............. făcute de ADS. 

Este adevărat, domnule Albu: 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Da. 
 
Domnul ................... Mardare: 
Mulţumesc. 
Şi fac o completare. În perioada aceasta, s-a mai forţat o dată 

o poveste care se numeşte Legea 290/2006. De fapt, Legea 290 nu a 
făcut decât, pe fond, aşa, a mişcat încredinţarea directă către .......... 
încă un an de zile, după care art.95 care avea nişte prevederi 
acolo.......... s-a spus aşa: se va diviza în două societăţi comerciale – 
una HIDROTEHNICA, una nu ştiu cum. Şi eu pun întrebarea. Când 
am discutat, am discutat personal cu domnul ministru atunci şi am zis 
că nu se poate aplica această lege. Şi totuşi imediat a apărut o hotărâre 
de guvern cu norme de fundamentare, cu raport... cu statutul celor 
două societăţi, unde era şi... am document scris, nu vorbim aici pe 
deasupra. 

Totuşi, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, la două 
săptămâni eu am avut o discuţie cu domnul ministru Albu şi a spus că 
nu a trecut hotărârea aceasta de guvern. Ghinion. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai atât mai vreau să clarificăm. Problema aceasta... las 

deoparte faptul că Daniel devenise stat în stat. Noi am discutat şi 
anumite probleme, ştiţi că ne loveam cu staţiunile de cercetare şi 
situaţia din cercetare, din păcate, i se datorează tot unui anumit model. 
Nu era numai singur la vremea aceea, mai erau şi alţii. Dar faptul că 
această chestiune a stat în loc şi, din păcate, a intrat dincolo de 
prevederile legale, nu a fost analizată vreodată în minister? Pentru că 
ministerul totuşi trebuia să ia decizie în cazul ADS-ului, fiindu-i 
subordonat ADS. Puteam să destitui consiliul de administraţie, puteam 
să destitui directorul sau preşedintele ADS-ului de acolo dacă nu se 
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încadra într-o anumită disciplină şi obiective pe care le urmărisem prin 
restructurarea RAIF sau SNIF, pardon, pentru că prin 138... 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Domnule preşedinte, practic SNIF nu s-a privatizat datorită 

faptului că a trecut termenul legal de privatizare. Dacă SNIF se 
privatiza în cei doi ani cât era prevăzut prin Legea 4 şi 138... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule secretar de stat, el nu se putea pentru că n-avea 

clarificat patrimoniul. Patrimoniul nu a fost clarificat de la început. 
Deci, patrimoniul public şi patrimoniul privat al statului. Deci, asta vă 
ridică şi în adresa trimisă. Dumneavoastră probabil că la data 
respectivă nu mai răspundeaţi de el, dar Nedelcu trimite tocmai 
această atenţionare, nu este clarificat patrimoniul public şi privat al 
statului în interior. Ca urmare, nici nu se poate discuta despre 
privatizare. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Acest moment putea să fie depăşit dacă privatizarea se făcea 

în termen, aşa cum era prevăzută prin cele două acte normative, dar 
odată fiind depăşit termenul, mai mult decât atât, au apărut problemele 
la SNIF, cele legate de datoriile fiscale, de incapacitate de plată, de 
administrare specială şi atunci prin aceste acte normative nimeni nu a 
mai avut curajul să intervină, să impună cuiva ... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu vreau să vă spun că au avut curaju. Eu ştiu că una dintre 

modificările lui 138 s-a făcut aici în perioada în care nu eram noi 
prezenţi. Nu vreau să dau numele colegului. Şi care, de multe ori, 
această problemă a privatizărilor s-a văzut de fapt prin nişte interese. 
.... o discuţie cu colegul Sercu. Dar am avut o discuţie cu el pe 
chestiunea respectivă, de ce trebuie să se modifice în sensul... şi am 
avut multe discuţii, inclusiv la Timişoara. Este, domnule Voicu? Pe 
problemele respective. Adică în contextul în care eu am nevoie pe 
sectorul de îmbunătăţiri funciare de părţi, cel puţin de părţi, dacă nu de 
întregul complex al SNIF, eu îl propun la privatizare, îl scot aşa şi-l 
transfer spre privatizare, dar aici era şi acea greutate legată de gât a 
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ROMAG de 115 milioane de dolari şi care a generat în continuare 
multe penalităţi şi sume sa. Greşesc? Nu greşesc. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, dacă-mi daţi voie. Vreau să vă spun că 

problema aceasta a SNIF a generat atâtea discuţii acolo, în minister, 
încât foarte multe capete luminate veneau din toate părţile şi dădeau 
câte o soluţie, care mai de care. Venea ADS cu punctul de vedere al 
lui propriu şi spunea: „Noi trebuie să facem aşa”. 

La un moment dat, s-a demarat activitatea de evaluare a 
patrimoniului propriu al SNIF în vederea privatizării. Deci, ei deşi nu 
avea rezolvată problema patrimonială între SNIF şi ANIF, au făcut 
raportul de evaluare şi raportul acela de evaluare a scos la un moment 
dat o valoare pentru SNIF de o sută de milioane de euro. Bun. Asta 
presupunea un anumit patrimoniu, care patrimoniu nu era rezolvat, 
pentru că el era în litigiu cu ANIF. În momentul când le-am spus, când 
a venit raportul de evaluare: „Măi, băieţi, cine v-il aprobă pe acesta? 
Acesta n-are temei legal, pentru că, iată, aveţi probleme cu ANIF”. 
„A, nu se poate, s-a făcut raportul, s-au plătit n milioane de euro 
pentru raportul acesta de evaluare, nu mai putem”. „Fraţilor, nu puteţi, 
n-aveţi puncte, vă întoarceţi înapoi, pentru că acestea sunt etapele”. 
Deci, au fost discuţii care nu se mai terminau, era un cerc, aşa, un cerc 
vicios în care, după părerea mea, nimeni n-a avut curaj acolo să spună 
o dată: „Rupem pisica în două”. Numai asta este soluţia de privatizare 
a SNIF în momentul acela. Şi noi am stabilit aici: n-avea problema 
patrimonială rezolvată; pe urmă, urgenţa de privatizare, obiectivele, 
ţelurile, scopurile de privatizare, în funcţie de interesul meu naţional, 
al autorităţii centrale, al ministerului. Ar fi trebuit să fie cu totul şi cu 
totul altele decât ceea ce vroia. Şi se vroia ce? Nişte sedii şi o 
privatizae de imobil, de terenuri, da? În imobiliare, are ar fi adus, la 
nivelul lui 2007-2008, când piaţa încă mai mergea, ar fi adus unele 
beneficii unora. Faptul că nu s-a făcut şi că trebuiau analizate într-o 
prismă mult mai largă ce înseamnă privatizarea aceasta pentru SNIF, 
pentru asociaţiile de utilizatori de apă, pentru alte instituţii ale statului, 
care v-am spus că stăteau cu chirie şi plăteanu n milioane, zeci şi sute 
de mii de euro cred că se plăteau lunar chirii la terţi, iar noi vindeam 
sedii. Vă dau exemplul sediului SNIF, unde UMP stă cu chirie, 
plăteşte în momentul de faţă, da? Unitatea de management al 
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proiectului, dar n-am avut capacitatea să spunem... şi nu numai UMP, 
că mai avem acolo chiriaşi, în care să spunem Direcţia agricolă Ilfov 
nu are sediu, APDLP nu are sediu, APIA nu are sediu, iar noi ţineam 
trei etaje acolo libere şi ziceam că trebuie să le vindem că vine X şi Y 
şi le ia cu nu ştiu ce preţ. Deci, a fost o chetie de oportunitate, de 
obiectiv, de strategie, de gândire, pe care cred eu că nimeni... s-a mers 
ad-literam pe lege, legea a spus în doi ani trebuie s-o privatizăm. Cum 
facem? Asta este soluţia. N-avea nimeni curaj să spună „Nu facem 
aşa. Facem aşa”. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule ministru Albu, am o întrebare, că nu m-am dumirit: 

acest credit este evidenţiat la AVAS ca şi credit neperformant? 
Cum s-a ajuns ca AVAS-ul să fie implicat în relaţia cu SNIF-

ul? 
Creditul acesta care bancă l-a procesat în România? 

Eximbank-ul? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
City Bank. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Deci City Bank-ul probabil că acum nu mai are. 
Totul este dus la AVAS, că asta este filiera, nu? 
Aşa este, sau nu? 
Deci s-a preluat ca şi credit neperformant la AVAS. 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Aşa este. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Şi de aici înainte AVAS-ul are dreptul, preluând un credit 

neperformant, să facă următoarea chestie: să facă valorificarea. 
Sigur că sunt două aici: şi AVAS-ul şi ANAF-ul. 
ANAF-ul are partea fiscală, iar AVAS-ul are creditul 

neperformant. 
Întrebarea pe care o punem noi astăzi este: ce cale legală 

putem găsi sau dumneavoastră dacă aţi încercat să găsiţi atunci o cale 
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legală, acoperită cu acte normative, prin care să elaborăm un program 
de restructurare? 

Cum se mai putea implica ministerul în relaţia cu AVAS-ul, 
ca AVAS-ul să elaboreze sau să pună SNIF-ul să elaboreze un 
program de restructurare? 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Noi avem reprezentanţii AVAS-ului aici, şi chiar îi rugăm să 

ia loc, pentru că discuţia poate merge în paralel. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Se leagă. 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
În 2007 activele au fost deja valorificate. 
Nu ştiu ce măsuri mai puteai să iei în 2007. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Cum, dar am înţeles că AVAS nu a valorificat nimic din 

SNIF. 
A valorificat ceva AVAS-ul din SNIF? 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Din activele prin creditul respectiv? 
 
Domnul Mihai Banu: 
A, este vorba de celelalte active care erau ca şi gaj pentru 

credit. Acelea erau valorificate, dar este o diferenţă care rămâne tot să 
greveze patrimoniul SNIF-ului. 

 
Domnul Voicu: 
Dacă îmi permiteţi, între SNIF şi fostul AVAB au fost patru 

înţelegeri pentru preluarea şi valorificarea unor utilaje din programul 
ROMAG. Aceasta este relaţia între SNIF-ul vechi şi AVAB. 

Restul, este o datorie sau o garanţie guvernamentală care stă 
la Ministerul Finanţelor pe care a executat-o City Bank-ul. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, noi am audiat aici până acum câţiva 

oameni care în materie de finanţe sunt brici. 
Deci garanţia a fost făcută de statul român, finanţarea a fost 

asigurată de City Bank, preluată de statul român şi prelucrată de 
Eximbank. 

Deci gaura, ca să ne exprimăm aşa, este următoarea: nu City 
Bank a fost executată şi nu City Bank a pasat, ca să zic aşa, paguba la 
AVAS. Asta, în primul rând. 

AVAS-ul este agenţia de valorificare a activelor statului, şi 
nu cum s-a spus aici altcumva. 

Deci în momentul în care a fost executată garanţia şi de fapt 
City Bank şi-a încasat banii şi şi-a văzut de treabă, a rămas statul 
român cu pierderea, care pierdere de fapt când s-a înregistrat? S-a 
înregistrat în momentul în care AVAS-ul a valorificat activele statului 
care au stat ca şi garanţie, că acestea au fost garanţiile despre care noi 
tot am întrebat şi întrebăm mereu. Deci acestea erau garanţiile. Nu 
erau alte garanţii la vremea la care s-a făcut afacerea. 

Deci noi acum, dacă ne încurcăm, nu ne vom mai descurca 
niciodată, pentru că de o oră pe mine, unul, mă prinde somnul 
ascultând tot felul de HG-uri, HCM-uri, HGC, HCM şi aşa mai 
departe. 

Noi ar trebui să îl întrebăm pe domnul secretar de stat în 
maniera noastră elegantă de până acum. 

Şi aceasta este prima întrebare a mea, domnule secretar de 
stat - dacă, de când aţi preluat în mai funcţia de secretar de stat şi aţi 
coordonat ANIF, SNIF, cu AVAS, fără AVAS şi aşa mai departe, aţi 
asistat sau vi s-a prezentat de către Consiliul de administraţie al ANIF 
şi SNIF vreo descărcare de gestiune. Pentru că trebuia să vi se prezinte 
bilanţul. Fiind în mai, trebuia să vi se prezinte bilanţul pentru 2006, 
pentru activitatea lui 2007. Dacă ştiţi ceva în legătură cu această 
descărcare de gestiune a ANIF şi SNIF pentru 2006. 

A doua întrebare: predând funcţia de secretar de stat în 2008, 
dacă aţi avut pe 2007 o descărcare de gestiune. 

Dacă dumneavoastră sau cineva din direcţia generală a 
ministerului care se ocupă de îmbunătăţirile funciare a fost prezent la 
Consiliul de administraţie. 
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Pentru că, conform notei Băncii Mondiale şi legii nu ştiu 
care, în Consiliul de administraţie al ANIF-ului, care este o societate 
care gestionează monopol de stat, trebuia să fie un membru, Consiliul 
de administraţie fiind un consiliu interministerial. 

Cine a fost? Cine a participat trimis de dumneavoastră, 
respectiv de Ministerul Agriculturii, la Consiliul de administraţie care 
a descărcat de gestiune, a făcut analiza pe 2007 a SNIF-ului şi a 
ANIF-ului, şi pe 2008 a SNIF-ului şi a ANIF-ului? 

