
 
 
 
 
 

S T E N O G R A M A 
 

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă 
privind situaţia sistemelor de irigaţii, 

precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare 
din ziua de marţi, 8 septembrie 2009 

 
 
 

Şedinţa a început la ora 10,40. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei. 
 

* 
 

Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, vă propun să începem şedinţa noastră de 

astăzi.  
Îl avem astăzi aici pe domnul director general al Direcţiei 

de Îmbunătăţiri Funciare din Ministerul Agriculturii, preşedinte al 
consiliului de administraţie de la ANIF. 

Domnule director, bine aţi revenit. Fără emoţii, nu? Nu. 
Nici nu trebuie.  

Domnule director, noi am vrea să mai clarificăm câteva 
lucruri, care au reieşit şi din discuţiile care au fost până acum şi, 
sigur, şi unele probleme legate şi de răspunsurile pe care 
dumneavoastră ni le-aţi trimis la comisie în legătură cu problemele 
pe care noi le-am pus şi pe care ni le punem în continuare, chiar 
dacă lucrările comisiei se vor încheia pe data de 12 septembrie. 

Ce am fi vrut să ne spuneţi prima dată, acum, de început, 
care sunt măsurile pe care dumneavoastră le preconizaţi să le luaţi 
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pentru anul 2009-2010, pentru că şi ieri am avut aici inclusiv din 
cercetarea ştiinţifică, dar şi reprezentanţi ai asociaţiilor de udători 
şi ne spun că încă preţul nu se cunoaşte, tariful de contractare. Nu a 
fost publicat, nu a fost negociat. Ne puteţi spune mai multe? 

Doi. Care este strategia pe care o preconizaţi pentru 
perioada de după suspendarea în cadrul Uniunii Europene a 
subvenţiilor pentru irigaţii? 

De asemenea, dacă sunt făcute la această dată demersuri 
sau calcule în ceea ce priveşte preţul apei pentru anul următor, 
pentru că până acum, din toate discuţiile pe care le-am avut noi, 
costul apei s-a suprapus de fapt peste costul energiei electrice. 
Deci, s-a plătit energia pentru o anumită cantitate de apă pompată 
şi această apă, practic, n-a ajuns să fie valorificată.  

Şi mai sunt şi alte câteva chestiuni, dar vor mai interveni 
şi colegii şi, în final, mai venim cu întrebări. 

Vă rog, domnule director. Să vă spuneţi şi numele, aşa 
cum este procedura, toate discuţiile pe care le-am avut, întrebări, 
răspunsuri, sunt înregistrate. 

Am mai omis ceva. Să ne spuneţi în ce stadiu se găseşte 
protocolul pentru predare-primire ANIF-SNIF şi de evaluare a 
patrimoniului pe cele două categorii de proprietate, respectiv 
privată a statului şi publică. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Mă numesc Valentin Apostol, sunt directorul general al 

Direcţiei Generale de Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar din 
cadrul Ministerului Agriculturii şi preşedintele consiliului de 
administraţie al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor 
Funciare. 

Domnule preşedinte, din păcate, veştile nu sunt prea bune. 
Semnalul de la Uniunea Europeană este că în anul 2010 nu se mai 
acceptă nici un fel de subvenţie care a fost posibilă în anul 2009 
pentru amenajarea de irigaţii. Aceasta înseamnă că atât tariful 
anual, cât şi tariful de livrare nu vor mai avea subvenţii de la 
bugetul de stat. Sigur că, în aceste condiţii, nici Ministerul 
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Agriculturii nu putea să emită documentele privind subvenţia la 
hectar pentru amenajarea de irigaţii, pentru că nu avea ce emite. Şi, 
în acest sens, probabil, şi nu probabil, în mod sigur va trebui să 
modificăm Legea 138, care prevede că organizaţiile utilizatorilor 
de apă primesc subvenţii pentru irigaţii. 

În ceea ce priveşte preţurile pentru anul 2010, nu există 
nici un fel de modificare faţă de 2009. Ele au fost deja publicate în 
Monitorul Oficial. Calculul preţurilor nu are nici un fel de legătură 
cu subvenţiile care se acordă pentru funcţionarea sistemelor de 
irigaţii. 

Am încercat să folosim, pentru anul 2010, energia ieftină. 
Şi, aşa cum v-am informat şi data trecută, există o problemă. Există 
nişte datorii de 2,5 milioane, care sunt venite din dobânzi şi 
penalităţi din anul 2006 şi 2007, pentru neplata energiei electrice şi 
Ministerul Economiei ne-a spus: „În momentul când plătiţi această 
sumă, putem discuta despre asigurarea de energie ieftină”. Sigur, a 
mai fost pusă o condiţie: să fie dotate staţiile de pompare cu 
anumite tipuri de aparate de măsurat, dar aceasta nu este o 
problemă. 

Deocamdată, din discuţiile avute cu Ministerul Finanţelor, 
nu am găsit nici un fel de soluţie ca să rezolvăm această... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, îmi permit să vă spun că am avut o 

întâlnire aici cu sursele sau cu societatea ENEL, care ne-au spus că 
ei ar accepta o discuţie pe problema unor reeşalonări, vă rog să 
reţineţi, pusă aici, este în stenogramă, dar nimeni nu a făcut nici un 
demers către ei în acest sens. Eraţi aici, colegii care aţi fost 
prezenţi la acea discuţie cu furnizorul de energie. Cum tot aceeaşi 
instituţie ne-a spus că sunt deschişi, sigur, împreună cu Autoritatea 
de Reglementare, în ceea ce priveşte o sursă de energie mai ieftină 
pentru zona sistemelor de irigaţii, dar nu s-a făcut până la această 
nici un demers către ei, inclusiv pentru eşalonarea acestor datorii. 
Sigur, şi Ministerul Finanţelor, dar părerea mea este că beneficiarul 
acestor datorii ar trebui să fie contactat. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Eu am înţeles. Ne asumăm această lipsă de informaţii. N-

am ştiut că cei de la ENEL sunt dispuşi la această treabă şi mâine 
dimineaţă luăm legătura pentru ceea ce trebuie să discutăm, 
reeşalonarea acestor datorii, să facem accesul la energie electrică. 

În ceea ce priveşte strategia pe care noi o avem pentru 
2010. La ora actuală, Ministerul Agriculturii pregăteşte un studiu 
de prefezabilitate pentru a folosi în cât mai mare măsură 
alimentarea gravitaţională a sistemelor de irigaţii, deci alimentarea 
gravitaţională, nu irigaţia de gravitaţie, alimentarea gravitaţională. 
Şi, în sensul acesta, vrem să punem în funcţiune cele 240 de mii de 
hectare care sunt alimentate, care sunt construite pentru a fi 
alimentate gravitaţional, în primul rând; şi, în al doilea rând, să 
identificăm noi surse de apă, mergând până la, eu ştiu, lacuri de 
acumulare din zonele respective, puţuri de adâncime şi, mă rog, tot 
ceea ce trebuie. 

De asemenea, căutăm soluţii împreună cu cei de la Apele 
Române ca, în acest studiu de fezabilitate, să găsim posibilitatea ca 
actualele sisteme să le fracţionăm în sensul ca să găsim posiilitatea 
ca anumite părţi din sisteme să fie alimentate gravitaţional, ca să 
eliminăm din consumul acesta mare de energie electrică. 

Sigur, acum nu putem spune că vom face numai 
alimentare gravitaţională. Probabil că o înălţime de apă de 5-10 
metri nu cred că vor fi probleme pentru viitor. 

Studiul de prefezabilitate este în lucru. Nu este o 
problemă simplă. Cei de la Apele Române trebuie să-şi dea şi ei 
aprobarea privind sursele de apă, mai ales în legătură cu puţurile. 
Ştiţi că legea nu ne prea permite să intrăm în pânza freatică pentru 
irigaţii, dar, mă rog, încercăm să găsim soluţii. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu i-am întrebat aici şi au spus că nu este nici o problemă. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Am înţeles. Eu vă vorbesc de legislaţia care există. Dacă 

nu este, nici un fel de problemă. 
Acest lucru vrem să facem în perioada imediat următoare. 
În ceea ce priveşte problemele organizaţiilor utilizatorilor 

de apă. Într-adevăr, ei au nişte probleme, în sensul că au făcut nişte 
modernizări ale amenajărilor de irigaţii, care, din păcate, din câte 
am discutat şi duminică la Slobozia, nu se încadrează în 
prevederile Ordonanţei 123 privind subvenţionarea întreţinerii şi 
repararea amenajărilor de irigaţii, în sensul că au făcut 
modernizări, unii dintre ei şi-au pus instalaţii electrice, şi-au pus 
transformatoare ş.a.m.d. Singura soluţie care este este măsura 
1.2.5, al cărei ghid a fost publicat deja pe site-ul ministerului şi 
vom încerca, deci mâine avem discuţiile cu ei, i-am chemat la 
Bucureşti, să vedem cum putem ca aceste cheltuieli, pe care ei deja 
le-au făcut, să intre în proiectul viitor. Încercăm. Asta ca să le dăm 
o mână de ajutor, pentru că ei au făcut nişte cheltuieli, mă rog, 
sigur, forţând puţin legislaţia, dar este singura posibilitate de a le 
recupera aceşti bani. 