Următoarea întrebare: dacă la data la care dumneavoastră 
răspundeaţi de aceste două mari unităţi, patrimoniul cel mai drag şi cel 
mai scump al românilor, aţi luat la cunoştinţă că nu s-a aplicat nici 
legea aceea, nici hotărârea aceea, nici un H, nici propriile hotărâri ale 
Consiliului de administraţie, şi dacă aţi întreprins ceva concret prin 
măsuri concrete pentru a repune în lumină gestiunea, patrimoniul 
SNIF-ului şi ANIF-ului. 

Următoarea întrebare: ca urmare a datoriilor făcute în 2007 şi 
neachitate la timp de onoratul guvern care era la putere în 2007, adică 
subvenţiile pentru plata energiei electrice, SNIF-ul a făcut nişte 
penalităţi. 

Cum aţi plătit, când aţi plătit sau de ce nu aţi plătit facturile 
de bază pentru energia electrică în termenul stabilit de Legea 138, cu 
documentele de la direcţia agricolă, cu ANAF-ul şi cu toate acelea? 

De ce nu s-au plătit în termen costurile la energie, deci de ce 
nu s-a descărcat? 

De ce nu s-a virat subvenţia statului, şi după aceea statul sau 
ANIF-ul sau UAI-urile au fost sau mai sunt în procese? 

Dacă ştiţi ceva de acestea. 
Pentru că penalităţile de neplată în termen a energiei electrice 

consumată în 2007, anul de graţie de secetă echivalent aproape cu 
foametea din 1946-1947, după situaţiile pe care le avem noi aici, şi 
când s-au irigat totuşi 300 de mii de ha, deci penalităţile depăşeau 
datoria de bază la consumul cu energia electrică. 

Şi ultima întrebare: dacă în perioada cât aţi fost 
dumneavoastră secretar de stat aveţi vreo notă de constatare, aveţi 
vreun corp de control al ministrului care a încheiat vreo hârtie din care 
să rezulte că acela se pedepseşte, acela se sancţionează, acela se 
premiază, se întâmplă ceva cu vreunul din cei care au fost la 
conducerea ANIF şi SNIF şi care nu au dus la îndeplinire nimic - în 2 
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ani de zile au stat aşa cum stau şi acum, când ne ducem pe la ei şi când 
îi întrebăm ce fac. Aşteaptă. Ce? Poate plouă. 

Vă rog să îmi răspundeţi punctual la întrebările acestea, dacă 
sunteţi amabil. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Domnule deputat, cu privire la bilanţul depus de SNIF, vreau 

să vă spun că, conform legislaţiei fiscale, bilanţul se depune până în 
data de 15 aprilie. La data când am venit în minister, acest bilanţ pe 
2007 a fost verificat, semnat sau avizat de colegii mei care au fost 
înainte şi de direcţia de buget finanţe din Ministerul Agriculturii. 

Proiectul de buget care se depune la Ministerul Agriculturii 
este anual şi în el nu erau prevăzute elemente cu privire la cazul 
ROMAG 98, având în vedere anul cu mult în urmă faţă de 2007, când 
am fost numit secretar de stat la Ministerul Agriculturii. 

Cu privire la subvenţia pe 2007, vreau să vă spun că 
Ministerul Agriculturii a întreprins măsuri, aşa cum spuneam mai 
devreme, prin acea hotărâre de guvern, în sensul că s-a prelungit 
termenul de decontare a facturilor de la 30 de zile la 60 de zile. 

Termenul de 30 de zile era un termen insuficient pentru ca 
documentaţiile depuse la direcţia agricolă să fie centralizate, să fie 
depuse la Ministerul Agriculturii, de la Ministerul Agriculturii să se 
facă deschidere de finanţare la Ministerul Finanţelor, de la Ministerul 
Finanţelor să se întoarcă înapoi banii, apoi banii să plece mai departe 
la direcţiile agricole şi de acolo să plece la fermieri. Deci, era un 
termen  foarte scurt, motiv pentru care am luat această măsură în acea 
perioadă să prelungim termenul de la 30 la 60 de zile. Ulterior acestei 
măsuri nu au mai fost cazuri de penalităţi; din contră, ele au fost 
plătite în timp util. 

Cu privire la un eventual control sau măsuri legate de cei care 
au administrat ANIF-ul şi SNIF-ul, vreau să vă spun că în perioada 
mandatului meu, şi am aici decizia, directorul general al SNIF a fost 
schimbat în 2007, după o lună – o lună şi ceva când am venit la 
Ministerul Agriculturii, motiv pentru care am încercat să rentabilizăm 
această unitate prin noua conducere, dat fiind datoriile foarte mari 
acumulate de SNIF, contactele păguboase făcute până la acea dată şi 
intrarea SNIF-ului în administrare specială. 
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Acestea au fost măsurile care au putut fi luate în conformitate 
cu legislaţia la acea dată. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu mi-aţi răspuns nici 10%. 
Deci constatarea mea este că toate lucrurile au o limită a 

răbdării. Pierdem vremea. 
Nu mi-aţi răspuns nici 10%. Ori n-am fost eu destul de 

explicit. V-am întrebat foarte clar şi vă întreb pe dumneavoastră, care 
sunteţi şi un manager, nu numai politruc. 

Deci v-am întrebat foarte clar asupra unor chestiuni la care nu 
aţi răspuns. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
În limita cunoştinţelor mele şi a atribuţiilor mele, eu cred că 

am răspuns, domnule deputat. 
Cu privire la proiectul de buget, v-am spus clar: el se depune 

până în 15 aprilie pentru anul anterior. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Da, până în 15 aprilie. Dar nu mi-aţi răspuns dacă aţi făcut 

descărcare de gestiune, dacă aţi fost la celălalt bilanţ, că aţi prins în 
2008. Acum veţi spune: nu, că bilanţul pe 2007 a fost depus în 2009, 
şi nu l-aţi mai prins dumneavoastră şi aşa mai departe. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
În 2008 problema ROMAG 98 nu mai era prinsă în buget, 

atât timp cât ea a fost transferată la AVAB. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Vă dau o mână de ajutor: domnul deputat întreabă următoarea 

chestiune: aveaţi calitatea să participaţi la şedinţele AGA sau ale 
Consiliului de administraţie? 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Nu aveam această obligaţie şi, dacă vreţi, nu era nici legal. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dar la întrebarea dacă dumneavoastră aţi numit pe cineva... 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Persoana numită de Ministerul Agriculturii a fost consilierul 

domnului ministru, domnul Crăciun, dacă îmi aduc aminte bine. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi v-a depus vreun raport, aveţi vreun bilanţ, aveţi ceva? 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
De fiecare dată se depunea la minister raport, procesele-

verbale după ce aveau loc şedinţele de Consiliu de administraţie, 
măsurile întreprinse. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Aveaţi competenţă, ca secretar de stat, aveaţi un mandat? 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Numai pentru aceste 5 luni. Atât. 
Şi ce vreau să mai adaug că anterior aici s-au vehiculat nume 

sau ideea că cineva nu ar fi vrut să privatizeze SNIF-ul şi că ar fi fost 
interesele cuiva. 

Eu vreau să vă spun sub cuvânt de onoare că la cabinetul meu 
nimeni nu a făcut presiuni, nimeni nu a venit să îmi facă vreo 
propunere de privatizare într-un fel sau altul a SNIF-ului. Din contră, 
au fost foarte multe întâlniri atât cu sindicatele, cât şi cu organizaţiile 
de udători, cu patronatele, şi am încercat împreună să găsim soluţii. 

Dat fiind complexitatea şi complicitatea acelor acte 
normative, a fost greu să se ia o decizie de a pune cap odată 
privatizării SNIF-ului. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule vicepreşedinte Surdu, în conformitate cu Legea 

138, dacă nu mă înşel eu, la art.22 parcă, Consiliul de administraţie la 
ANIF şi la SNIF până să intre în administrare specială are obligaţia ca 
trimestrial şi semestrial să întocmească un raport de activitate pe 
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trimestru şi pe semestru pe care să îl aprobe ministrul. El se întocmea 
de Consiliul de administraţie şi se depunea la cabinetul ministrului. 

După ce s-a instituit administrarea specială la SNIF, acolo 
ştiu că lucrurile au evoluat în sensul că întâlnirile erau periodice, dar 
încă odată ne întoarcem: dacă patrimoniul nu era rezolvat, degeaba 
încercăm acum să spunem anumite lucruri. 

Iar eu când spun de decizie politică, spun la nivel de ministru 
şi la nivel de prim-ministru, pentru că există o notă a corpului de 
control a primului-ministru făcută în toamna lui 2006 în care toate 
aspectele acestea pe care le discutăm noi – situaţia financiară a SNIF-
ului şi implicit efectele derulării acestui proiect cu ROMAG - au fost 
prezentate sau s-au trasat sarcini şi s-au stabilit responsabilităţi clare. 
Faptul că ele nu s-au pus în practică, este altceva. 

Deci s-au făcut controale şi după ce domnul secretar de stat a 
venit în Ministerul Agriculturii, pentru că a fost schimbat un 
administrator cu alt administrator. Au fost câteva controale care s-au 
făcut la SNIF. Acum, unde au ajuns notele acestea de control? Asta 
este important, pentru că descărcarea aceasta de gestiune nu o face 
secretarul de stat. 

Descărcarea de gestiune se face de la un Consiliu de 
administraţie la alt Consiliu de administraţie, dacă se schimbă 
Consiliul de administraţie când se schimbă – anual. 

 
Domnul Mihai Banu: 
De către Comisia de cenzori. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Exact, de comisia de cenzori. 
Secretarul de stat, prin fişa postului şi prin atribuţiile stabilite 

prin hotărârea de guvern şi prin responsabilităţile date personal de 
ministru, are anumite responsabilităţi, competenţe; dacă în hotărârea 
de guvern se spune că secretarul de stat nu răspunde de cutare, este 
clar că n-ai cum. Că eu, de exemplu, eram director general adjunct şi 
răspundeam de partea de îmbunătăţiri funciare şi la un moment dat, 
când solicitam o scrisoare uneia din unităţile acestea controlate, mi se 
spunea: conform organigramei, dumneata nu ai nici o competenţă; eu 
răspund direct ministrului, şi gata. 
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Deci trebuie să vedem clar care sunt fişele posturilor şi 
competenţele în materie pentru fiecare din cei care în acea perioadă au 
fost acolo, pentru că acum este uşor să spui: domnule, ştii, acolo 
lucrurile nu au evoluat. 

Sunt note de informare către cabinetul ministrului vizavi de 
ce se întâmplă cu SNIF-ul, sunt memorandumuri şi note făcute în 
guvern vizavi de ce se întâmplă cu SNIF-ul acesta şi soluţii şi 
propuneri, deci sunt făcute. Problema este ca noi să le cerem 
Ministerului Agriculturii şi într-o etapă cronologică să începem, dacă 
chiar vrem, să analizăm document cu document şi baza legală în 
temeiul căreia au fost ele întocmite. 

Eu încă odată vă spun: sunt note de control făcute cu tot ceea 
ce s-a întâmplat acolo. Iar ce s-a întâmplat la SNIF se cunoştea până la 
nivel de prim-ministru, pentru că notele de control au fost aprobate de 
autoritatea de control la nivel naţional. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine era? Domnul Tăriceanu? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dacă v-am zis că era autoritatea de control în subordinea 

primului-ministru, este clar că s-a făcut de către secretarul de stat şi 
şef al departamentului de control o informare în guvern. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, eu îmi cer scuze, că poate este vorba de  

oboseală şi de faptul că nu progresăm cu comisia noastră. 
Vedeţi dumneavoastră, am vorbit câteva zeci de ore despre 

afacerea pachete pentru agricultori. N-am ajuns nicăieri. Singurul loc 
în care am ajuns este că valorificarea de către AVAS a acestor pachete 
a adus o sumă de 15 milioane din suma iniţială pe care a plătit-o statul 
la AVAS probabil. Sper că la AVAS, şi nu la TRANSKEM sau în 
Cipru. Că ar fi grozav să fie aşa – adică şi aia, şi aia, şi ailaltă! 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
La aceste audieri, din partea AVAS-ului sunt: domnul Andi 

Petrişor Gaiu, vicepreşedinte, doamna Gaciu Cristiana, director 
general, şi domnul Nicolae Câmpean, expert. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Bine aţi venit. 
Este adevărat, bravo nouă că am avut răbdare să anchetăm, să 

întrebăm, să audiem – unde sunt banii AVAS-ului? Că de fapt AVAS-
ul trebuia să ia 100 de milioane şi nu a luat decât 15. 

Unde sunt banii statului? Şi aşa mai departe. 
Cum a fost tranşată de la origine afacerea aceasta? 
Este foarte bine, bravo, felicitări! 
Dar unde este patrimoniul ANIF-ului şi SNIF-ului, nu a 

răspuns nimeni până acum! 
Din 1990 până acum, unde este patrimoniul ANIF-ului şi 

SNIF-ului de 20 de miliarde de euro, nu a răspuns nimeni până acum 
nimic! 

Deci, până acum, toată lumea ne-a plimbat! HG, HCM, ordin, 
para ordin, consiliu schimbat! Dar unde este patrimoniul?! Unde sunt 
tractoarele, unde sunt şenilele? La fiare vechi? 

Are cineva vreo situaţie? 
Unde sunt echipamentele de udare? Unde sunt?! Unde sunt?! 
Că adineauri cineva, cred că domnul Albu, cred că nu ştiu ce 

dimensiuni au acestea – spunea că sunt 3.000 de echipamente de irigat 
în inventar şi că 300 lipseau. Ori noi am aflat de 1.800 numai la o 
sucursală. Vă daţi seama - la 2.200.000 de ha, unde erau deja şi 
echipate, câte echipamente de irigaţii înseamnă. 

La aceste întrebări nu răspunde nimeni! 
Drept pentru care, domnule preşedinte, vă rog din tot sufletul 

să luăm încă odată din 1990 până acum unde sunt directorii care au 
dat cu subsemnatul când au preluat şi au fost numiţi directori şi unde 
sunt directorii care au predat cuiva când au plecat de la ANIF şi de la 
SNIF. Că, altfel, nu ajungem nicăieri. 

Mai avem încă puţin şi ne expiră termenul la comisie şi nu 
ajungem nicăieri. 

Deci a fost vorba că invităm aici unul câte unul, unul câte 
unul ca să spună şi să vină cu documentele – ce a preluat şi ce a 
predat. Că, aşa, nu ajungem nicăieri. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu vreau să vă spun că afacerea aceasta ROMAG pe care noi 

acum o tot anchetăm şi o dezbatem, ea a făcut obiectul anchetei 
Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. La data când era în 
minister şi domnul secretar de stat Albu, şi eram şi eu, şi în perioada 
2001-2004 şi ulterior în 2005, dacă nu înşel, prin 2006 Parchetul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în cele două dosare şi a 
dat NUP.  

Deci, eu vă spun că este autoritate de lucru judecat. Acum că 
noi încercăm să vedem ce s-a întâmplat şi, dacă vreme, chemăm şi 
Parchetul aici, procurorii care au anchetat, să vedem de ce au dat ei 
NUP, când trebuiau să facă altceva, dacă vrem să dăm o astfel de 
interpretare. Dar la momentul acela, când se discuta de SNIF, se 
discuta de un capitol încheiat pe afacerea ROMAG, pentru că era o 
soluţie dată în justiţie şi atunci nu puteam să discutăm. Discutam de 
un fapt concret, o datorie de 2.800 de miliarde, pentru care nimeni nu 
era vinovat, dar care exista şi care trebuia acoperită într-un fel sau 
altul. Nimeni nu-şi punea problema la momentul acela de ce s-a dat 
NUP, de ce nu s-au identificat activele, de ce nu aia, de ce nu cealaltă, 
ceea ce facem noi acum, înţelegeţi? Pentru că aceasta este marea 
problemă a noastră acum, că noi încercăm să gândim altfel, să 
analizăm altfel de cum analizat Parchetul atunci. În 2007 şi 2008 
nimeni nu s-a întrebat de ce s-a închis acel ROMAG şi cu ce soluţie s-
a închis şi de ce s-a închis cu soluţia aceea şi nu cu alta. Pentru că dacă 
s-ar fi găsit vinovaţii şi acei 2.800 de miliarde s-ar fi pus în cârca 
cuiva, ce încercăm să facem noi acum, să vedem de unde, cine, cum şi 
cui aparţine vinovăţia, atunci altfel ar fi stat lucrurile şi în 2007, şi în 
2008, vă asigur. Dar atunci nimeni nu identifica astfel de soluţie, 
pentru că nu exista temei să te apuci să identifici o astfel de ... Cine 
contesta soluţia Parchetului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. A, 
vine o comisie parlamentară! Da, este altceva. Are alte elemente, alte 
probe, da? Alte dovezi care pot să... la o adică să solicite 
redeschiderea cazului, dacă sunt elemente în plus. Dar atunci, în 2007 
şi 2008, nu existau astfel de elemente. Nici nu aveai constituţional, 
nici legal, temei legal să te apuci tu să faci altceva, să soliciţi altceva, 
când primul lucru pe care-l puteai să-l faci este Parchetul Înaltei Curţi, 
daţi-ne şi nouă stadiul cercetărilor, stadiul cercetărilor: în dosarul 
respectiv s-a dat NUF, cutare, cutare, cutare. Plecai de la discuţia de 
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facto. Care era discuţia de facto? Există o datorie de 2.800 de miliarde 
în spatele SNIF, trebuie privatizat SNIF, ce se întâmplă cu SNIF. A, şi 
atunci discutai. Că acum am reluat firul poveştii şi ne întoarcem la 
origini, când s-a semnat contractul şi scrisoarea de garanţie, vedem ce 
s-a întâmplat cu activele, de ce s-au spart, de ce s-a deturnat proiectul-
program şi că acestea erau atributele altor instituţii ale statului, aceasta 
este o altă problemă. Dar în 2007 şi 2008 nu se punea o astfel de 
problemă. Pentru că eu am fost personal întrebat cum de în 2005 şi 
2006 aspectul acesta ţi-a scăpat şi nu ai controlat la ANIF sau la SNIF. 
Şi am spus: nici nu puteam să-l controlez. Era un dosar pe rol la 
Parchet, n-aveam eu de ce să mă mai bag în toată treaba asta. Deci, 
dacă vrem să fim cerebrali şi să punem căruţa în spatele boilor şi să 
analizăm pe documente. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu mi-aş permite că tocmai de aceea suntem o comisie acum, 

care poate să reia şi chiar să constate de altfel dacă... 
 

Domnul Victor Surdu: 
Punctul acesta l-am înţeles acum, domnule Tinel, vă 

mulţumesc foarte mult. Dar unde este patrimoniul ANIF-ului şi SNIF-
ului. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule coleg, cred că problema că unde este, noi o să dăm 

nişte răspunsuri parţiale. Noi am discutat înainte. Pentru că problema 
pe care noi am deschis-o prin această comisie este de a atrage instituţii 
ale statului să-şi facă datoria mai departe. Şi probabil că recomandarea 
va fi să-şi facă mai departe, pe baza datelor pe care noi le adunăm 
acum. Este imposibil ca într-o lună şi jumătate... şi pe Nicolina sau pe 
ce Dumnezeu, merge de o jumătate de an ancheta parlamentară. Ori, 
problema de aici este una oarecare şi reluarea ei arată că de fapt 
instituţii fundamentale ale statului, peste care noi nu ne băgăm, dar 
putem întreba, pentru că este NUP dat şi putem chiar întreba, adică ne 
putem consulta cu procurorul care a dat NUP. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Noi l-am întrebat şi el a spus: „Domnule, de ce mă întrebaţi 

de treaba asta? Eu am soluţia Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie”. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu. Eu ştiu problema, dar noi putem să-l chemăm şi pe 

procuror: „Domnule, de ce s-a dat în situaţia respectivă de atunci, 
având în vedere... uita-ţi-vă ce se ivesc acum, ce probleme sunt 
acum?”. Este clar că au fost elemente... Nu întâmplător am tot 
întrebat: „Au fost şi chestiuni politice? Au fost şi... şi...?”. Nu 
întâmplător am întrebat şi probabil, când vom relua banda de aici s-o 
ascultăm, o să vedem răspunsurile foarte bine. 

Domnul deputat Ghiveciu. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Domnule preşedinte, deja ROMAG, TRANSAG a devenit o 

obsesie. Noi ne legăm tot timpul, la fiecare şedinţă, de acel contract 
neperformant. Dar marele jaf produs din 1990, miliardele de euro. 
Acest proiect într-adevăr nu a fost bun, au fost vândute, s-au pierdut o 
sută de milioane de euro. Dar miliardele? Nu discutăm despre aşa 
ceva. Numai de ROMAG, TRANSAG, ce au făcut. Am înţeles. Bun. 

L-aş întreba pe domnul ministru. Dumneavoastră, când aţi 
preluat funcţia la minister, aţi făcut un inventar? Domnule, am preluat 
în 2007. Din 1990 şi până cum ce fonduri au fost alocate lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare în România?  

Pentru că, în opinia mea, SNIF a fost dus în acel punct tocmai 
pentru a acoperi anumite jafuri. 

A venit aici un domn director adjunct de la SNIF şi a spus că 
dânsul s-a înregistrat cu câştiguri de aproximativ 18 miliarde, pe 
partea de Olt, acolo, la dânsul. Bun. Cum aţi făcut? Păi, am luat lucrări 
de la ANIF, le-am luat cu 3 lei noi şi le-am dat în subantrepriză cu 
1,50 lei. Nu cumva acolo a fost un mare jaf? Pentru că este clar, 
nimeni nu poate să facă o lucrare la jumătate de preţ. Cum a fost lăsat 
SNIF să ia acele lucrări, pentru că oricum are pierderi foarte mari? 
Având pierderi foarte mari, cred că nimeni nu i-a mai controlat să 
vadă ce se întâmplă acolo. 

Cu echipamentele de irigaţii este o minciună. Eu cred că am 
să refuz să mai vin în această comisie, pentru că tot timpul suntem 
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păcăliţi. Că de fapt au fost date în custodie. Discutăm cu utilizatorii de 
apă. Aveţi nevoie de echipamente în plus? Aţi putea extinde suprafaţa 
irigată? Sigur că da. Păi, domnule, daţi-le echipamentele la udători. 
Păi, domnule, haideţi să vă spunem adevărul, nu le mai avem. 

Cum procedăm? Hârtii avem destule. 
Pentru pentru închirierea acestor echipamente. Cei care le-au 

luat în custodie, care de fapt nu mai există, cât plătesc? Bun. Ne-a 
răspuns un domn director: nu plătesc nimic, că decât să le păzim noi, 
n-avem pazinici, le fură. Iar cei care le utilizează cu adevărat, plătesc 
chirii foarte mari. Haideţi, dracu’, domnilor, să aflăm odată adevărul, 
mai sunt, nu mai sunt. Haideţi să obligăm SNIF să dea toate 
echipamentele utilizatorilor de apă şi atunci vedem dacă sunt sau nu 
sunt. Pentru că ne pune în faţă nişte documente. Noi nu putem merge 
în toată ţara să verificăm dacă sunt echipamentele acelea. Haideţi o 
dată! Bun. 

Iar în perioada cât dumneavoastră aţi fost ministru câţi bani 
au fost alocaţi? Pentru că este foarte simplu, mergem la dânşii: 
domnilor, noi n-avem decât două lopeţi, noi avem utilajele foarte 
învechite, nu am mai cumpărat utilaje de 20 de ani. Au mai fost 
achiziţionate utilaje sau nu? Şi ce bani s-au dat? Ce bani s-au dat, 
pentru că este simplu pentru ei – domnilor, n-am avut bani – şi noi: da, 
săracii, n-or fi avut bani să-şi facă, dar totuşi au primit. Vrem să ştim 
şi noi, să avem şi noi nişte documente pe masă, pe fiecare an cât au 
primit. Pentru că se bate monedă pe acel contract. Am înţeles cu toţii, 
a fost un jaf, cum s-a făcut. Dar nu aceea este problema. Cred că acel 
proiect, pierderea urmată acelui proiect reprezintă 1-2 la sută din banii 
care au fost alocaţi. În altă parte sunt problemele. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Vreau să vă spun că Societatea Naţională de Îmbunătăţiri 

Funciare este autonomă, se autofinanţează, deci nu a primit nici un leu 
de la Ministerul Agriculturii. 

Eu vreau să spun că, până la urma urmei, distrugerea 
sistemelor de irigaţii nu ştiu dacă vine numai de la acordarea acestor 
subvenţii. De multe ori, ele au fost neloiale, acordarea lor. Dezastrul 
în sistemul de îmbunătăţiri funciare vine tocmai din 1990, când 
sistemele de irigaţii de pe aproximativ 1,5 milioane hectare cât se iriga 
până în 1990 au fost abandonate, motiv pentru care ele s-au distrus, au 
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fost furate, au fost vândute la fier vechi, atât echipamentele de irigat, 
cât şi sistemele de irigaţii. Acolo, pierderea este cea mai mare, pentru 
că acele sisteme de irigaţii, în acea perioadă când au fost constituie, 
ele n-au fost constituite cu bani de la bugetul naţional. Pentru a face 
sisteme de irigaţii, trebuie enorm de mulţi bani. Indiferent cât ar fi de 
generos bugetul Ministerului Agriculturii, nu poate să satisfacă 
financiar reabilitarea, modernizarea acestor sisteme de irigaţii. Este 
drept, aşa bune, rele, cum erau sistemele de irigaţii până în 1989, cert 
este că funcţionau, chiar dacă atunci nu se lua în calcul elementul de 
bază: eficienţa. Ele erau sisteme de irigaţii proiectate după sisteme 
ruseşti, în aşa fel încât apa era adusă la plantă prin aspersie şi nu 
gravitaţional. Mai mult decât atâta... 

 
Domnul Victor Surdu: 
Nu sunt ruseşti nici în visele noastre. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Sistemul de la Sadova-Corabia este construit pe asistenţă... pe 

proiect englezesc. 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Tocmai atunci au avut la bază, pot să vă spun, nu elemente de 

eficienţă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Toate sistemele de irigaţii mari, funcţionale la noi, şi a fost a 

doua ţară în sisteme de irigaţii din Europan, după Franţa, iar în anii 
’70 se înscriau în sisteme de performanţă. 