În ceea ce priveşte protocolul dintre ANIF şi SNIF, 
domnule preşedinte, singurul protocol care există la ora actuală în 
vigoare este protocolul semnat în iulie 2005 de către domnul 
ministru Flutur. O altă posibilitate de protocol, din câte cunosc eu, 
în legislaţie nu există, pentru că statutul SNIF-ului din 2005 nu mai 
corespunde cu statutul SNIF-ului din 2009, în sensul că în anul 
2009 SNIF este organizat pe baza Legii 31 şi orice lucru iei din 
cadrul SNIF-ului trebuie să fie plătit. 

Mai mult decât atât, tot patrimoniul SNIF-ului este sub 
administrare fiscală. Deci, orice încercare de a lua un bun de la 
SNIF şi a-l da ANIF-ului trebuie să aibă aprobarea celor de la 
Administraţie. Asta este ceea ce ştiu eu. 

Deci, la ora actuală, o posibilitate de a face un nou 
protocol cu SNIF, fără ca cele două instituţii să-şi deconteze 
sumele respective, nu există. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director general, iertaţi-mă, am fost şi eu 

conducător, puţin, în rest am fost un executant din acesta, de mâna 
a doua şi a treia.  

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu este nimeni de vină. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da, aşa este, nu este nimeni de vină. Dar atunci, în 

perioada aceea, s-ar putea să fi greşit eu. 
Cine trebuia să reglementeze totuşi această problemă între 

cele două entităţi, cu consecinţe formidabile, dacă nu se rezolvă, 
asupra întregului sistem de îmbunătăţiri funciare? Cine? 
Dumneavoastră ne-aţi trimis adrese, în calitate de preşedinte al 
consiliului de administraţie, este o calitate pe care o aveţi şi pe care 
v-o asumaţi. Dar dumneavoastră mai aveţi o calitate, cea de 
director general, care are alte atribuţii în minister, inclusiv 
problema aceasta a rezolvării, mergându-se de la ADS şi până aici. 
Nu-i suficient să cer să pun director X sau Y la ADS. Hai să cerem 
la ADS să facă ce trebuie să facă. Asta o spun aşa, că mai zilele 
trecute îmi spunea cineva de nişte demersuri, că nu ştiu ce director 
trebuie să punem pe acolo. Nu aceea este problema. Problema este 
că cineva trebuie să gestioneze acest conflict, să-i spunem aşa, care 
ne duce la pierzanie sau vă duce la pierzanie, că nu noi... până la 
urmă, noi nu încercăm decât să punem în discuţie o problemă 
nerezolvată. Şi legile cine le face? Nu tot noi? S-a venit... dacă în 
2005 era o situaţie şi acum este o altă situaţie, care iese din cadru, 
cum modificăm Legea 138 şi este clar că trebuie s-o modificăm. 

Deci, eu vreau să vă spun de pe acum că voi vorbi cu 
colegi din grup să nu votăm aşa ceva, pentru că trebuiau făcute 
demersurile de mult la Uniunea Europeană şi prezentaţi toţi 
indicatorii pe care i-aţi prezentat aici, inclusiv cei de 
defavorabilitate. Nu acum ne spuneţi: „Ştiţi, nu ne aprobă”. Dar 
polonezilor li se poate aproba tot, cehilor li se poate aproba. Este o 
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răspundere. Noi n-o să facem decât o constatare acum că, uite, nu 
se aprobă. O să survenim în faţa Parlamentului, poate votăm 
ş.a.m.d. 

Dar problema acum: cine trebuie să facă această pace 
între cele două? Să dispună? Mai ales că este vorba de proprietate 
publică şi nu se poate privatiza şi se fac demersuri de privatizare. 
Pe ce bază, când ştiu că am patrimoniu proprietate publică? 
Dincolo, dacă fac privatizarea aşa, duc în probleme ANIF-ul, 
pentru că multe sunt conflicte legate, clădirea este a unora, terenul 
al altora; una proprietate privată, alta proprietate publică. Păi, 
problema aceasta, trebuiau chemaţi şi rezolvaţi într-o zi, două. Că 
dacă ni se spune nouă aici: „Domnilor, ştiţi că-i situaţia aceasta”. 
Nu se poate, pentru că amândouă sunt, până la urmă, întreprinderi 
de stat, da? Sau unităţi publice sau de stat. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Corect. 
Domnule preşedinte, din discuţiile pe care eu le-am avut 

cu conducerea ANIF şi cu conducerea SNIF, problemele respective 
sunt mai mult de costuri, în sensul că, după ce protocolul a fost 
aprobat în 2005, la vremea respectivă, mă rog, pe nişte, să le 
spunem chiar vorbe, le putem spune, au folosit de la SNIF anumite 
clădiri care.... îmi spun şi eu punctul de vedere, domnule, am o 
rugăminte, lăsaţi-mă să termin, vă rog frumos. Deci, sunt 
anumite... şi vă dau un exemplu, este clădirea de la NANOV. 
Clădirea de la NANOV este clădirea ANIF-ului. În clădirea de la 
NANOV a intrat SNIF-ul, SNIF-ul care a închiriat-o în altă parte. 
Deci, au fost mai mult nişte chestii şi anumite schimburi de 
obiective făcute numai pe vorbe. În acelaşi moment, s-au făcut şi 
nişte cheltuieli. 

Din discuţiile pe care eu le-am avut de vreo două-trei ori 
cu directorul general al ANIF şi cu cei de la SNIF, trebuiau să 
rezolve această problemă în primul rând din punct de vedere 
contabilicesc, adică să hotărască: ”Domnule, eu am folosit clădirea 
nu ştiu care şi nu trebuia s-o folosesc, de ce? Pentru că n-am avut 
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documente. Bun. Eu am cheltuit acolo atâţia bani ca s-o 
îmbunătăţesc. Eu am folosit alt sediu al dumitale. Să se facă o 
compensare economică în această problemă”. 

După câte ştiu, domnul director general ......... mi-a spus 
că a avut nenumărate discuţii prin directorul economic cu cei de la 
SNIF şi anumite probleme s-au mai rezolvat, în sensul că au spus: 
„Dumneavoastră aţi cheltuit pentru noi, noi am cheltuit pentru 
dumneavoastră, dar ca patrimoniu, clădirile rămân acolo unde 
sunt”. 

În ceea ce priveşte o măsură legislativă şi o posibilitate de 
a face un schimb de terenuri acolo, deci personal, la ora actuală, s-
ar putea să nu fiu informat sau s-ar putea să nu înţeleg fenomenul, 
nu există. Atâta timp cât societatea naţională este organizată după 
Legea 31 şi nu se mai poate lua nimic gratuit din patrimoniul ei, 
din momentul acesta înseamnă că SNIF trebuie să plătească orice 
obiect pe care vrea să-l treacă înapoi.  

În partea cealaltă, de asemenea, în societatea naţională nu 
poate să dea Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare anumite 
obiective, pentru că acolo sunt toate patrimonii publice. 

Sigur, se poate face o propunere legislativă prin care 
obiectivele pe care vrem să le trecem de la ANIF la SNIF să le 
trecem în patrimoniu privat al statului şi, prin hotărâre de guvern, 
aşa cum le dăm gratis la organizaţii, să le dăm gratis şi la SNIF. 
Dar cred că se rezolvă problema numai pentru o singură parte, de 
la ANIF către SNIF, pentru că de la SNIF către ANIF la ora 
actuală legislaţia nu permite aşa ceva. 