Greşesc, domnule profesor?  
Iar sursele financiare au venit de la Banca Mondială, BIRD a 

dat, BERD a dat bani. Ori sistemele respective erau toate avizate de 
către ei, altfel nu puteau funcţional. Şi n-au venit... că am auzit un 
ministru care spunea că sunt sisteme ruseşti. Nu. Este total pe lângă 
problemă. N-au nici o treabă cu Rusia. În primul rând, ruşii n-aveau 
nici tipul acesta de sistem de funcţionare. Iar în anii ’70 eram deja pe 
o altă orientare şi mai ales primeam surse din altă parte şi ne vizau 
proiectele ei. Aceasta este problema. Deci, nu mai spuneţi chestia asta 
cu sisteme ruseşti, că n-au fost aşa. Am fost a treia ţară în îmbunătăţiri 
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funciare după Franţa şi Spania şi, ca îmbunătăţiri funciare, al doilea 
sistem ca modernitate după cel din Franţa. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule preşedinte, aş vrea să intervin. Eu cred că domnul 

ministru Albu ar trebui să ne răspundă dacă ordinul ministrului prin 
care i s-au delegat o serie de competenţe îi permiteau să facă ceea ce 
domnul deputat Ghiveciu i-a cerut, pentru că altfel, că erau ruseşti, 
erau nemţeşti, erau nu ştiu de care, nu terminăm niciodată. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Răspunsul l-am dat domnului deputat, în sensul că SNIF nu a 

primit... 
 
Domnul Mihai Banu: 
Dumneavoastră puteaţi să vă implicaţi prin ordine ale 

secretarului de stat Albu, să corectaţi, că deputatul Surdu, deputatul 
Ghiveciu, sigur, acuză zecile de miliarde de euro care s-au distrus, 
dumneavoastră, în perioada scurtă de timp în care aţi funcţionat ca 
secretar de stat, puteaţi, aveaţi capacitatea, vă permitea vreo lege? 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
La unele întrebări puse, domnule deputat, aveam atribuţii prin 

delegări de competenţă, motiv pentru care am şi dat răspunsurile 
respective. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Nu mai închidem subiectul acesta niciodată, pentru că dacă 

luăm iar de la ’48 încoace, o să vedem ce... 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Nu, dar dumneavoastră îmi cereţi să spun ce n-am făcut sau 

pentru ce sunt alţii de vină. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Eu v-aş propune, domnule preşedinte, domnule 

vicepreşedinte, să oprim aici audierea domnului secretar de stat Albu, 
pentru că-i avem pe domnii de la AVAS, care stau de multă vreme. 
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Domnul Victor Surdu: 
Domnule ministru, mai aveţi să ne daţi vreun răspuns, ceva? 
 
Domnul Gheorghe Albu: 
Consider că am răspuns la toate întrebările. Dacă 

dumneavoastră mai aveţi întrebări să-mi puneţi. 
 
Domnul Victor Surdu: 
Mai aveţi vreo întrebare de pus domnului ministru Albu? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu vreau să fac o completare. Poate domnul secretar de stat 

nu s-a pregătit îndeajuns şi era bine dacă venea şi cu astfel de 
elemente, pentru că ar fi scos în evidenţă faptul că la nivelul anuluji 
2006, faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli pentru irigaţii s-au 
cheltuit 117 la sută, faţă de 14,041 milioane, fondul a fost cu 17 la 
sută mai mare. La nivelul lui 2007, faţă de buget s-a cheltuit cu 3 la 
sută mai mult pe irigaţii. Şi într-adevăr, la nivelul lui 2008, suma este 
mai mică, 73 la sută. Deci, dacă avem undeva o restanţă faţă de buget 
pentru sume consumate de la bugetul statului pe activitatea de irigaţii, 
atunci o avem pe 2008.  

Dar avem o creştere faţă de buget la alte activităţi, deci ceea 
ce înseamnă că a luat banii de la irigaţii şi s-au dus pe alte activităţi de 
îmbunătăţiri funciare şi mă refer aici la CEST, la desecare, la apărare, 
unde într-adevăr se constată că la alte activităţi procentul a fost depăşit 
cu 78 la sută. Adică faţă de o proiecţie de sută la sută, avem 175 la 
sută. 

Deci, din punctul acesta de vedere, sumele solicitate în 
ultimii trei ani, 2006-2007-2008, nu punem la socoteală 2009, nu l-am 
încheiat, eu cred că sumele alocate prin bugetul de stat au fost 
cheltuite în integralitate chiar de multe ori prin alocaţii bugetare 
suplimentare la rectificări de buget, s-au şi suplimentat bugetele 
respective şi s-a cheltuit în plus. 

Acum, ce înţelegem noi prin sumele alocate şi cheltuielile 
făcute, că dacă o să despicăm firul şi o să spunem că sumele alocate n-
au fost suficiente sau mai trebuia alocat, este una, iar dacă spunem că 
nu s-au cheltuit nici măcar sumele care au fost alocate, este altceva. 
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Deci, înseamnă că poate într-adevăr necesarul de fonduri, de bani 
pentru activitatea aceasta de irigaţii, de subvenţionare a sistemului, a 
reabilitării sistemului, n-a fost la nivelul dorit niciodată, ca dovadă că 
bugetul pe 2009 a Ministerului Agriculturii, şi am avut discuţii în 
comisie pe tema aceasta, este undeva la 40 la sută sau 30 la sută faţă 
de cel necesar.  

Dar încă o dată repet, în 2006 eram în stare de calamitate, 
aveam inundaţii şi bineînţeles că nu puteam să alocăm sume 
importante irigaţiilor, pentru că toată lumea încerca să scape de apa 
din curte nu să-şi aducă apa pe teren; iar în 2007, într-adevăr, când am 
avut situaţie de secetă, s-au alocat bani pentru asta. 2008 a fost un an 
de campanie electorală şi cred eu că s-au îmbinat sumele între 2006 şi 
2007. 

 
Domnul Gheorghe Albu: 
Aşa cum aţi remarcat, domnule deputat, vreau să vă spun că 

în 2007 resursele financiare din bugetul Ministerului Agriculturii au 
fost bine administrate şi de ce să nu scoatem în evidenţă că România, 
după un an de secetă fără precedent în 2007, a obţinut cea mai mare 
producţie de cereale din istoria sa, de peste 8 milioane de tone. 
Mulţumesc. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule secretar de stat, eu am făcut precizările acestea, 

pentru că inevitabil membrii comisiei o să mă întrebe şi pe mine, eu ce 
am făcut acolo în calitate de director general adjunct responsabil de 
activitatea asta şi dumneavoastră mi-aţi enumerat o serie de acte 
normative care îl sâcâie pe domnul vicepreşedinte Surdu – HG-uri, 
HCM-uri etc. etc. etc. – dar la care eu am lucrat, inclusiv strategia pe 
secetă şi combaterea ......... pe care tot în perioada aceea i-am dat 
drumul şi a fost aprobată prin hotărâre de guvern şi pe urmă a fost 
depusă ca şi act normativ, memorandum pentru emiterea de acte 
normative. 

Dar vroiam să vă spun că lucrurile trebuie separate aici. 
Proiectul acesta cu ROMAG este una, iar stadiul sistemului, 
infrastructurii de irigaţii în momentul de faţă este altceva. ROMAG a 
îngropat o societate naţională, o companie naţională, în 2004, printr-o 
deturnare de proiect, 2003-2004, printr-o deturnare de active, în sensul 
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că, în loc să se ducă acolo unde trebuiau să se ducă activele respective, 
ele au fost aduse în altă parte şi statul a rămas să plătească gaura, dar 
activele n-au mai ajuns la cei pentru care erau destinate, pe când 
evoluţia infrastructurii de irigaţii din 1990 până acum are alte motive, 
alte conotaţii care nu implică afacerea ROMAG. Noi discutăm de 
ROMAG după 2004, când sistemul de irigaţii, infrastructura era cu 
totul şi cu totul alta. Nu se iriga. Facem o medie pe ultimii zece ani şi 
veţi vedea că nu se irigă mai mult de 320-350 de mii de hectare, 
indiferent de ce guvern a fost, de ce culoare politică şi cum a fost. 

Dacă analizăm primii cinci ani după 1990, într-adevăr avem o 
creştere acolo. De ce? Pentru că eram prea aproape de 1989 şi de la 
2,2 milioane  de hectare nu puteam să scădem dintr-o dată la 70-80-90 
de mii de hectare sau o sută de mii de hectare. S-a mers pe inerţie, da, 
cu irigaţiile. Dar dacă luăm ultimii zece ani de zile, veţi vedea că nu se 
depăşeşte media pe 300-350 de mii. Ei, aici sunt cauzele. ROMAG 
este ancorat........ Acesta este un program care, prost-bun, s-a demarat 
cu o intenţie bună şi, la sfârşit, cum sfârşesc toate lucrurile în 
România, ca o iniţiativă nenorocită, pentru că au avut grijă unii să-l 
facă praf.  

Aţi văzut declaraţia lui Mureşan care a spus că el a fost 
adresat iniţial sectorului privat. Vin alţii şi spun nu, domnule, nu 
sectorul privat ar fi dus toată discuţia pe alt domeniu şi ar fi fost 
dezastru dacă ne-am fi dus pe sectorul privat.  

Astăzi am avut în audiere pe cineva care ne-a spus că am dat 
în scrisoare de garanţie, dar el n-avea stabilit nici ........ cine ia 
utilajele, cum, care sunt beneficiarii. Şi atunci cui am dat garanţii? 
Dacă proiectul nu era nici... 

Dacă discutăm de SNIF şi dumneavoastră aveţi dreptate. 
Societatea aceasta de o sută de ani, iată, a fost îngropată, da. Dar a fost 
îngropată printr-un proiect care a pornit bine şi a sfârşit prost. Dar 
sistemul în momentul de faţă, starea sistemului de irigaţii în momentul 
de faţă nu se datorează ROMAG. Are alte şi cu totul alte cauze. Lipsa 
de autoritate a statului. Nici soluţia statului pentru perioada 1990-
1997-1998-2000, nici eliminarea subvenţiilor în actul de guvernare 
1997-2000 stabilit cu altă gândire filozofică a programului 
guvernamental. După 2001 apropierea integrării în Uniunea 
Europeană, când am început să ne dăm seama că am făcut prostie ce 
am făcut până în 2000, că n-am gândit tot ceea ce înseamnă 
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agricultură în România şi că agricultură fără apă nu se poate face, da? 
Ei, acestea sunt lucruri pe care şi pe mine dacă m-aţi întreba şi voi fi 
în locul domnului secretar de stat, am să vă spun şi eu la fel: fraţilor, 
haideţi să le separăm. Discutăm de una, este alta; dacă discutăm de 
infrastructura de irigaţii este altceva. Mulţumesc. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Bine. 
Să îi mulţumim domnului ministru. 
Să continuăm să discutăm cu AVAS-ul şi să reţinem faptul că 

avem multe lucruri de analizat - şi faptul că s-a despărţit ANIF-ul de 
SNIF şi faptul că nu se ştie nici acum care este SNIF-ul şi care este 
ANIF-ul. 

Dacă îl întrebi pe unul unde sunt echipamentele, spune că 
sunt la SNIF; dacă îl întrebări pe celălalt unde sunt, spune că sunt la 
udători. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule vicepreşedinte, a fost o notă de control făcută în 

mandatul domnului Sârbu. 
11 mii de instalaţii de irigat au fost luate de la Galaţi şi duse 

undeva în Ialomiţa, la Coşereni şi pierdute. 11 mii! Deci vorbim de 
anul 2001, dacă nu mă înşel. 

 
Din sală: 
Înainte de 2001. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Înainte de 2001?  
 
Din sală: 
La Focşani. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
În zona Focşani. Deci, aduse aici. 11 mii. Şi ei spun: 

domnule, acela a murit, cel care era preşedintele, acela s-a dus, şi noi 
discutăm de 11 de mii de instalaţii. Noi am găsit 1.800 la o sucursală. 
11 mii de instalaţii! 
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Da, într-adevăr, aveam 2.200.000 de hectare, dar acestea nu 
se irigau cu cana în România, ci se irigau cu instalaţii de irigat, nu? 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Da. Bun. Mulţumim. 
Haideţi să continuăm, că s-a făcut seară. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ce ne puteţi spune despre situaţia SNIF, pentru că sunteţi 

legaţi de această chestiune privind prevederile Legii privind 
privatizarea, dar şi de implicarea chiar în trecutul societăţii, atunci 
când era de valorificat ceea ce mai rămăsese. Pentru că trebuie revenit, 
ce să facem, asta este, la ROMAG, la valorificarea utilajelor. 

Domnule vicepreşedinte, vă rugăm. 
Şi de ce până acum nu s-a reuşit privatizarea? Vă punem 

întrebarea. Ştim de ce, dar vrem s-o auzim de la dumneavoastră. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
SNIF-ul nu este la AVAS, deci noi nu putem să privatizăm 

ceva care are acţionari... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar trebuia să transfere spre dumneavoastră. 
 
Doamna Cristina Gaciu: 
Nu este gata hotărârea, domnule preşedinte. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Sau nu este acceptată hotărârea. 
 
Doamna Cristina Gaciu: 
Nu este gata. Am făcut nişte observaţii în primă lectură, le-

am trimis la minister şi de atunci proiectul... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar, în opinia dumneavoastră, se poate privatiza sau nu se 

poate privatiza SNIF-ul? Şi de ce totuşi s-a făcut hotărârea respectivă? 
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Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Până nu vine la noi, nu putem să ştim dacă se poate, dacă nu 

se poate. Pe supoziţii nu putem să luăm hotărâri. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu, dar eu cred că o hotărâre de guvern, mai ales pe o astfel 

de problemă, se vede de către părţile interesate. 
Şi, dacă fac hotărârea şi de fapt nu se poate face privatizarea, 

atunci ce am făcut? 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
În principiu, se poate privatiza. Nu ştim la ce valoare, nu ştim 

ce are acolo, ce active mai are. Deci, până nu preluăm, nu putem să 
ştim, n-avem cum. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar ceea ce înseamnă valorificarea unor active care au fost 

ale lor, a fost o valorificare, şi am auzit astăzi discutându-se aici că aţi 
fi preluat sau s-a preluat toată datoria care a rezultat din acest 
program. Este aşa sau nu este aşa? 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nu. SNIF-ul a luat un credit de la City Bank, garantat de 

Ministerul de Finanţe. SNIF-ul nu a putut să plătească creditul şi, 
atunci, Ministerul de Finanţe a plătit creditul la City Bank, şi a rămas 
SNIF debitor la Ministerul de Finanţe. Printr-o ordonanţă de urgenţă, 
AVAB-ul a preluat creanţa de la Ministerul de Finanţe şi, automat, 
SNIF-ul a devenit debitor la AVAS. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum s-a stins acest debit? El s-a stins sau nu s-a stins? 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Bineînţeles că au urmat procedurile de valorificare a activelor 

care au fost puse gaj. 
Acum ştiţi foarte bine, cum v-am informat, că din cele 85 de 

milioane de dolari, creanţa preluată, fără TVA, au fost vreo 15 
milioane sau 16 milioane. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Deci atât s-a putut recupera. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
S-au recuperat 16 milioane, fără TVA. Cu TVA, 19, pentru 

că şi TVA-ul a venit tot la stat. Deci, din 85, s-au recuperat în jur de 
19 milioane. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum 85? 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Din 85 de milioane de dolari, s-au recuperat în jur de 19.  
Dar, în acelaşi timp, creditul a fost de 79 de milioane de 

dolari, iar garanţia statului a fost de doar 70 de milioane de dolari. 
Deci în creanţa aceasta probabil au mai intrat şi altele. Noi nu putem 
să ştim; noi preluăm creanţa care este la Ministerul de Finanţe.  

Acolo, trebuie să ştiţi că s-au preluat, aşa cum scrie şi în 
ordonanţă, pachete agricole, tehnologii şi servicii. Deci au fost plătite 
anumite tehnologii, dar noi nu putem să ştim ce tehnologii au fost 
plătite, ca şi anumite servicii, de care noi iarăşi nu putem să ştim. 

Deci, noi n-am putut să valorificăm şi tehnologiile şi 
serviciile. Noi n-am valorificat decât utilajele care au mai rămas. 

Tot în valoarea aceasta să ştiţi că intră, în afară de utilaje, şi 
instalaţii, piese de schimb, au fost seminţe, au venit îngrăşăminte din 
Statele Unite şi au venit nişte echipamente pentru service-uri şi 
trebuiau, în anumite zone din ţară, făcute nişte centre pentru service-
uri, şi în perioada aceea sculele s-au furat, acesta este adevărul; n-au 
mai fost găsite. Deci n-am putut să valorificăm decât utilajele şi 
instalaţiile. 

Acum, din 1998-1999 până în 2003, când au ajuns la noi, o 
parte din utilaje să ştiţi că s-au folosit; n-au mai fost noi. Deci un utilaj 
care a fost folosit 3-5 ani nu poţi să-l valorifici ca nou. TRANSGAZ-
ul, în perioada aceasta când a folosit utilajele, probabil că a mai 
încasat nişte bani; nu se poate să le folosească fără să încaseze nimic. 

Noi am preluat creanţa... 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Aceasta este o deducere. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
O deducere, da. 
La Craiova ştiu că au fost folosite, pentru că noi am văzut ce 

frumoase erau. Pe vremea aceea, în 1998, nu văzusem utilaje din 
acelea. Erau toate John Deer, verzi şi frumoase. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ele erau folosite, dar n-au mers. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Da, este posibil. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Câte pachete sau câte utilaje şi echipamente aţi valorificat? 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Asta poate să vă spună specialistul nostru. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Câmpeanu mă numesc, sunt expert financiar în cadrul 

AVAS-ului. 
Noi am încercat să grupăm utilajele pe pachete, aşa cum de 

fapt fusese ideea iniţială. Am încercat să facem pachete mai mici, 
altfel spus am făcut 91 de pachete, pe care noi le-am intitulat „pentru 
prelucrarea solului” şi 91 de pachete pentru recoltat. 

Fiecare pachet din acesta conţinea un tractor pentru recoltat, 
şi îmi voi permite să citesc pentru că, spre ruşinea mea, m-au depăşit 
problemele tehnice - deci tractor, semănătoare, cultivator, grapă cu 
disc, scarificator, maşini ierbicidat, maşină împrăştiat îngrăşăminte 
solide, transportator melc, trei remorci cereale. Acesta era pachetul tip 
pentru prelucrarea solului. 

Şi 91 de pachete erau pentru recoltat, compuse în principal 
din combină, heder păioase, heder porumb, cărucior heder, ataşamente 
pentru recoltat floarea-soarelui. 
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Pe lângă aceasta, am mai valorificat cele nouă tractoare de 
mare putere care au fost achiziţionate. Fac o paranteză - acestea au 
fost utilajele care s-au vândut cel mai bine - acele tractoare de mare 
capacitate, 45 de uscătoare mobile pentru cereale, 16 camionete Ford, 
trei sute şi aproape patruzeci de instalaţii de irigat, care erau fie 
amplasate deja pe teren, fie dezmembrate, fie au fost chiar 47+9=56 
care erau în containere, aşa cum fuseseră livrate de furnizori. 

Am mai valorificat două echipamente pentru depozitat 
cereale, 30 de încărcătoare frontale, deci utilajele care au fost 
aprovizionate în cadrul programului ROMAG. 

Acum îmi permit să mai fac o paranteză şi să revin asupra 
ideii că valoarea tuturor utilajelor, echipamentelor, serviciilor, 
seminţelor şi a tot ceea a fost aprovizionat a fost de 70,8 milioane de 
dolari. Trebuie să reţinem această cifră. 

Acestea au constituit garanţia pentru creditul care s-a acordat: 
70,8 milioane. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum s-a ajuns la 115 milioane? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Nu cunoaştem. Noi am preluat o creanţă de 85 de milioane, în 

care am presupus că Ministerul Finanţelor a calculat majorări, 
penalităţi, comisioane. Prin contractul de cesiune tip care este, 
Ministerul Finanţelor ne-a garantat exactitatea sumei respective. 

Noi puteam să încercăm să recuperăm cele 85 de milioane 
din valorificarea unor bunuri care, în urmă cu cinci ani, fuseseră 
achiziţionate pe 70,8 milioane, dar nu a tuturor bunurilor, pentru că 
din cinci tipuri de îngrăşăminte, de exemplu, care s-au aprovizionat, 
SNIF-ul nu mai avea în evidenţă decât „Furadan” 500 de litri. Atâta 
am putut să valorificăm. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Acela este un insecticid. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Deci este un insecticid. Eu o iau ca denumire. 
Vă rog. 
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Domnul Marian Ghiveciu: 
Vreau să vă întreb: din câte ştim noi aici la comisie, SNIF-ul 

nu a preluat absolut nimic, iar dumneavoastră spuneţi că au fost găsite 
îngrăşăminte la SNIF. 

 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Da. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Eu nu înţeleg. 
Şi ce nu mai înţeleg: într-adevăr, utilajele au fost folosite, dar 

acelea au fost mărci de prestigiu, şi nu ştiu cum a putut să le scadă 
valoarea la 15%. După care mai spuneţi că erau containere încărcate 
cu echipamente care n-au fost folosite niciodată, deci erau noi. 

Mai este preţul la îngrăşăminte, preţul la seminţe; cred că nu 
se punea problema ca a unui utilaj care a fost folosit. 

 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Dacă-mi permiteţi, o iau puţin de la coadă, dar voi încerca să 

acopăr totul. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Staţi puţin, ca să vin eu cu o completare la domnul deputat. 
Luaţi-o cu începutul. Cine a participat la evaluarea acestor 

utilaje - scriptic, faptic? 
Ce listă aţi avut dumneavoastră şi aţi evaluat? Că trebuia să 

luaţi o listă cu ce a intrat în ţară. Dumneavoastră nu v-aţi dus acolo şi 
aţi inventariat numai ce aţi găsit. 

Când preiei o creanţă de 70,8 milioane de dolari, zici: „Ia să 
vedem ce a intrat în România de 70,8 milioane de dolari”. Şi haideţi să 
vedem. Ne interesează ce aţi preluat, inventarele de la data aceea, în 
2004. 

Este greşită afirmaţia că ele au lucrat în 1998 şi 1999. N-au 
lucrat. Vă spunem noi că n-au lucrat în 1998 şi 1999; au lucrat în 
2000. 

De ce vă spun? Pentru că doi ani de zile s-ar putea să conteze 
la evaluare; pentru că dacă-l bagi că a lucrat şi în 1998 şi 1999, alta 
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este durata normată de funcţionare, şi alta este dacă a lucrat numai în 
2000-2001-2002-2003 până în 2004. 

Când aţi făcut evaluarea, în 2003 sau în 2004? 
Pe urmă, nu puteţi să ne spuneţi: domnule, am preluat numai 

pachetul de utilaje agricole şi n-am preluat partea de servicii şi de 
tehnologie. Dumneavoastră eraţi AVAS. Când preluaţi o creanţă, 
trebuie să ştiţi ce presupune acea creanţă, ce este partea de servicii, ce 
este partea de tehnologii. 

Eu refuz să cred că la nivelul conducerii AVAS nu a întrebat 
nimeni la Ministerul Finanţelor: frate, dar de la 70,8 la 85 virgulă nu 
ştiu cât, diferenţa din ce se compune? Că aţi făcut dumneavoastră 
afirmaţia: domnule, noi am luat numai pachetul de utilaje, dar restul 
nu le-am mai luat, nu ne-a spus nimeni. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
O creanţă a preluat AVAB-ul. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Cea de 70,8. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nu. De 85 de milioane de dolari. O creanţă de la Ministerul 

de Finanţe. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Da, bun. Şi nu v-aţi întrebat - diferenţa până la 70,8 cum se 

acoperă, ce este cu ea? 
Deci dumneavoastră ziceţi că n-aţi întrebat, că nu ştiţi şi că 

nu este treaba dumneavoastră. 
Asta înseamnă că trebuie să mai avem o discuţie cu finanţele, 

cu domnul care a fost de dimineaţă. Să îi spunem: domnule, ai dat 85. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Vreau să-l ajut eu pe domnul preşedinte şi să-i spun că este 

treaba AVAB-ului. 
Deci, este treaba AVAB-ului, pentru că ştiţi foarte bine că 

aveţi peste 15 mii de acţiuni în instanţă pentru recuperarea diferenţelor 
dintre creanţă şi valorificare.  
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Ştiu bine treaba asta. Deci aveţi mult mai mult. 
2) M-ar interesa dacă, după valorificare, AVAS-ul a elaborat 

vreo acţiune împotriva celor vinovaţi la instanţă, că eu aşa ştiu că este 
procedura, pentru a obţine un titlu al instanţei, prin care diferenţa 
dintre 18 milioane şi 70 de milioane să fie trecută unde? 

Aşa, dumneavoastră n-aţi acţionat în instanţă pe nimeni. 
Probabil că există un dosar. 
Vă rog să-mi spuneţi dacă există un dosar pentru diferenţa 

dintre 18 sau 19 şi 70 de milioane. Aceasta este o întrebare. 
A fost un răspuns şi aţi spus că există această practică. Ştiam 

că era procedura AVAB. 
Şi vreau să ştiu - pe vremea când aţi luat, eraţi AVAB sau 

AVAS? 
 
Doamna Cristina Gaciu: 
AVAB. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Aşa că, domnule Surdu, să vă cereţi scuze, pentru că aţi spus 

AVAS. 
Era AVAB atunci. AVAS-ul a venit mai târziu. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nici nu exista AVAS-ul atunci, era APAPS. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule vicepreşedinte, prin ce document aţi fost 

dumneavoastră sesizaţi că SNIF-ul este în imposibilitatea de a achita 
acele pachete şi că dumneavoastră preluaţi? 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Există o ordonanţă de urgenţă. 
Noi nu putem să preluăm orice. 
Deci noi preluăm în baza unui act normativ. 
Există Ordonanţa de urgenţă nr.42/28 mai 2003, în baza 

căreia AVAB-ul la vremea respectivă a preluat, şi se spune: privind 
preluarea de către AVAB a creanţei statului provenită din executarea 
garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat SNIF. 
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Deci aşa a trecut creanţa de la Ministerul de Finanţe la 
AVAB. Este stabilit tot în ordonanţă. 