Încă o dată, s-ar putea ca eu să nu am dreptate în ceea ce 
spun, dar nu văd nici un fel de posibilitate ca să luăm ceva din 
patrimoniul SNIF-ului să-i dăm ANIF-ului înapoi. Asta-i 
problema. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu revin cu ultima întrebare acum. În etapa a doua voi 

mai reveni. 
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Domnule director, sincer întreb - trebuie să las să moară 
tot acolo, să creăm probleme juridice, noi, cei care coordonăm? 
Reorganizarea SNIF-ului nu se poate face din nou printr-o lege? în 
aşa fel încât ceea ce este bun public, ceea ce înseamnă şi probleme 
pe care le creează SNIF-ului, ceea ce înseamnă şi aspectul rezidual 
al acesteia, pentru că ce se întâmplă acolo înseamnă o pierdere 
imensă, o lichidare poate în perioada imediat următoare, cu 
consecinţe, repet, asupra întregului sistem. Eu nu mai vorbesc ce 
manipulări s-au făcut cu contracte, cu lucrări, cu toate celelalte, că-
mi umplu capul - toată vara am auzit numai de acestea, şi le avem 
pe aici, prin toate documentele, dar, acum, dacă mie-mi spuneţi 
problema respectivă, sper că şi colegii mei se consolează cu acest 
răspuns şi stăm toţi cu mâinile în sân şi, de mâine sau de poimâine, 
nu mai avem sistemele în ţară. Că problema nu este numai a SNIF-
ului. Repet: nu este numai a SNIF-ului. Problema este a noastră, 
acum, a legislatorului, care trebuie să rezolve o problemă. Cui s-o 
laşi? Că la negocieri pe privatizări de cantoane am văzut pe aici, 
prin nişte documente, că au participat o grămadă. De aceea am 
făcut legea aşa cum am făcut-o. Iar, când am făcut Legea 138 şi, pe 
baza Legii 138, în baza căreia s-au despărţit cele două entităţi, de 
ce nu s-a făcut atunci? 

Cine era director general la îmbunătăţiri funciare în 2004? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Daţi-mi voie. Mie-mi răspundeţi cum v-am întrebat. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Eu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine a fost? 
 



 

 10

Domnul Valentin Apostol:  
Eu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De ce nu s-a făcut pe loc această departajare a 

patrimoniului şi s-a lăsat în voia soartei? Asta-i problema. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
Domnule preşedinte, departajarea patrimoniului... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Să vă spun ceva, domnule director. Că am mai avut o 

chestiune cu domnul Berbec şi pe care o aud - cu clădirea IELIF-
ului de la Timişoara, cedată, aşa, pe etaje, pe părţi, până când n-a 
mai rămas nimic. Pornită din minister, nu din altă parte! O clădire, 
dacă o ştiţi, este una dintre cele mai înalte şi moderne. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aceia au mai rămas acolo cu un etaj sau cu două. 
Domnule Tudor Voicu, greşesc? Nu greşesc, da? 
 
Domnul Tudor Voicu: 
Nu greşiţi. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu greşesc. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, în momentul când s-a făcut 

patrimoniul şi s-a despărţit, patrimoniul a fost gata la data de, cred, 
7 ianuarie 2004. 
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Toate obiectivele care au fost împărţite atunci răspundeau 
la momentul respectiv activităţii şi SNIF-ului şi activităţii ANIF-
ului. De ce? Pentru că forma iniţială a Legii 138 nu permitea 
Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare să facă nici un 
fel de venit, dar absolut nici un fel de venit, ceea ce nu-i dădea 
posibilitatea ca să aibă în continuare în patrimoniu cantoane, 
clădiri, pentru că nu avea cu ce să le întreţină. Acest protocol a fost 
aprobat de domnul Flutur în iulie, fără să se schimbe la el decât 
cele două semnături. În locul meu a semnat domnul Nastea, şi în 
locul domnului Toma a semnat domnul Berghes. 

Deci acest patrimoniu care a fost lăsat şi aprobat de 
domnul Flutur în iulie 2005 corespundea exact funcţionării ANIF-
ului la data de 2004 şi a SNIF-ului la data de 2004. Dacă ulterior 
au fost făcute schimbări între cele două patrimonii fără să se aibă 
aprobarea Ministerului Agriculturii, eu nu pot să ştiu de ce s-a 
întâmplat aşa. Dar spun încă o dată: cele 149 de comisii de 
inventariere – şi v-am trimis inventarele – care au spus: acesta este 
patrimoniul ANIF-ului şi acesta al SNIF-ului, la data când s-a făcut 
protocolul, la 1 ianuarie 2005, să spunem, corespundea obiectului 
de activitate al ANIF-ului. Ulterior, prin modificările ulterioare ale 
Legii 138, ANIF-ul a mai căpătat posibilităţi de venituri proprii, şi 
sigur că poate acum are posibilitatea să-şi întreţină anumite clădiri 
şi sedii pe care n-a putut să le întreţină în 2004.  

Deci încă o dată fac precizarea - împărţirea din 2004 era 
exact corespunzătoare funcţionării ANIF-ului în baza Legii 138 la 
începutul anului 2005. Mai departe, schimbările de patrimoniu care 
s-au făcut şi de ce s-au făcut şi cum s-au făcut, eu n-am cunoştinţă 
de aşa ceva, eu n-am mai lucrat în sector, deci nu pot să vă 
răspund. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Pentru o informare corectă a comisiei, trebuie să spun că 

separarea patrimoniului pe Ordinul 572 al ministrului Flutur s-a 
făcut în primăvara lui 2005 pe o situaţie scriptică, nu faptică. 

Protocolul respectiv, însă, nu a fost aprobat de Ministerul 
Finanţelor Publice atunci când hotărârea de guvern privind 
spargerea SNIF-ului în două, pe procedura de privatizare  290 şi pe 
modificarea lui 138 - în SNIF – o parte viabilă şi o parte 
hidroconstrucţii – din ce cauză? Din cauză că tocmai patrimoniul 
pe care SNIF-ul îl luase de la ANIF nu era conform legislaţiei, în 
sensul că erau bunuri din domeniul public al statului care fuseseră 
preluate - găsiţi la Rădulescu toată motivarea, deci a Ministerului 
Finanţelor Publice, şi Ministerul Finanţelor Publice a dat termen 
atunci să se facă această reglare de patrimoniu între SNIF şi ANIF. 

Ulterior, SNIF-ul a invocat Legea 31 şi a spus: domnule, 
eu nu mai pot, că mi-am înregistrat cutare, cutare, iar ANIF-ul tot a 
încercat să spună că verbal ei au mai rezolvat nişte lucruri acolo, că 
au mai preluat, dar Ministerul Finanţelor Publice a dat scris: nu 
putem să vă aprobăm hotărârea de guvern că n-aveţi rezolvată 
situaţia patrimonială între ANIF şi SNIF. Acela este singurul punct 
oficial care ne-a întors pe noi înapoi, pentru că ordinul acela există; 
572, acela, n-a fost contestat de nimeni. Cineva întreba: domnule, 
dar din minister de ce nu v-aţi băgat? Domnule, chiar dacă venea la 
mine, la directorul general Gheorghe Tinel, sau la Valentin 
Apostol, nu eram eu acela care să mă pricep – acela de ce este în 
domeniu public şi acela nu este în domeniu privat. Erau alţii 
specialişti în minister care trebuiau să spună ce rămâne în 
domeniul public al statului şi ce trece în partea cealaltă, la SNIF. 
Astfel, aceasta este problema. 

Deci acolo există un document scris, există solicitarea 
Ministerului Finanţelor Publice care, în numele statului român, a 
spus: trebuie să rămână lucrurile acestea în domeniul public al 
statului şi lucrurile acestea trebuie să treacă la SNIF. 
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Chestia este că nimeni nu a mai vrut - nici ADS-ul. A 
intrat sub efectul falimentului, al administrării speciale şi toată 
lumea a fugit de chestia aceasta - domnule, nu mai puteam, ne-am 
înregistrat cu un capital social, aceasta este valoarea patrimoniului, 
ca şi cum este o chestie tabu. 

Ei, un refuz al conducătorului de la SNIF şi al ADS-ului 
din momentul acela a tergiversat pe doi ani de zile, pentru că toată 
lumea spus: nu se mai poate - invocau Legea 31. Stai aşa, că Legea 
aceasta, 31, până la urmă, dacă-i vorba că vreau să salvez SNIF-ul 
acesta şi să-l privatizez, modific articolul acela, şi tot îl fac. Dar 
nimeni n-a venit cu o propunere în sensul acesta. 

Cel puţin eu de câte ori am stat şi le-am spus: v-aţi 
înţeles? Da. Haideţi, daţi drumul la protocol. Există un protocol 
semnat care reglementează, - un protocol însuşit de cele două 
entităţi – ANIF şi SNIF – dar care nu este semnat. Aici este marea 
problemă. N-a mai apucat să fie semnat, să fie dus până la capăt, 
altul decât cel care a fost semnat de ministrul Flutur în 2005. Deci 
există unul care reglementează. 