Pot să vă mai zic şi altceva: în mod normal, când AVAS-ul 
are o creanţă de recuperat de la un debitor, automat îi execută 
conturile, îi pune poprire pe conturi, deci sunt multe metode. Aici nu 
am avut voie. Aici nu am avut voie să executăm decât acele utilaje 
care au venit din import. Deci n-am avut voie să-i oprim conturile, să-i 
blocăm conturile până la recuperarea întregii creanţe. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Pentru că aşa a fost făcut textul ordonanţei. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Aşa a fost făcut. Exact. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
De fapt, aţi executat numai garanţia. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Atât. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule vicepreşedinte, puneţi-ne şi nouă la dispoziţie lista 

cu inventarele făcute. Vă rugăm s-o depuneţi la comisie. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Bineînţeles. 
Eu nici n-am fost atunci. Eu sunt de şase luni aici, dar am 

învăţat pentru dumneavoastră, ca să vă pot răspunde la întrebări. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Într-adevăr, noi am pus problema: domnule, ce se întâmplă cu 

pachetele întregi care au stat noi şi au fost subevaluate? 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nu. Aici o să vedeţi, că aveţi toată documentaţia. 
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Eu vin din mediu privat. Din 1994, de când am plecat de la 
Oltcit, am mers numai în mediu privat, şi ştiu foarte bine tot felul de 
lucruri care se fac. 

Nu iau apărarea nimănui. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Se mai naşte o întrebare: ordonanţa spune clar că trebuie să 

vă acoperiţi pe toată creanţa, or dumneavoastră v-aţi dus pe faptic, nu 
v-aţi dus pe scriptic, şi bineînţeles că colegul meu are dreptate - 
fraţilor, dar voi aţi acoperit de la 18 şi până la 70? Păi, zice, nu m-a 
lăsat ordonanţa. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nu. 
Nu puteam să executăm societatea. 
Noi am preluat decât creanţa de la Ministerul Finanţelor. 
Aveţi şi ordonanţa. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Unde a rămas diferenţa de pierdere? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
AVAB-ul a avizat acea ordonanţă, la data aceea? 
 
Doamna Cristina Gaciu: 
Da. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Asta vroiam să ştiu - dacă AVAB-ul, la data aceea, a avizat 

ordonanţa de urgenţă în forma prezentă. 
Discuţiile le purtăm între membrii comisiei. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Dar aici sunt multe, să ştiţi. Pentru că ştiţi că în perioada 

aceea se cumpărau utilaje prin SAPARD. Utilajele cumpărate prin 
SAPARD erau noi, aveau garanţie, aveau şi service. 

Noi vindeam nişte utilaje care o perioadă au stat şi poate erau 
noi, dar cum le vindeai? Nu puteai să le vinzi prin SAPARD. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Unii dintre colegii dumneavoastră au state vechi în AVAB, 

cu continuitate în AVAS. Trebuiau să se întrebe oamenii, colegii 
dumneavoastră - că nu puteţi popri conturile, că nu vă puteţi îndrepta 
împotriva nimănui, că, că etc. şi că nu faceţi altceva decât să acoperiţi 
o gaură, să vindeţi nişte active şi cu asta-basta şi să puneţi capac unei 
afaceri care, iată, a dus la înmormântarea unei societăţi naţionale. 

Adică una ne spuneţi nouă acum, în 2009, şi altfel s-a 
acţionat acum patru-cinci ani de zile, când s-a pus problema avizării 
actului normativ care a generat ceea ce a generat ulterior. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Dacă-mi daţi voie, pot să vă contrazic aici. 
Noi ne ocupăm cu activitatea de valorificare a creanţelor. 
La nivel european, creanţe au toate statele. Gradul de 

recuperare al creanţelor, media la nivel european este undeva la 18%; 
AVAS-ul are 25,5%. Deci, noi recuperăm puţin mai mult ca procent 
decât recuperează Germania sau Franţa, de exemplu. Deci, nu puteţi să 
spuneţi că este o activitate prost făcută. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
N-am spus, domnule vicepreşedinte. 
Eu am spus că analiza actului normativ atunci la nivelul 

emiterii lui şi introducerii în guvern pentru aprobare s-a făcut după 
alte criterii şi după alte principii faţă de ce ne prezentaţi 
dumneavoastră nouă acum. 

Acum invocaţi că n-aţi avut posibilitatea să popriţi conturile, 
să vă îndreptaţi împotriva nimănui. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nu. Atenţie, noi nu invocăm nimic. Aţi înţeles greşit. 
Deci noi nu invocăm. 
Noi vă dădeam explicaţii, doar. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Explicaţi în sensul că n-aţi putut să popriţi, că n-aţi putut să 

vă îndreptaţi împotriva nimănui pentru diferenţa dintre 18 şi 70, 
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pentru că, simplu, actul normativ nu v-a spus decât atât - să 
valorificaţi activele şi cu asta-basta. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nu. 
Această societate valorifică creanţele statului la o afacere 

care nu merge. 
Pentru o afacere care merge, nu trebuie, că n-are datorii. 
Deci în toată lumea creanţele se valorifică la o activitate, la o 

afacere care a dat greş. Acesta este adevărul. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am şi eu o întrebare, dacă nu vă supăraţi. 
Diferenţa care a rămas între creanţa pe care aţi preluat-o 

conform ordonanţei guvernului şi banii pe care i-aţi recuperat mai este 
pe undeva? Aţi pus-o în sarcina SNIF-ului sau ce aţi făcut cu ea? Că 
SNIF-ul era stat, a avut o ordonanţă de urgenţă, ordonanţa de urgenţă 
aţi pus-o în aplicare, aţi valorificat activele care prezentau garanţia lor, 
şi la revedere. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Banii care s-au recuperat au fost trecuţi la fondul de risc în 

integralitatea lor, iar SNIF-ul este debitor cu diferenţa; apare debitor 
cu diferenţa. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci practic s-a valorificat parţial creanţa SNIF-ului la 

vremea aceea. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nu. Ca încasare. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ca şi încasare. Că ei, în schimb, au rămas cu ceea ce 

făcuseră, cu datoria mare care, probabil, în continuare a generat 
penalităţi. 

 
 



 148

Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Numai dacă erau la Ministerul Finanţelor, atunci erau 

majorări, penalităţi. La noi nu sunt. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu la dumneavoastră. Dar ei au rămas către Ministerul 

Finanţelor. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Nu. Au rămas către AVAS. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi au rămas la diferenţă de 60 de milioane. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Da, aproximativ. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci 60 de milioane de dolari. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
De dolari. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Vroiam să mai pun o întrebare, mă iertaţi. 
Aţi aprecia la vremea respectivă, cei care lucrau atunci, că 

această ordonanţă contravine procedurilor de bază ale AVAS? 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Eu, din ce experienţă am în aceste şase luni, nu cred că se 

poate pune problema aşa. 
 
Domnul Mihai Banu: 
La un moment dat aţi spus că ordonanţa v-a oprit să vă 

îndreptaţi împotriva celor care presupun că se făceau vinovaţi pentru 
recuperarea 18 la sută sau 25 la sută. 
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Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Guvernul, la ora aceea, aşa a hotărât, deci nu este ceva ilegal. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Nu, dar legea de organizare şi funcţionare a agenţiei, plus 

procedurile de valorificare intrau în contradicţie cu prevederile acestei 
ordonanţe? 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Eu cred că nu, dar pot să-l las pe colegul meu, care ştie mai 

multe. 
 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Dacă-mi permiteţi, după părerea mea, eu, ca şi creditor 

AVAS, am posibilitatea, o posibilitate pe care o am la ora actuală, să 
mă duc şi să solicit starea de insolvenţă... declanşarea insolvenţei 
societăţii. În cadrul procedurii insolvenţei, am dreptul să cer atragerea 
răspunderii celor care se va constata că sunt vinovaţi de starea la care 
zicem că a ajuns societatea. Deci, este o variantă pe care eu, ca şi 
creditor AVAS, o am. V-am dat un exemplu. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Da. Opresc comentariul aici. Vă mulţumesc. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule vicepreşedinte, în descripticul şi valoricul din 

ordonanţă şi ce aţi valorificat dumneavoastră există o diferenţă. Cum 
este justificată? 

 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Dacă-mi permiteţi, domnule deputat.  
În primul rând, luaţi-o, vă rog frumos, dacă-mi permiteţi, 

domnule preşedinte şi dumneavoastră, domnilor deputaţi, ca o părere 
strict personală. 

Niciodată statul român nu s-a gândit că va recupera acest 
credit din contravaloarea utilajelor. Deci, să reţinem. Din câte cunosc 
eu, programul ROMAG a fost conceput pentru achiziţionarea unor 
utilaje, să le numim agricole, darea lor, pe baza unor contracte, dacă 



 150

vreţi, antecontracte de vânzare, unor utilizatori care aveau teren, 
îndeplineau condiţii, urmând ca, din recolta pe care aceştia o realizau, 
să fie achitată contravaloarea. 

Deci, nu s-a pus niciodată, zic eu, problema că se vor vinde 
aceste utilaje pentru ca să recuperez valoarea. 

Mai mult, de ce susţin acest lucru. S-a acordat un credit de 80 
de milioane de dolari. Atât a fost creditul acordat şi garantat, da? Bun. 
El a fost garantat cu gaj asupra unor utilaje care făceau 70 de milioane 
de dolari. 

Deci, sper că dumneavoastră nu-mi puteţi spune că cei care 
au acordat acest credit s-ar fi gândit vreodată că, peste ani, instituţia 
AVAS va recupera 80 de milioane din 70 de milioane care costau cu 
atâţia ani în urmă. Aceasta este o altă problemă. 

Dacă-mi permiteţi şi, după aceea, o să încerc să vă mai şi 
răspund la câteva întrebări. 

Aş vrea să reţineţi condiţiile în care s-au vândut şi cui s-a 
adresat această vânzare. 

Toţi cumpărătorii noştri şi au fost, o să vedeţi acolo, peste o 
sută de cumpărători, au fost, cred că cu excepţia unei singure staţiuni 
de cercetare, persoane fizice sau persoane juridice cu specificul 
activităţii în agricultură. Bun. 

Pentru că eu eram obliga să vând în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă 51/1998, care este legea mea de 
funcţionare şi care stabileşte care este procedura, i-am scos la vânzare 
pachetul de prelucrare a solului, tractorul, care costa o sută de mii de 
euro... de dolari. Am luat un exemplu. Fără TVA. Ca să participe la 
licitaţie, acel doritor trebuia să vină şi să-mi depună o garanţie de 30 la 
sută, deci 30 de mii de euro. Deci, dacă adjudeca, presupunând prin 
absurd că adjudeca la preţul acesta de pornire de o sută de mii de 
dolari, el putea ori să vină şi să-mi depună diferenţa de 70 de mii de 
dolari plus 19 mii de dolari TVA, ori să spună: „Te rog frumos să-mi 
dai voie să plătesc în rate”, posibilitate prevăzută de către lege. „Da”, 
îi spuneam eu, „îţi dau voie să plăteşti în rate, dar pentru cei 70 de mii 
de dolari plus TVA-ul aferent trebuie să-mi aduci scrisoare de garanţie 
bancară”. Şi se ducea la bancă el, lucrător în agricultură şi-l trimitea 
banca la plimbare. Şi de aceea o mulţime stătea şi se uita lung la 
utilajele pe care le scoteam, la preţul acela evaluat, pe care 
dumneavoastră îl consideraţi subevaluat, şi s-a ajuns ca să se vândă 
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utilajele şi echipamentele, vorbesc în general, la a treia şi a patra 
licitaţie. Atunci veneau la licitaţie. 

Am avut participare, vă rog să mă credeţi şi vă pot face 
dovada, am avut participare aproape la fiecare licitaţie a presei, pentru 
că am mediatizat şi am încercat să facem publicitate, o să vedeţi în 
dosare, mult peste cât îmi prevedea şi mă obliga actul normativ. Actul 
meu normativ zicea aşa, că pentru ca să vând, trebuie să dau un anunţ 
cu zece zile înainte, care să apară într-un ziar de circulaţie naţională 
sau într-unul local. Am dat în minimum două ziare naţionale, de fapt 
au fost trei cam întotdeauna, am dat în toate ziarele locale, am publicat 
pe site-ul AVAS-ului, ieşea în presă preşedintele nostru şi spunea: 
„Domnilor, avem ce avem, haideţi să cumpăraţi”. Nu veneau la 
cumpărat, nu veneau să cumpere. 

Printre altele, că am făcut analize la nivelul AVAS, o să găsiţi 
acolo, am întrebat de ce nu vin oamenii aceştia să cumpere. Ştiţi ce 
mi-a spus unul? Că a început să facă socoteala, aşa, pe hârtie, 
dumneavoastră care sunteţi în domeniu poate ştiţi mai bine, şi mi-a 
arătat că cu foarte puţin peste îşi ia, prin intermediul SAPARD-ului, 
acelaşi utilaj nou-nouţ şi garantat şi-i acordă şi piese de schimb. 
Uitaţi-vă în rapoartele de evaluare, le aveţi acolo anexate, o să vedeţi 
câte lipsuri aveau toate utilajele care au fost, da? Nu pun problema că 
n-aveau, iertaţi-mă, chiar asta mi-a venit acum în minte, n-avea 
niciunul brichetă, dar nu aceasta este problema. Deci, ce părţi 
componente esenţiale lipseau. Bun. Aşa. 

Ştiţi ce scandal am avut, nu ştiţi, în momentul în care am 
vândut utilajele, tractoare, în principal tractoarele, cele de mai mică 
capacitate, de la Giurgiu. A, am vândut acolo vreo 40-50 de tractoare, 
echipamente. Până la urmă, le-au luat bucuroşi, le-am spus, domnule, 
aţi făcut... A doua zi, înjurăturile, nu porneşte, n-are aia, n-are aia. Păi, 
domnule, n-are. Am încercat să justifică că, uite, scrie aici că n-are. A 
luat în calcul evaluatorul că n-are cutare, cutare. Mai mult de trei 
sferturi de acolo, vă puteţi interesa, au plecat toate pe trailere, n-au 
mai putut să fie pornit nici unul. Acesta este adevărul. Da? Acestea au 
fost utilajele. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine le avea în primire aceste utilaje? Cine răspundea de ele 

atunci când dumneavoastră le-aţi preluat? Pentru că totuşi s-au preluat 
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cu un proces-verbal cu ceva, cred, pentru că nu se iau, aşa, mă duc în 
curte şi acestea sunt şi le iau. De la cine le-aţi preluat? Există un 
proces-verbal de predare-primire pentru operaţiunea de valorificare? 