Dacă solicitaţi documentele la subordonaţii 
dumneavoastră, veţi vedea că vi le-ar fi dat. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Dacă n-a fost semnat atâta timp, probabil că a avut un 

motiv. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Motivarea a fost acea influenţă. Eu n-am înţeles-o. În 

momentul acela, n-am înţeles, n-am reuşit să înţeleg de ce nu se 
semnează acel protocol - al doilea, care într-adevăr regla în mare 
parte cerinţele Ministerului Finanţelor Publice, pentru că fără acela 
nu s-a putut trece la etapa următoare privind privatizarea SNIF-
ului. Înţelegeţi? Aici este marea problematică. 

Adică nimeni nu înţelege că, fără să se rezolve problema 
patrimonială între SNIF şi ANIF, nu poţi sta. Invocarea Legii 31, 
să spui că m-am înregistrat cu valoarea aceasta la capitalul social şi 
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nu mai pot să mă întorc, este o inepţie, din punctul meu de vedere, 
că omul face, omul desface. Eu o fac, eu mă duc la Ministerul 
Finanţelor Publice şi, dacă e vorba, modific 31, dacă într-adevăr 
vreau să pun lucrurile în ordine acolo. Dar nu a venit nimeni cu o 
astfel de iniţiativă. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă promit că mâine dimineaţă, pe această reorganizare a 

SNIF-ului şi modificarea legislaţiei ca să facem un nou protocol şi 
să rezolvăm problema, deci vă promit că mâine dimineaţă mă ocup 
de treaba aceasta cu toată direcţia, cu ANIF-ul, cu SNIF-ul, să 
vedem ce putem face. Şi vă informăm unde se poate modifica şi ce 
legislaţie trebuie modificată; probabil trebuie modificată Legea 
268, care arată că privatizarea o face ADS-ul. Mă rog, probabil că 
este o legislaţie mai mare. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu aş fi vrut demersurile care s-au făcut după ce 

dumneavoastră aţi venit acolo, pentru că noi, la un moment dat, ne-
am tot împotmolit. De ce ne-am împotmolit? Pentru nişte ambiţii, 
pentru nişte orgolii ale unora, şi decizia nu era la mine, pentru că, 
dacă ar fi fost decizia la mine, eu aş fi spus: se destituie începând 
cu, şi găseam n motive, şi puneam pe cineva acolo care chiar ar fi 
vrut să facă. 

Chestia era că decizia era la altcineva, şi acelui altcineva 
de fiecare încercai să-i explici: domnule, uite, nimeni nu o să-ţi 
aprobe, că cei de la Ministerul Finanţelor Publice n-o să înţeleagă 
niciodată orgoliile unora de la Ministerul Agriculturii. Aceia vin şi 
spun pe lege: domnule, acesta apare la mine, acesta nu apare la 
mine, acesta apare la mine, acesta nu apare; lucrurile acestea care 
apar la mine să fie trecute la mine. Ei, chestia asta n-a vrut nimeni 
s-o pună în practică. Aceasta este marea problemă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Banu. 
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Domnul Mihai Banu: 
Domnule director general, nu cred că vă poate contesta 

nimeni expertiza în domeniu, aveţi şi o pregătire teoretică solidă, 
aveţi o experienţă practică solidă.  

Se admite că în perioada 2001-2004, probabil datorită 
unor conjuncturi, s-au mai făcut şi o serie de greşeli în organizarea 
instituţională, în programele pe termen lung legate de sistemele de 
irigaţii şi îmbunătăţiri funciare. Dacă aţi realizat că aţi făcut în acea 
perioadă greşeli, care sunt corecţiile pe care le-aţi gândit în 
perioada aceasta, de când aţi revenit din nou la Ministerul 
Agriculturii? Cum v-aţi gândit să corectaţi ceea ce aţi făcut atunci 
greşit? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, în perioada 2001-2004 cât am fost 

director general, din punct de vedere instituţional eu n-am făcut 
nici o greşeală. 

Nu văd care au fost greşelile mele pe care să mi le îndrept 
acum când am venit la Ministerul Agriculturii. 

Când am venit în 2001, am găsit o suprafaţă de irigat de 
200 de mii de hectare funcţionabilă. În 2001 am irigat 500 de mii 
de hectare, în 2002 – 700 de mii, în 2003, şi toate lucrurile au 
continuat. 

Nu cred că în funcţia pe care am avut-o ca director 
general am greşit faţă de ceva sau în domeniu, având în vedere 
prevederile legale. 

Sigur că într-o activitate pe care o ai de patru ani de zile 
ca şi conducător al unei instituţii există şi situaţii în care, sigur, la 
un moment dat decizia poate să nemulţumească pe unii şi să 
mulţumească pe alţii. Dar, din punct de vedere instituţional, nu am 
făcut nici un fel de greşeală. 

Dacă cineva consideră că în perioada respectivă eu, ca 
director general, am făcut o greşeală, poate că nu-mi mai amintesc, 
cu cea mai mare plăcere, îmi spuneţi despre ce este vorba şi, dacă 
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dumneavoastră îmi spuneţi, cred că vă pot lămuri, dar nu cred că în 
perioada respectivă pentru că instituţia a mers bine, instituţia a 
irigat, s-au înfiinţat organizaţiile utilizatorilor de apă, nu au fost 
probleme nici de folosire a fondurilor, mă rog, s-au ţinut licitaţii, n-
a fost nici un fel de problemă privind funcţionarea instituţională a 
SNIF-ului. 

În momentul când a apărut ANIF-ul în 2004, datorită unor 
prevederi legale mai greoaie care s-au aprobat, în loc să se 
înfiinţeze la două luni de zile de când a apărut Legea 138, 
hotărârea de înfiinţare şi, mă rog, banii s-au dat prin noiembrie, 
aici sigur că a fost o problemă pe care n-am putut s-o controlez, în 
sensul că această instituţie, în loc să fie înfiinţată în iulie, dar ea să 
funcţioneze, ea nu a putut să funcţioneze decât în noiembrie. 

Imposibilitatea de a funcţiona a apărut de la faptul că 
acest ANIF, având la sfârşit denumirea „regie autonomă” - aşa este 
ea înregistrată la Registrul Comerţului, a trebuit o lună şi jumătate 
să luăm de la Secretariatul General al Guvernului aprobarea ca ea 
să se numească regie autonomă. În toată această perioadă 
activitatea, şi aici mă refer numai la ANIF, n-a funcţionat. N-am 
putut să angajăm oameni, n-am putut să facem inventare, n-am 
putut să facem nimic. 

Deci, practic, instituţia funcţionează cred că din 20 
octombrie 2004. Din 20 octombrie 2004, au început problemele, cu 
bugete, cu nu ştiu cum, cu nu ştiu ce, mă rog. Pentru că, în timp ce 
instituţia funcţiona, în timp ce comisiile de inventariere, cele 150 
de comisii ale ANIF-ului şi ale SNIF-ului pe teren lucrau să facă 
inventarierea zi de zi, erau costuri. Aceste costuri n-au mai putut fi 
controlate, pentru că n-am avut buget şi de aceea, la sfârşitul anului 
2004, ANIF-ul s-a înscris cu o depăşire a costurilor datorită 
faptului că legislaţia a apărut foarte târziu. Prima deschidere de 
finanţare pentru ANIF s-a făcut în 10 noiembrie 2004, deşi 
instituţia funcţiona de aproape două luni de zile. Dar, mă rog, 
lucrurile s-au reglementat, există o prevedere a Uniunii Europene 
că în situaţiile financiare primează economicul şi nu juridicul 
ş.a.m.d. Deci, lucrurile s-au rezolvat, toată lumea le-a înţeles, 
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cheltuielile care s-au efectuat în perioada aceea ulterior au fost 
recunoscute prin legea care s-a dat în 2005, au fost, mă rog, 
recunoscute, au fost plătite ş.a.m.d.  

Deci, nu cred că în perioada 2004 eu am făcut vreo 
greşeală din punct de vedere instituţional, ca director general; ca 
om, este posibil. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Răspunsul dumneavoastră m-a dus într-o, eu ştiu, situaţie 

extrem de delicată. Pe parcursul audierilor, marea majoritate au 
spus altceva, ca să nu spun că v-au acuzat că în acea perioadă s-au 
făcut cele mai multe greşeli. Sigur că s-ar putea ca cei care au adus 
aceste acuze, şi sunt din domeniu, nu sunt oameni care-şi dau cu 
părerea, că s-au făcut foarte multe greşeli, că atunci, în acea 
perioadă, în care, cât de cât, din punct de vedere instituţional, statul 
funcţiona, instituţiile funcţionau, nu mai era perioada 1990-1991-
1992, când poporul era la furat. Pentru că a fost o perioadă destul 
de lungă în care nu putem aproape acuza pe nimeni, că nu a fost 
păzit patrimoniul, că s-a furat toată infrastructura de irigaţii. Dar eu 
zic că de prin 2000 încoace, instituţiile, şi aici vorbim de Parchet, 
vorbim de Ministerul de Interne, îşi mai făceau treaba, adică mai 
era teama „poporului” de instituţii, cu ghilimelele de rigoare. Data 
trecută, şi aceasta este opinia celor pe care noi i-am audiat aici, 
dumneavoastră, sigur, aveţi opinia dumneavoastră. 

Doi. La audierile trecute, v-am sugerat să încercaţi 
elaborarea unui program de reorganizare a SNIF-ului, în aşa fel 
încât parte din patrimoniu să constituie participaţii la realizarea 
unor societăţi cu capital de stat şi privat, adică SNIF-ul cu parte din 
patrimoniu împreună cu federaţiile organizaţiilor de udători. V-am 
sugerat. Aţi gândit posibilitatea separării ca participare, 
reorganizării în trei etape: prima etapă – participare societăţi mixte, 
stat, organizaţie; după aceea, ce rămâne, divizare şi începută 
privatizarea în funcţie de situaţie, în aşa fel încât să împăcăm şi 
statul cu privire la acele datorii şi să împăcăm şi nevoia 
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organizaţiilor de serviciile pentru sistemul de irigaţii şi 
îmbunătăţiri funciare? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Cu cel mai mare respect, data trecută m-aţi întrebat dacă 

văd o problemă de... altă metodă de privatizare a SNIF-ului şi v-am 
spus că nu sunt specialist în privatizări şi nu vă pot răspunde şi mi-
aţi spus foarte corect. 

Ceea ce-mi spuneţi acum, acum aud de la dumneavoastră. 
Data trecută cu mine n-aţi discutat aşa ceva. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Aveţi la dispoziţie stenogramele şi audio şi să vedeţi că 

chiar v-am sugerat că există, colegii mei cred că-şi amintesc, există 
o asemenea posibilitate. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Poate nu-mi mai aduc aminte. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Eu n-am studiat-o în profunzime să văd impedimentele 

care pot apărea pe traseul unei asemenea organizări, reorganizări 
mai exact. Dar v-am sugerat atunci să încercaţi, poate găsiţi o 
formulă, în aşa fel încât să mulţumim şi federaţiile. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Eu ştiu care este problema, este dorinţa organizaţiilor 

utilizatorilor de apă de a lua anumite obiecte din cadrul SNIF-ului, 
cantoane ş.a.m.d.  

Recunosc că, cum să spun, având în vedere legislaţia 
actuală, care este foarte dură din acest punct de vedere, nu pot să 
spun că am analizat această treabă. Am avut nişte discuţii cu ADS-
ul. Acum, ce se întâmplă, vedeţi, noi nu trebuie să eliminăm faptul 
că totuşi această instituţie este condusă de ADS şi este în 
patrimoniul ADS-ului şi orice propunere pe care trebuie noi s-o 
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facem trebuie să treacă prin consiliul de administraţie al ADS, care 
vrea, nu vrea ş.a.m.d. 

Deci, tot ceea ce am încercat să facem este ca să permitem 
ca acum, în momentul în care federaţiile şi organizaţiile preiau de 
la ANIF amenajarea de irigaţii ş.a.m.d., să ia şi cantoanele, pentru 
care SNIF dă în scris că nu mai are nevoie de ele. Şi atunci trec 
gratuit la federaţii şi rezolvăm o anumită parte a problemei. 

În ceea ce priveşte cealaltă parte a problemei, încă o dată 
spun, nu sunt specialist în privatizare. Ceea ce solicitaţi 
dumneavoastră trebuie solicitat cuiva care ştie şi cunoaşte foarte 
bine fenomenul acesta de privatizare cu participarea salariaţilor, cu 
participarea organizaţiilor. Eu nu mă pricep la aşa ceva. Iar direcţia 
pe care o conduc de asemenea nu are specialişti în privatizare. 

Deci, eu recunosc, nu pot să spun că pot să vin cu o 
soluţie şi să spun: „Domnule, aşa este bine”, pentru că s-ar putea să 
facem un act normativ şi pe urmă să spună cineva: „Bine, 
domnule, dar acesta chiar nu-şi dă seama că nu ştie?” Deci, eu, la 
ora actuală, din poziţia pe care o am, nu văd altă posibilitate de 
privatizare decât ceea ce este pe hotărârea de guvern care a apărut 
prin octombrie. 

Ministerul Agriculturii este dispus şi acceptă orice, dar nu 
avem specialişti în privatizare. Deci, eu nu am specialişti în 
privatizare să-mi spună care sunt pericolele dacă introducem 
organizaţiile în acest... că aţi văzut cum s-a întâmplat cu 
PETROM? Cu intervenţia celor de la sindicate în... aţi, văzut, sunt 
procese penale ş.a.m.d. Deci, nu cunosc aşa ceva şi îmi este teamă 
să atac această problemă foarte delicată în a introduce organizaţiile 
şi sindicatele în această problemă de privatizare a SNIF-ului. 

Eu vă spun cinstit, nu mă dau... unde ştiu, ştiu; unde nu 
ştiu, nu ştiu. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Dar ministerul, conform lui 268, are o direcţie de 

privatizare, că s-a ocupat de privatizarea fostelor IAS-uri. N-au 
privatizat fostele IAS-uri? 
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Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Ministerul Agriculturii nu are nici o direcţie de 

privatizare. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Dar cine a făcut treaba asta? Că atunci am avut o discuţie, 

că trebuia să se ocupe... era o instituţie... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Pe 268 s-a privatizat ADS-ul, toată problematica 

concesionării şi tot ce a însemnat privatizarea.......... 
 
Domnul Mihai Banu: 
Înţeleg, dar ADS-ul este o organizaţie a cărei politică o 

face Ministerul Agriculturii. Întreb: ADS-ul nu este în structura 
Ministerului Agriculturii? Ce? Este stat în stat? 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aici este problema. Observaţia noastră este că ministerul, 

când a avut nevoie de ADS, l-a folosit; când a văzut că nu..., nu l-a 
mai folosit. Păi, ADS-ul este în structura ministerului. I-am plasat 
acolo, dar, din păcate, de multe ori s-a intervenit, că avem şi aceste 
date că s-a intervenit, fără să se întâlnească la masă cele patru 
entităţi, să spunem: minister, ADS, ANIF, SNIF, ca să clarifice 
problema respectivă.  

Este o întrebare care se desprinde din ce spuneau cei doi 
colegi ai mei: cine răspunde în condiţiile unui eşec total şi a unei 
pierderi mari de patrimoniu? Cum se întâmplă acum, pentru că vă 
dau şi probabil că nu greşesc, dar acum s-ar putea să fie alte date: 
valoarea obligaţiilor comerciale restante din partea lui SNIF către 
furnizori este de 10.803.534 de lei, iar valoarea obligaţiilor 
salariale restante este 1.554.508. Valoarea totală a datoriilor 
societăţilor naţionale îmbunătăţiri funciare este de peste 20 de 
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milioane de euro. Păi, mâine vine şi-i execută, da? Nu? Greşesc? Îi 
execută pentru datorii. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, dacă-mi daţi voie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ce faci mai departe? Pentru că problema, domnule 

director, nu ştiu dacă ne-am făcut noi înţeleşi, că nu-i problema. Eu 
constat undeva că mi se spune Legea 138, dar să ştiţi că avem 
ministere care sunt prezente săptămână de săptămână cu 
modificare de lege, pentru că nu funcţionează ceva, o sintagmă, şi 
o modificăm rapid aici. Mereu am lucrat. Nici Ministerul 
Agriculturii n-a avut niciodată probleme cu astfel de chestiuni. 
Niciodată. Sau probleme, legi importante pe care noi să nu le 
susţinem, indiferent de la cine ar veni. Păi, noi am fost aici. 
Domnule, hai să modificăm legea în aşa fel încât sectorul care 
rămâne pentru irigaţii, pentru că răspunderea, vă spun sincer, 
probabil că va trece şi pe comisia aceasta, parţial, şi eu zic că va 
trece în mod sigur răspunderea. Dar ea vă aparţine, pentru că 
oamenii sunt puşi acolo să răspundă, să rezolve problemele. 