 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Da, imediat o să vă informez. 
În momentul în care s-a dat ordonanţa de urgenţă despre care 

v-a informat domnul vicepreşedinte, o să vedeţi că în textul acestei 
ordonanţe spune că programul ROMAG se încheie până cel târziu la 
data de 30.11.2003. Perioadă în care urmează ca toate activele care 
erau alocate acestor module sau ce erau să fie date de către 
TRANSAG şi preluate de către ........... deci, noi ne-am dus şi le-am 
preluat de la SNIF; le-am prelut, expresia nu este tocmai cea mai 
corectă, le-am instituit sechestru, le-am evaluat acolo, de la SNIF, în 
condiţiile în care SNIF le preluase pe bază de proces-verbal de la 
TRANSAG, iar această preluare s-a făcut până inclusiv în anul 2004, 
undeva la jumătatea anului 2004. De Anul Nou 2003 spre 2004, la 
Brăila, de exemplu, se făcea inventarul şi transferul bunurilor de la 
TRANSAG la SNIF. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule Câmpean, aveţi un document la nivelul AVAS prin 

care, exact aşa cum a întrebat domnul preşedinte, ce aţi preluat. Prin 
ordonanţă de urgenţă vi s-a dat clar scriptic şi valoric. Dumneavoastră 
aveaţi obligaţia să preluaţi scripticul şi valoricul, să vă încadraţi pe 
sumele şi cantităţile trecute în ordonanţa de urgenţă. Aveţi un 
document prin care să ne arătaţi ce aţi preluat? Pe semnătură, de la 
cine aţi preluat, pentru că informaţiile noastre sunt altele vizavi de ce 
spuneţi dumneavoastră. De ce vă cerem lucrul acesta? Pentru că, deşi 
sunteţi avizatori, deşi aveaţi obligaţia poate să solicitaţi cu sumă certă 
şi valoric, mai ales şi fizic, pentru că cei care vă puneau la dispoziţie... 
cred că au fost discuţii. Ministerul Agriculturii, prin SNIF, trebuia să 
justifice acele pachete – 91, 91, 91, 91 – dumneavoastră fiind cei care 
urmau să valorificaţi. Acum, veniţi şi spuneţi, după ce s-a aprobat 
ordonanţa de urgenţă, abia atunci am început să preluăm faptic, pe 
teren, ce avem. 

Ei, pe noi ne interesează această diferenţă, neconcordanţă 
între ce aţi preluat dumneavoastră faptic, ca urmare a apariţiei 
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ordonanţei de urgenţă şi ceea ce s-a trecut în ordonanţa de urgenţă ca 
potenţial de valorificare. Deci, un document pe care dumneavoastră l-
aţi întocmit cu cei care aveau în gestiune utilajele respective, da? Şi să 
vedem, pentru că ulterior vom vedea ce s-a întâmplat cu acele utilaje 
pe care dumneavoastră nu le-aţi identificat. Pentru că informaţia 
noastră este că n-aţi mai identificat toate pachetele. 

 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Dacă vă referiţi la pachetele de prelucrare a solului, pachetele 

de recoltat, aşa, deci toate au fost valorificate, le vedeţi, 91 de pachete 
valorificate acolo, da? 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Chiar vrem lista aceasta, să facem confrunt între scriptic-

faptic, să vedem ce aţi preluat dumneavoastră, ce s-a întâmplat, ce aţi 
valorificat şi pe urmă vom întreba, vedem ce s-a întâmplat cu 
evaluările, de ce s-a ajuns la preţul la care s-a ajuns. Pentru că, încă o 
dată spun, noi vorbim de 2003, iar durata de funcţioanre a acestui 
proiect, faptic vă spun acum, nu scriptic, a fost de trei ani – 2001-
2002-2003. Ori, în 2003, dumneavoastră deja luaserăţi decizia să 
valorificaţi, să vindeţi aceste active şi să deturnaţi, să stopaţi acest 
proiect, programul dumneavoastră. Dumneavoastră ....... s-a luat 
decizia să se stopeze acest proiect şi să se valorifice aceste active pe 
piaţa liberă, deşi ele veniseră cu un scop anume. Şi au fost numai trei 
ani. Dumneavoastră invocaţi mai mulţi ani, iar noi ştim că au fost 
decât trei ani – 2000-2001 şi 2002, pentru că în 2003 deja s-a luat 
măsura să se valorifice. 

Sunt foarte importante pentru noi aceste liste, de ce? Pentru 
că vedem într-adevăr, s-au preluat 91, în totalitate pachetele pentru 
care s-a garantat sau nu s-au preluat în totalitate? Dacă nu s-au preluat 
în totalitate, venim şi vom pune alte întrebări ajutătoare, 
complementare, cum vreţi să le numiţi. 

 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Avem la dosar toată documentaţia, zicem noi. Mai vedem 

după aceea dacă este cazul documentaţie suplimentară. Oricum, dacă 
ne permiteţi – şi luaţi-o iarăşi ca o constatare persoanlă – şi nu mă 
refer neapărat la utilajele acestea, în tot ce înseamnă SNIF nu a 
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strălucit niciodată prin ceea ce înseamnă o evidenţă. Asta v-o spun eu 
ca şi contabil de profesie. Dar nu este asta o... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră ştiţi că aceasta nu este o justificare. 
 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Dar nu am spus-o ca o justificare. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Iar constatările personale, dacă nu sunt şi argumentate de 

documente, n-au nici o valoare la noi. Este un punct de vedere de care 
noi putem să ţinem cont sau nu putem să ţinem cont, nu vrem să ţinem 
cont de el. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule preşedinte, domnule director, ce calitate avea 

TRANSAG? Pentru că dumneavoastră aţi spus că întâi s-au... în 2003, 
când a intervenit AVAB, utilajele se găseau în gestiunea TRANSAG-
ului, nu? Ce calitate a avut în acest contract TRANSAG? 

 
Domnul Nicolae Câmpean:  
Nu am cunoscut calitatea în mod oficial. Am înţeles că, în 

baza aprobărilor sau actelor normative care au fost anterior ordonanţei 
42, TRANSAG a fost cel care a... a fost utilizatorul programului sau 
implementatorul acestui program. De altfel, acest lucru rezultă şi din 
textul Ordonanţei 42, ordonanţa prin care noi am preluat creanţa spre 
valorificare, unde... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine era reprezentantul TRANSAG cu care aţi discutat 

problema respectivă? 
 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Nu am avut nici o legătură cu TRANSAG, noi. Noi nu am 

discutat decât cu SNIF, atât. Pentru că aici, în actul normal, se spune 
că sumele rămase de încasat etc. etc. din contractele de închiriere 
încheiate de către SNIF cu societatea comercială TRANSAG 
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Production Company SRL etc. etc. Deci, se înţelege că într-adevăr se 
confirmă informaţia pe care am avut-o că TRANSAG a fost de fapt 
cel care implementa programul respectiv şi a utilizat aceste instalaţii. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Adică, vreţi să spuneţi că dumneavoastră aţi avizat acea 

ordonanţă de urgenţă şi nu v-a interesat ce se întâmplă cu 
TRANSAG? 

 
Domnul Nicolae Câmpean: 
Vă rog să mă scuzaţi, eu am fost un simplu executant, iar 

textul ordonanţei, pentru mine, este foarte clar. Eu preiau o creanţă 
asupra unui debitor care este SNIF-ul. Preiau o creanţă în sumă de 85 
de milioane de dolari, care este garantată cu trei contracte de gaj în 
valoare de 70,8 milioane de dolari. Asta este tot. Am dreptul să 
urmăresc doar bunuri aprovizionate în baza programului ROMAG. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule Câmpean, cine era factor de decizie, domnule, 

acolo, dacă dumneavoastră eraţi un simplu executant? Ca să putem să 
şi discutăm. Pentru că dacă tot chemăm numai partea executantă şi 
partea de decizie nu o chemăm, ca să vedem cum... nu ne lămurim 
niciodată. Deci, dânşii vin, nu ştiu, n-am văzut, nu este treaba noastră. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Domnul Bărbulescu era. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, haideţi să-l chemăm pe domnul 

Bărbulescu ca să-l întrebăm ce s-a întâmplat, ca şi responsabilitate. 
Poate dânsul ştie mult mai multe şi sigur ştie mai multe decât ştie 
domnul Câmpean. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Ştiţi că activele toxice, creditele toxice care sunt în Statele 

Unite s-au creat după modelul AVAB-ului. Nu ştiu dacă chiar după 
modelul AVAB-ului românesc, dar este pentru prima dată când în 
America se creează o societate de valorificare a activelor şi toate 
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creditele toxice de la băncile private le-a preluat statul în această... 
care, ştiţi sigur că acele credite toxice nu vor fi recuperate niciodată. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ştiţi care-i problema? Că noi nu suntem Statele Unite. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai că aici nu era vorba de un credit toxic, pentru că 

efectiv nu trebuia să se ajungă în situaţia... şi dumneavoastră spuneţi, 
programul respectiv era cu suport, dar nu era treaba dumneavoastră. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Toate creditele care nu se plătesc sunt toxice. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da, dar trebuie văzut de ce nu s-au plătit. Pentru că ce se 

întâmplă în Statele Unite, este o problemă şi ceea ce a fost la noi este 
o altă problemă. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Dar nu putem spune de ce nu s-au plătit creditele. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum multe lucruri... şi-mi aduc aminte de un prefect la Timiş 

în 2000 îmi spunea următoarea chestiune: zic, domnule, aia s-a făcut 
şi multe dintre cele pe care le discutasem aici, la comisie. Aia 
nelegală, aia nelegală, nelegal. Da, domnule Tabără, perfect de acord 
cu dumneavoastră, numai că ne-am acoperit legal făcând ordonanţă de 
urgenţă, ne-am acoperit cu legi. Aici este problema-cheie şi noi n-am 
discutat... pentru că am avut şi colegi care, domnule, tot de 
TRANSAG. Nu. N-am fi discutat niciodată dacă pe SNIF n-ar fi 
rămas încă povara acelor 60 de milioane de dolari. Aceea este o 
povară imensă pentru o instituţie, la care s-au adăugat şi alte, alte 
probleme şi, iată, inclusiv probleme... Şi iar revin, chestiuni de 
privatizare, că dumneavoastră spuneţi că nu s-a discutat deloc acum, 
când se propunea transferul printr-o hotărâre de guvern de la ADS 
către dumneavoastră a SNIF-ului, în vederea privatizării. Greşesc?  
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Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Da, nu s-a discutat. Deci, transferul nu s-a realizat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ştim noi de ce nu s-a reralizat. Am spus până se încheie 

lucrările acestei comisii şi eu am scris adresa şi către ministrul 
agriculturii şi către ADS şi am spus că până nu se încheie cercetările 
nu facem această operaţiune. Pentru că este exact ca şi la TRANSAG, 
hai s-o dăm acolo, că apoi iar mai tăiem bucata aia şi scăpăm de ea, 
toxică sau putredă, carne putredă; pentru că este carne putredă, nu mai 
este ceva toxic; alea mor repede, de furadan, vă spun eu, furadan este 
insecticidul acela, este şi scos acum din circuit; ai lut un gram şi faci 
spume la gură şi în trei minute nu mai eşti. Cam aşa este şi acum cu 
SNIF-ul acesta. Dacă se reuşea să se ia şi fără să clarifici probleme de 
patrimoniu, fără să clarifici probleme care sunt vitale celeilalte 
componente, ANIF, care răspunde de irigaţii de care ne plângem toţi. 
Aici este surprinderea mea, că nu există această relaţie între ceea ce 
înseamnă importanţa unui sector, l-am ras şi după aceea îl judecăm, 
cum facem noi acum.  

Deci, aici este o problemă care, din toate observaţiile... că se 
zicea, domnule, am... nu, se văd nişte incompetenţe senzaţionale. 

Doi, interrelaţiile instituţionale sub orice critică. Verificarea a 
ceea ce a însemnat ordine şi hotărâri de guvern, ceea ce a însemnat 
legi, pentru că afacerea până la urmă este dincolo de lege, pentru că 
RAIF n-avea voie să facă o astfel de afacere. Şi atunci au apărut două 
corpuri străine pe RAIF, una a fost AGROSERV şi cealaltă a fost 
ROMAG, pe care, iată, dumneavoastră nici n-aţi ţinut să-l cunoaşteţi 
pe director sau cine era responsabil. Dar de fapt TRANSAG, de fapt el 
era cel care gestiona tot ceea ce aţi preluat dumneavoastră şi aţi 
valorificat. Iar noi, astăzi, ne chinuim să vedem dacă mai putem iriga 
în ţara asta ceva sau nu, cu utilaje care, repet, la vremea aceea se 
importau. Un John Dier, combină mare, depăşea la vremea aceea cel 
puţin o sută de mii de dolari. Greşesc? Dacă nu 200 de mii, un John 
Dier. Depinde de... Dar erau cu masă mare, cel puţin 4 m sau 6 m. 