Eu vreau să vă spun încă ceva. Nici nu funcţionează nici 
relaţia cu asociaţiile de udători. Rămâne exact scripticul, s-a făcut 
inventarul şi patrimoniul. Tot aşa este relaţia. Noi am avut aici 
Staţiunea Dăbuleni, ieri, aţi fost aici? A spus: „Am fost pregătită 
de udare, dar n-a venit apa la mine. N-a venit apa la mine”. 
Asociaţiile de udători din Timiş, care sunt suprapuşi peste unde? 
Sunt casele peste sistemele de irigaţii, dar ele există pe hârtie. La 
Şa.... Topolovăţ nu se mai irigă de ani de zile, dar asociaţiile există. 
Doamne fereşte să fi luat şi banii! Şi nu a verificat nimeni. În loc 
să mă duc acum... şi, repet, sunt nişte răspunderi formidabile. Nu 
mai vorbesc de CES. S-a discutat vreodată cu Nistor ce s-a 
întâmplat cu lucrările de CES de pe două milioane de hectare? Aţi 
avut vreo analiză vreodată la minister pe problema respectivă? Sau 
n-a fost niciodată o analiză? 
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Domnul Valentin Apostol: 
Recunosc că pe problema CES-ului nu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Păi, vedeţi? Iertaţi-mă, ce se gestionează la direcţia 

respectivă? Că noi avem o situaţie acum, dacă te duci la irigaţii, la 
desecări sunt mari probleme; dacă te duci la modernizările care s-
au făcut cu cele mai mari costuri, de ce trebuiau pompe 
submersibile în staţiile de pompare, când se putea merge pe 
orizontală? Nu sunt de specialitate, dar m-am uitat în memorii 
făcute de specialişti. Şi care creează şi probleme de circulaţie a 
apei în canale, nemărind şi nereglând, nu? domnule director, 
nereglând debitele de tragere ş.a.m.d. De ce s-a mers pe ce era mai 
scump, când puteam moderniza şi altfel? Dar acestea sunt altele. 

Problema care ne preocupă acum este ca această parte a 
SNIF-ului, că probabil restul nu o să mai putem salva, din 
motivaţiile grele, care serveşte ANIF-ul sau asociaţiile de udători 
cu care a venit şi Mardare şi toţi ceilalţi din zona... pe mine să ştiţi 
că mă doare foarte mult de zona Brăila-Galaţi, că aici se irigă 
jumătate din ţară, jumătate. Brăila are 160 sau cât de mii de 
hectare, 100 de mii de hectare, dar din 245-260, 100 sau 110 mii 
sunt acolo, nu? Păi, măi fraţilor, dacă eu nu rezolv problema cu 
asociaţiile de acolo, care se pare că sunt cele mai puternice şi las 
SNIF-ul să-şi facă el de cap ce vrea el, pentru ce dracu’ stăm aici? 
Iertaţi-mi cuvântul, că eu mă întreb eu pe mine de ce stau aici. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Nu am terminat intervenţia. 
Domnule director general, dumneavoastră aţi afirmat că în 

2003 sau 2004 aţi irigat 700 de mii de hectare. În 2003.  
 
Domnul Valentin Apostol: 
Da. 
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Domnul Mihai Banu: 
Noi avem situaţia echipamentelor de udare. Ele nu 

acoperă decât 11 la sută din suprafaţa totală. Cum aţi irigat peste 
30 la sută? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, eu vă spun care era situaţia în 2003. 

Deci, situaţia a fost recunoscută, toată lumea a recunoscut, inclusiv 
Banca Mondială. Deci, situaţiile care au fost, s-au încasat bani pe 
chestiunea asta. Nu putem spune... echipamentele de irigat au fost, 
deci în perioada lui 2003 existau echipamente de irigat. Existau 
echipamente de irigat pentru circa 700-800 de mii de hectare. 
Singura problemă care... şi echipamentele de irigat care existau, că 
atunci am avut o problemă, mă rog, aşa am preluat-o. 
Echipamentele de irigat care au fost au fost date anumitor societăţi 
comerciale care să irige. Problema care era atunci era aşa, că 
societatea respectivă avea echipamentul de irigat şi nu iriga, nu 
iriga pentru că nu iriga, şi nu mai puteai să-şi echipamentul de 
irigare. Şi atunci luam echipamente de irigare de la Turnu Severin 
şi le duceam în altă parte, acolo unde puteau şi de unde puteam să 
le luăm înapoi: „Domnilor, dacă nu irigaţi, vă dăm banii înapoi şi 
ne daţi echipamentul”. Dar erau zone în care cei care aveau 
echipamentul de irigare nu vroiau să-l dea. Dar în perioada 2003, 
statisticile sunt clare, iar suprafaţa de care spunem atunci, de 600 
de mii, este prima udare, pentru că, cumulat, au fost 980 de mii 
hectare. Sunt lucruri care au fost recunoscute şi de Banca 
Mondială. Deci, în perioada 2003, au existat echipamente de irigat. 
Pe ceea ce vă spun eu s-au încasat bani. Deci, societatea naţională 
a încasat bani pe apa livrată şi nimeni nu plăteşte apa livrată dacă 
nu o foloseşte, că atunci era altă legislaţie, nu era legislaţia de 
acum, să vină să plătească un avans. Atunci era obligaţia SNIF-ului 
să umple canalele cu apă, urmând ca cei care vroiau să irige, să 
irige. Tariful era unic, era 500 de mii lei mia de metri cubi de apă 
maximum, urmând ca, mă rog, organizaţiile între ele să ia mai mult 
pentru că erau organizaţii ş.a.m.d. Era altă legislaţie. Deci, atunci a 
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fost o altă lege care permitea irigaţiile. Eu nu ştiu ce documente 
aveţi şi spuneţi că nu au fost echipamente de irigat în anul ... 11 la 
sută din cât? Sau ce reprezintă cei 11 la sută? 

 
Domnul Mihai Banu: 
Din total necesar. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Şi care-i necesarul? 
 
Domnul Mihai Banu: 
Eu am un exemplu în faţă, cele trei sucursale Moldova 

Sud, Moldova Nord, Dobrogea, total suprafaţă amenajată 881 de 
mii necesar în echivalentul aripi de ploaie de 17, de care ştim noi, 
tradiţională. Şi numai 98 de mii de hectare aveau echipamente de 
udare, adică 4.559 de echipamente de udare. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, în 2003 Constanţa  a irigat o sută de mii 

de hectare. În 2003. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Mă întreb: au intrat echipamente... au plecat 

echipamentele din zona celor trei sucursale? Că avem o problemă 
atunci, dacă s-au distrus după 2003 cel puţin zece la sută din ceea 
ce afirmaţi dumneavoastră aici, înseamnă că este o situaţie gravă, 
cineva ori le-a distrus, ori le-a furat, ori este o altă treabă mult mai 
complicată, în care SNIF-ul a decontat o grămadă de cheltuieli pe 
lucrări care nu s-au executat. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, aici este vorba de aplicarea udărilor. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Eu spun de cheltuiala în sine, de cheltuiala cu apa. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Sunt două lucruri diferite, şi domnul director general asta 

încearcă să explice. 
Tu ai problematica investiţiilor acolo. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Eu nu vorbesc de investiţii. 
Deci dacă plătesc, decontez la SNIF echivalentul a 900 de 

mii de hectare, că până la urmă contează ce apă am dus pe teren, 
nu cât am putut să am la udarea întâi. Este o mare problemă. 900 
de mii de hectare. Asta înseamnă că s-au făcut trei, patru udări la 
două sute şi ceva de mii de hectare. Mi se pare foarte deocheată 
această cifră, pentru că mai avem o altă situaţie aici, o situaţie care 
este luată din 20, spune domnul director Voicu. De la 
dumneavoastră este, da? În care avem aşa: în 2003, udarea întâi, 
327 de mii de hectare. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Unde-i asta? 
 
Domnul Mihai Banu: 
Într-o situaţie luată de la domnul Voicu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Unde-i asta? La ce sucursală este? 
Nu se poate! 
În 2003, udarea întâi a fost 569 de mii de hectare. A fost 

an de vârf de secetă. Atâta s-a irigat udarea întâi la nivel naţional. 
Sunt date statistice. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Anul 2003: 569 de mii. Da, arată aici. 
Mă uitam în 2004: 327. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
În 2004, da. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Deci 569 de mii la udarea întâi este enorm de mult, dar, în 

sfârşit. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci a fost pe un an de secetă. 
Vă spun eu ce s-a întâmplat. 
Au fost date subvenţii pe Ordinul 112, dacă nu mă înşel 

eu, pe 2002, cu 70% de la bugetul statului, pentru utilaje de irigat 
şi s-au achiziţionat foarte multe utilaje - aripi de ploaie, instalaţii, 
că nimeni nu le-a mai monitorizat. Pentru că, dacă într-adevăr le-ar 
fi monitorizat, ar fi trebuit să irigăm 700-800 de mii de hectare an 
de an. Dar ele au fost achiziţionate, şi după ce au fost achiziţionate 
s-au pierdut, s-au vândut.  

Dar eu vroiam să revin la altceva. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Staţi puţin, să mă lămuresc. 
Eu nu pot să iau aşa, cu titlu de totală superficialitate, că 

s-au distrus, s-au vândut jumătate din echipamentele de udare ale 
României. Nu pot să cred aşa ceva! 

Pentru că, dacă mă uit în cifrele acestea, cele pe care le 
avem astăzi - ca echipamente - reprezintă jumătate din ceea ce am 
avut în 2003. Este posibil ca jumătate din echipamente să fi 
dispărut în România? Mai ales că ele erau în proprietate privată. 
Pentru că nu cred că mai cumpăra SNIF-ul echipamente în 2003 
sau după 2003, nu? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
A mai cumpărat, dar... 
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Domnul Mihai Banu: 
...sunt nesemnificative cifrele. 
Dar mă întreb: cum este posibil să plece jumătate din ele? 
 
Domnul Valentin Apostol:  
Domnule deputat, cred că situaţia poate fi clarificată 

plecând de la protocolul din anul 2005. 
În protocolul din anul 2005 toate echipamentele de irigat, 

fără nici un fel de excepţie, au fost predate SNIF-ului. Deci, pe 
protocolul din 2005, pe protocoalele judeţene care există la 
dumneavoastră, se poate vedea pe fiecare judeţ ce echipament de 
udare a predat la SNIF, şi de acolo putem să pornim discuţia. 

Dacă în protocolul acela de predare-primire către SNIF 
echipamentele de irigat sunt sub valoarea pe care o spuneţi 
dumneavoastră, atunci într-adevăr eu, ca director general, am o 
problemă, dar nu cred. 

Deci noi am predat toate echipamentele de irigaţii la 
SNIF. SNIF-ul le-a preluat în 2005 pe bază de protocol, pe 
numărat, pentru că eu am discutat atunci cu directorii şi lucrurile 
sunt foarte clare. Inventarierea echipamentelor de irigare s-a făcut 
faptic; s-au numărat. Trebuie văzută situaţia de la patrimoniul din 
2005, de la protocol şi până acum. La asta n-a mai avut nimeni 
control. A fost la SNIF. SNIF-ul probabil le-a închiriat mai 
departe, şi s-ar putea să fie o problemă. Dar, referitor la protocolul 
de predare-primire, nu se poate să fie această diferenţă. Nu ştiu, o 
fi o diferenţă de o aripă, de zece, dar nu există asemenea diferenţă, 
ca să nu avem cu ce acoperi 900 de mii hectare; adică în 2003 am 
avut echipamente şi am irigat 500 de mii de hectare, iar în 2004 nu 
mai sunt! Nu există aşa ceva. Deci cât eu am fost director general 
nu s-a întâmplat aşa ceva. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule Apostol, dumneavoastră ştiţi că, la Vaslui, 11 

mii de aripi luate de la Coşereni nu s-au mai găsit niciodată, şi au 
fost luate scriptic. 
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Sunt foarte multe. 
Dumneavoastră spuneţi că s-au inventariat faptic. Nu. 

Scriptic. 
Noi am mers la Buzău, am mers peste tot şi am spus: 

scoateţi aripile de ploaie. Unde sunt? Haideţi să vedem. Domnul 
Ghiveciu, personal, s-a dus la Buzău şi a spus: „Măi, frate, ai în 
stoc nu ştiu câte aripi de ploaie - zeci, sute, mii de aripi. Arată-mi 
şi mie”. „Domnule, le am scriptic, nu am nimic faptic”. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, noi trebuie să venim să aplicăm legea. 

Cei are au făcut inventarul au semnat.  
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră spuneţi şi vă însuşiţi că au făcut totul 

faptic. Eu vă spun că nu este nimic faptic. Veţi vedea că aici este 
marea problemă - aici s-au găsit marile diferenţe între SNIF şi 
ANIF. Aceea este problema - cu ce a rămas SNIF-ul în patrimoniu, 
şi SNIF-ul are o problemă în momentul de faţă. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, noi trebuie să ne cantonăm aici în lege. 
Deci au fost directori de sucursală care au scris că s-a 

făcut inventarul faptic. Eu, la nivel de societate naţională, care am 
avut o comisie - o comisie numită - care a verificat aceste inventare 
şi care a spus că acestea s-au făcut faptic, deci eu nu puteam să fac 
verificarea la 149 de comisii. Au fost directori de sucursale care au 
avut răspundere, au avut mandat şi, dacă cineva s-a dus din birou şi 
nu a numărat, să răspundă, domnule. Pe care îi vreţi 
dumneavoastră din cei 41 de directori pe care i-am avut! N-am nici 
un fel de problemă. Au fost 139 de comisii. Aţi văzut şi 
dumneavoastră maldărul de procese-verbale pe care le-am trimis 
aici; toate sunt semnate de directorii de sucursală cu răspundere 
asupra patrimoniului. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu am ridicat problema din alt punct de vedere. 
Ziceţi dumneavoastră că procesele-verbale de inventariere 

au venit - cu răspunderea sau cu responsabilitatea directorilor de 
sucursale, dar acea comisie naţională avea obligaţia ca, prin sondaj 
- unul, două, trei, şapte, zece - să verifice acele procese-verbale şi 
să-şi dea seama că acolo lucrurile nu sunt cuşere. Şi aici ajungem 
la ce spune colegul Banu - domnule, este o problemă între ce apare 
din scripte ca fiind realizat la nivelul SNIF-ului şi suprafaţa irigată. 

Deci aceasta este o stare de fapt. Vom trage noi concluzia 
şi în funcţie de ce declaraţi dumneavoastră şi în funcţie de ce am 
constatat noi pe teren în discuţiile cu reprezentanţii SNIF-ului 
actuali. 

Însă eu m-aş întoarce puţin la discuţia pe care a deschis-o 
domnul profesor Tabără, că mi se pare foarte grav. 

Trecutul cu trecutul, viitorul însă de interesează foarte 
mult. 

Aţi avut un an de zile la dispoziţie, pentru că se ştia că la 
sfârşitul lui 2009, la 31 decembrie 2009, România nu va mai primi, 
începând cu 1 ianuarie, subvenţiile pe irigaţii.  

Care sunt demersurile făcute? 
Eu vă întreb acum: care au fost demersurile făcute de 

Ministerul Agriculturii la Comisia Europeană pentru ca această 
formă de sprijin, această subvenţie, deci să se facă derogare pentru 
România dată fiind situaţia precară a sistemului de irigaţii în 
România şi nivelul de distrugeri. Că practic de aceasta vorbim. 
Dacă pe aceştia nu-i capitalizăm acum şi nu-i susţinem, păi mama 
programelor PNDR nu vom face, nici prin 1.2.5, nici prin 1.2.1., 
prin tot ce se va ivi. N-avem cum să facem. Şi noi vă spunem asta 
din discuţiile purtate cu reprezentanţii AUAI-urilor, care toţi au 
spus: „Dacă ne luaţi subvenţia la irigaţii, vă spunem că nu se mai 
irigă nici 10% din cât se irigă acum”. Şi este o responsabilitate pe 
care va trebui să v-o asumaţi. 

Eu vă întreb acum: ce aţi făcut de la 1 ianuarie până acum 
pentru ca documente transmise de Ministerul Agriculturii să fie 
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luate în considerare de Comisia Europeană, în aşa fel încât de la 1 
ianuarie 2010 România să beneficieze în continuare de sprijin pe 
partea de subvenţii la irigaţii? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Tot ce pot să vă spun este că domnul ministru Sârbu a 

făcut demersuri şi a înaintat documentele. 
Discuţiile de la Uniunea Europeană nu le cunosc. N-am 

făcut parte din delegaţie, n-am fost niciodată. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director general, eu vă întreb în calitate de 

director general la Direcţia de Îmbunătăţiri Funciare. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Da, şi eu vă răspund... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Orice document pe care-l înainta ministrul Sârbu la 

Comisia Europeană era semnat de dumneavoastră şi contrasemnat 
de Direcţia de Integrare Europeană, de Zarma. Deci dumneavoastră 
şi doamna Zarma concepeaţi şi înaintaţi documentul. 

Nu puteţi să-mi spuneţi că domnul ministru Sârbu, de la 
sine putere, a dat drumul la un document la Comisia Europeană. 

Deci demersurile s-au făcut prin dumneavoastră. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Eu vă spun că demersurile s-au făcut. La un moment dat, 

au fost foarte multe subvenţii pe ordinea de zi a Comisiei Europene 
şi, din răspunsurile pe care doamna Zarma le-a dat cred că acum o 
săptămână, acum zece zile, a spus: nu se mai pot folosi actualele 
subvenţii. Răspunsul este de zece zile. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director general, cer ca aceste documente să le 

prezentaţi mâine comisiei, ca să putem să vedem ce demersuri aţi 
făcut într-un an de zile pentru a sprijini asociaţiile ca să beneficieze 
de subvenţia pe irigaţii în continuare. 