 
Domnul Mihai Banu: 
135 de mii de dolari era o combină John dier în nouăzeci şi 

.... 
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Domnul Victor Surdu: 
Numai cu echipament .......... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar care venise cu toate echipamentele, completă. Deci, ea 

urca undeva la 200 de mii de dolari una şi ele au fost 91 de pachete, 
91 de pachete în care intrau tractor, plug, disc, semănătoare, plus 
seminţe, plus îngrăşăminte, plus pesticide. Deci, aici este problema 
mare şi sepune, domnule, da, s-au recuperat cât? 15 milioane sau cât. 

Noi am vrut să vedem care a fost baza legală de valorificare, 
pentru că repet: a fost un management sub orice critică al unui 
program senzaţional pentru ceea ce însemna agricultura şi nu numai. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
În 1998, în România de abia apăruseră maşinile cu aer 

condiţionat, iar combinele acelea toate aveau aer condiţionat. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule vicepreşedinte, să ştiţi că primele combine noi John 

Deer au apărut în România în 1993. Eu am cumpărat combine John 
Deer în România în 1993. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
În România erau primele Claas-uri noi - Keys-urile şi New 

Holland-urile, şi în 1995 domnul Dicu de la Ministerul Industriilor şi 
subsemnatul am convenit pentru colaborarea cu Semănătoarea, ca să 
producem în România Matador, Fiat. 

Dar acestea erau cele care veniseră deja. Şi John Deer erau 
combine noi. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule preşedinte, mi-aş permite să-i mai adresez o ultimă 

întrebare domnului vicepreşedinte. 
V-aţi gândit în relaţia cu SNIF-ul, în vederea lichidării acestei 

creanţe, să solicitaţi SNIF-ului un program de reorganizare, altul decât 
sechestru şi hai la vânzare cu ei? Pentru că, din calculele făcute de noi, 
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se pare că există şi alte formule ca să rămână şi să fie folosit pentru 
ceea ce a fost creat acest SNIF în final şi să vă recuperaţi şi banii. 

Dar aţi discutat cu ei? Aţi gândit un asemenea proiect? 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Vă gândiţi la un act normativ pe care să-l iniţiem noi? 
 
Domnul Mihai Banu: 
Nu. Nu este nevoie de un act normativ. Este vorba de un 

program de reorganizare la SNIF, în aşa fel încât dumneavoastră să vă 
recuperaţi şi creanţa şi să funcţioneze şi SNIF-ul. 

Deci, să solicitaţi SNIF-ului o altă posibilitate decât cea de 
trecut la sechestru şi vândut. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Acum, eu, din ce ştiu, şi probabil ştiţi mai bine decât mine, 

când s-a desprins ANIF-ul de SNIF, ANIF-ul a plecat din SNIF cu tot 
ce este bun şi la SNIF au rămas toate datoriile. 

Dacă mă întrebaţi pe mine de ce s-a făcut asta, nu pot să vă 
răspund. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Eu vreau să vă ajut, pentru că la întâlnirea trecută cei de la 

SNIF au spus următorul lucru: dacă mergem până la capăt cu 
evaluarea terenurilor care se găsesc în proprietatea SNIF, valoarea 
acestor terenuri poate ajunge la 500 de milioane de lei. Făcând un 
calcul aritmetic, înseamnă altceva. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
O sută de milioane de euro. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Deci o sută de milioane. Şi calculat cu ce mai au ei la ANAF 

şi cu dumneavoastră, v-aţi cam apropia; mai rămâne ceva să le dăm şi 
celor de la organizaţiile de udători să folosească în zone unde sunt 
sisteme importante de irigaţii. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Deci patrimoniul existent îl depăşeşte pe cel al datoriilor ca 

valoare. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Să ştiţi că valoarea nu este aceea pe care o cere cineva. 
Valoarea este aceea pe care cineva îţi dă banii pe ea. 
Nu ştiu dacă la ora actuală este cineva în stare să dea 500 de 

milioane de euro pe un teren. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Eu sunt de acord cu dumneavoastră, de aceea vă întreb: nu 

este cumva momentul prost ales? Aţi punctat perfect. 
Nu cumva este momentul prost ales să valorificăm activele 

SNIF-ului, în loc să amânăm măcar doi-trei ani? Pentru că mulţi au 
mai păţit-o prin ţara aceasta - au ales momente proaste când societatea 
care a fost lichidată a pierdut enorm, dar şi toţi actorii implicaţi în 
această afacere. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Aţi văzut – AVAS-ul, cu riscul de a mânca bătaie, în ultimele 

luni nu prea a privatizat nimic pentru că au fost preţurile foarte 
proaste. De abia acum încep să-şi revină şi de abia acum începem iar 
să ne gândim ca până la sfârşitul anului să terminăm cu ce mai are 
AVAS-ul de vândut. Deci acesta şi motivul pentru care nu am vândut 
până acum - pentru că erau preţurile mici şi nu puteai să ceri mai mult. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ultima întrebare - este cineva dintre dumneavoastră care a 

lucrat pe textul Ordonanţei 42/2003? Nu este nimeni, nu? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule vicepreşedinte, doamnă director, domnule consilier 

vă mulţumim şi, eventual, dacă mai sunt probleme şi după consultarea 
documentelor depuse, vom mai apela la dumneavoastră. 

 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Şi noi vă mulţumim. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Şi dorim într-adevăr să ne trimiteţi materialele care au fost 

solicitate. Aici, noi vă vom face un inventar al lor. 
Sunt acolo? V-aţi uitat în ele? Este în regulă. 
Deci, dacă va fi nevoie, vom vedea din notările noastre şi 

vom face astfel încât să ni le puteţi expedia. 
Mulţumim foarte mult. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu:  
Şi noi vă mulţumim şi vă trimitem orice solicitaţi. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Vă rog să mă iertaţi, dar apropo de întrebarea dumneavoastră, 

eu ştiu că atunci când s-a introdus administrarea specială la SNIF în 
2007, ordinul de instituire al administrării speciale avea un punct care 
prevedea posibilitatea conversiei creanţelor deţinute de către AVAS în 
acţiuni la SNIF. Nu mai ştiu cât de viabil este, nu ştiu cât de posibil 
este la ora actuală, dar este o variantă, cel puţin la nivelul meu de 
percepţie. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
În România s-au mai făcut astfel de transformări de creanţe. 

Dacă nu mă înşel şi la ROMPETROL, nu? Sau nu a fost la 
ROMPETROL? 

 
Domnul Mihai Banu: 
S-au făcut şi conversii virtuale, nu? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule Câmpeanu, dar cum s-a justificat diferenţa asta 

faptică între inventarul scriptic şi cel pe care l-aţi găsit dumneavoastră 
pentru valorificare? 

 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
La ce diferenţă vă referiţi? 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
La utilaje, că practic dumneavoastră numai utilajele le-aţi 

valorificat. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Da, noi am valorificat utilajele. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
N-am lista aici, că v-aş fi spus: tractoare - aţi găsit atâtea... 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Am găsit. 
91 s-au aprovizionat, 91 am vândut. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar nu peste tot. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Peste tot. Vă rog să mă credeţi. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Peste tot? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Da. Păi, 91 au fost. 
Deci aveţi la dosar, acum s-a depus - contractul de gaj pe care 

s-a constituit, unde este tot ceea ce s-a aprovizionat. 
 
Domnul Andi Petrişor Gaiu: 
Că au fost incomplete, asta-i altceva, dar ele, ca pachet, au 

fost toate. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci dumneavoastră aţi valorificat pachetul ca atare? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Am făcut noi pachete. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Din pachet mai mare am făcut mai mici. Şi este corect, că 

dacă dintr-un pachet aţi făcut cinci, este clar că v-au ieşit 91 de 
pachete. 

 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Nu. 
Deci am valorificat 91 de tractoare. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aveaţi un pachet. Ce conţinea un pachet? Un pachet conţine 

un tractor etc. etc. Să vedem câte aţi valorificat. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Iniţial, au fost 70 de pachete sau 67 şi ei au făcut 91. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Nu. 
Dacă este aşa, am valorificat activele aşa cum figurează în 

listă că au intrat în ţară. Mă refer la activele mari, respectiv care erau 
trecute în listă: 91 de tractoare mici, 9 tractoare mari, 30 de 
încărcătoare frontale, 45 de uscătoare mobile... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Semănători nu ştiu câte. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Semănători: 91. Deci tot: 91-91-91. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi-mi încă un lucru - toate maşinile acestea erau adunate 

la un singur loc? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Nu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar unde s-au găsit ele? Unde erau? 
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Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Vindeam pachet de următorul fel: tractorul cu plugul acela 

sau cum se cheamă erau la Giurgiu, maşina de ierbicidat cu seria 
numărul trebuia să şi-o ridice de la Brăila şi cele trei cărucioare de la 
Dolj. Aşa a fost. Deci aşa am făcut pachetele. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aţi avut şi pachete incomplete, nu? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Când spunem incomplete, în ce sens? Au fost momente la 

care, de exemplu, pentru că s-au preluat în timp, nu am găsit toate 
cărucioarele, ca să spunem aşa, pentru că erau în total 91 x 3 = 273 de 
cărucioare. Noi, în total, am vândut 273 de cărucioare, dar au fost 
câteva pachete unde unul nu a cumpărat decât două cărucioare, că aşa 
am scos la vânzare la pachetul respectiv, iar altul, când i-a venit 
rândul, a cumpărat patru cărucioare. 

 
Doamna Cristina Gaciu: 
Pachetul complet avea trei cărucioare, dar la unele s-au 

vândut doar două cărucioare şi la altele patru. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi au rămas două în plus. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Nu, nu. N-a rămas în plus nimic. A fost evaluat aşa, pentru că 

ele au fost preluate şi identificate şi scoase pe rând la vânzare. 
Au fost situaţii, că aţi întrebat şi m-am gândit că poate la asta 

vă referiţi, în care un pachet a avut tractor, plug, ce a mai avut şi 
numai două cărucioare faţă de pachetul standard de trei, pentru că n-
am identificat la momentul respectiv decât cele două cărucioare. El a 
fost evaluat şi vândut ca un pachet cu două cărucioare. În schimb, 
când am ajuns peste două luni, i-am băgat la unul în pachet şi acela a 
fost evaluat şi a plătit şi a cumpărat patru cărucioare. Per total, eu am 
vândut toate cărucioarele care s-au adus în ţară. Aţi înţeles? 
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Nu le-am avut la un loc şi nu le-a preluat SNIF-ul odată pe 
toate. 

Umblam după ele în ţară ca să stabilim că pachetul nr.7.... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ce înseamnă în ţară? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Când zic în ţară, mă refer la Brăila, care avea vreo trei locaţii, 

la Dolj care avea şi acesta vreo trei locaţii, la Giurgiu care de bine-de 
rău a fost cam pe una-două locaţii, la Ialomiţa şi Teleorman, unde erau 
instalaţiile de irigat. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Din lista de valorificare se vede clar cine au fost cei care au 

valorificat, pentru că nu cred că aţi avut foarte mulţi cumpărători. 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Ba da, am avut mulţi cumpărători. Este o listă acolo unde 

sunt toate încasările făcute, şi acolo apare efectiv că a plătit Câmpeanu 
SRL şi ce a plătit - cutare, cutare, cutare. 

Dacă veţi dori în mod expres, vom face şi vom scoate şi lista 
efectiv, ca să vedeţi, şi vă trimitem cine a cumpărat şi cât a cumpărat. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Exact. 
Altă întrebare, ca să nu lăsăm lucrurile nelămurite: când aţi 

făcut inventarul, l-aţi făcut de comun acord cu cel care gestiona sau l-
aţi făcut singuri dumneavoastră cu ce aţi găsit pe teren? 

 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
În majoritatea cazurilor inventarul l-am făcut cu cei care îl 

gestionau. Dar aici apare o problemă - nu am reuşit să fac un punctaj 
cu evidenţa SNIF-ului la nivel central, deci evidenţa contabilă a SNIF-
ului. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
De ce? 
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Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Pentru faptul că nu am avut acces direct la evidenţa contabilă 

a SNIF-ului. Am avut acces la ce înseamnă situaţia aprovizionărilor, o 
situaţie, dacă vreţi, extracontabilă. Am punctat-o cu contractele de gaj, 
unde o să vedeţi că sunt trecute, că s-au adus 91 de pachete, 21 de 
tractoare. Cum s-au adus? Odată şapte, odată 15, şi adunate fac 91. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi, atunci, de unde aţi luat informaţiile primare ca să vă puteţi 

face inventarul? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Ce înţelegeţi prin informaţii primare? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aţi spus că n-aţi putut face un punctaj cu SNIF-ul. 
Cu AGROSERV? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Nu, n-am avut niciodată legătură. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Atunci, de unde aţi luat informaţiile? Că eu aşa am bănuit – 

că v-aţi dus la SNIF şi aţi luat din contabilitatea SNIF-ului.  
Dar de unde aţi luat informaţia? 
 
Domnul Nicolae Câmpeanu: 
Am avut o dată Ministerul de Finanţe care ne-a dat, o să 

vedeţi, exact tot ce a fost pe ce a constituit gaj utilajele intrate în ţară. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă mulţumim foarte mult. 
În eventualitatea în care mai există probleme, vom mai apela 

în continuare la dumneavoastră. 
* 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,00. 
 