 
Domnul Valentin Apostol:  
Vorbim cu doamna Zarma. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu ştiu cu cine vorbiţi. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
De acord cu dumneavoastră. 
Fără probleme. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
2) Ce vroiam să vă spun: ştiţi că pe art.49 din 138 am 

discutat acel raport trimestrial. Şi suntem în septembrie. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Pe trimestrul doi. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Pe trimestrul unu. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă dăm şi pe trimestrul doi. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Pe trimestrul doi. Suntem în septembrie. Trebuia să ni-l 

daţi. 
Acum se apropie şi trimestrul trei. 
Aşteptaţi datele economice? 
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Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Eu vă spun cinstit acum - a fost o perioadă şi la 

ANIF, lumea a mai plecat, a fost perioadă de concedii. Acum, în 
primul consiliu, îl aprobăm şi vi-l trimitem. Nu-i nici o problemă. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci ne interesează analiza prin prisma subvenţiilor... 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Ştiu, mi-aţi spus. 
Facem analiza pe suprafaţă irigată, pe subvenţiile date. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Exact. Şi prin prisma fondurilor pe care le solicită ANIF-

ul în momentul de faţă pentru reabilitarea celor 200 de mii hectare 
pentru irigat. 

Aşa am înţeles - că se solicită 60 de miliarde. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Care 60 de miliarde? Nu este vorba de 60 de miliarde. 

Nu ştiu ce informaţii aveţi dumneavoastră. 
Deci ANIF-ul nu mai solicită nimic pentru amenajare de 

irigaţii. A fost acea ordonanţă de urgenţă pentru 200 de mii de 
hectare care s-a oprit la finanţe şi s-a încheiat. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
De aceea vorbesc eu. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Păi aceea s-a încheiat. Nu mai solicită nimic. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Gata, s-a încheiat? 
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Domnul Valentin Apostol: 
Finanţele n-au fost de acord. 
Deci aceea era valabilă cât funcţiona subvenţia, pentru că 

erau organizaţiile care cereau. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ce puneţi în loc acum? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
1.2.5. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
1.2.5 este punctual, domnule director general! 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu-i punctual. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Este punctual. Este până în 2013! 
Dumneavoastră trebuie să aveţi o bătaie după 2013. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Dacă noi de zece zile ştim răspunsul de la Uniunea 

Europeană! De zece zile îl ştim şi încercăm şi noi acum să găsim 
soluţii legale. 

Domnul profesor Tabără spunea că a stat de vorbă cu 
organizaţiile. Organizaţiile au o problemă. Problema lor a fost că 
au făcut nişte lucrări de reabilitare a amenajărilor interioare care nu 
se încadrează în Ordonanţa 123. Aceasta este durerea lor. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi referitor la anexa doi; dumneavoastră aţi transmis un 

document în teritoriu şi aţi spus: nu le mai primiţi. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Păi s-au terminat banii. 
Deci noi am împărţit banii. 
Am spus că prin acel document îi oprim, să nu mai facă 

cheltuială, pentru că banii au fost aceia care au fost. 
Deci toţi banii care au fost în Ordonanţa 123, în Hotărârea 

de Guvern 269 s-au împărţit pe judeţe şi am atenţionat direcţiile 
agricole: domnilor, nu mai primiţi peste banii aceştia, că nu mai 
există posibilitate legală să vă suplimentăm.  

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu vă întreb altfel - există o coerenţă în ceea ce priveşte 

strategia Ministerului Agriculturii pe sectorul acesta de irigaţii? De 
ce - acum, la începutul activităţii acestei comisii, aţi venit cu o 
strategie în care aţi spus: reabilităm 200 de mii de hectare; mai 
daţi-ne 400 de milioane; vom face, vom drege. 

Acum, veniţi şi spuneţi: domnule, ştiţi, au murit şi cele 
200 de mii de hectare, au murit şi cele 400 de milioane; nu mai 
facem nimic. 

Eu întreb: există o strategie pe termen scurt, mediu şi lung 
în Ministerul Agriculturii, în condiţiile în care aceste subvenţii la 
irigaţii sunt eliminate de Uniunea Europeană? Că, iată, bulversează 
toată activitatea; modificaţi 138, tarifele dispar, dispar anexele... 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, am încercat. 
Deci în primul rând noi am vrut să aflăm care este 

capacitatea organizaţiilor de a suporta o eventuală lipsă de 
subvenţie la tariful anual şi la tariful de livrare. 

Prin nişte fonduri pe care le-am luat din programul Băncii 
Mondiale, din banii Băncii Mondiale, Banca Mondială a angajat un 
consultant ca să facă un studiu privind capacitatea de plată a 
organizaţiilor într-un an care n-are subvenţii. Cred că studiul va fi 
gata la 1 octombrie. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Îmi permiteţi să intervin un minut? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă rog. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dumneavoastră aţi avut un proiect tot cu Banca Mondială 

până în 1996. Acolo se propunea inclusiv o astfel de alternativă de 
studiu a câtorva sisteme de a aduce beneficiarii în sistemul de a nu 
avea subvenţii. Care este rezultatul acestei analize? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu cunosc acest studiu. 
Până în 1996 n-am lucrat în sector, domnule Tabără. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, iertaţi-mă. Eu constat un lucru poate 

mai puţin la dumneavoastră, dar am avut trei miniştri aici şi, pe 
cuvânt, am rămas stupefiaţi cred că toţi. 

Păi eu, când am un document făcut şi cerut şi plătit, nu mă 
interesează studiul; mai fac încă două? 

Nu există un dosar la îmbunătăţiri funciare, la minister? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Ne-aţi cerut un material din 1996 pe care nu l-am găsit. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director... 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu l-am găsit. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Uitaţi-vă - eu îl am aici. România – proiect de reabilitare a 

sistemului de irigaţii. Termen de referinţă pentru pregătirea 
proiectului. Uitaţi-l aici. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, aşa cum am răspuns în acea 

scrisoare, n-am mai găsit la minister acel studiu. 
Dacă nu l-am găsit! Ce? pot să spun că l-am găsit? Nu l-

am găsit! Ce pot eu să spun? Pot să spun că l-am găsit? 
Tot ce am găsit în arhiva ministerului v-am trimis. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, iertaţi-mă că intervin şi îi cer scuze 

colegului. 
Problemele acestea rezolvate cu Banca Mondială inclusiv 

aveau în studiu, vă spun eu, şapte sisteme de irigaţii cu o suprafaţă 
totală de 130.202 hectare alese de către grupurile de consultanţi ca 
sisteme viabile din zona de primă prioritate, aşa cum rezultă din 
tabelul 36 al studiului pentru desecări din iulie 1994, da? Şi noi le-
am avut. Patru ploturi pilot; suprafaţa 3.444 de hectare ş.a.m.d. În 
care una dintre ţinte era o analiză pentru o eventuală alternativă la 
sistemul fără subvenţii, la reducerea subvenţiilor până la zero. 

Există evaluarea respectivă făcută şi într-o analiză pe care 
o aveţi în dosar pe problema respectivă? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu există, pentru că în perioada... lăsaţi-mă să termin, în 

perioada 1996-1998 relaţiile cu Banca Mondială nu au existat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar a fost finalizat un proiect în 1996-1998? 
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Domnul Valentin Apostol: 
Dar n-a mai fost, dacă Ministerul Agriculturii, în perioada 

1997, când a venit domnul Gavrilescu, până în 2000, relaţii cu 
Banca Mondială n-au existat, nu s-a mai pus în aplicare nici un 
proiect. Acel proiect a rămas la stadiul de document. De abia, din 
2001, când a venit domnul Sârbu, s-a semnat o nouă scrisoare de 
intenţie, s-a făcut un nou studiu, s-au făcut din cele 1,5 milioane de 
hectare ş.a.m.d. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Îmi cer scuze. Eu revin cu o problemă pe care o am ca un 

studiu ......... că mi-a spus o dată la ............ când eram eu ministru, 
la Bruxelles şi le spuneam, domnilor, am făcut proiectul PHARE, 
cel care ............... şi mi-aţi făcut studiu, da? Daţi-mi un credit să-l 
aplic şi eu vă întorc banii înapoi. Am spus-o la Uniunea Europeană 
o dată, când am fost. Şi mă aplecam asupra fiecăruia şi-mi părea 
rău că trebuia să-l pun în sertar, dar sunt în sertar toate proiectele 
de atunci, vă asigur. Cum tot în sertar găsiţi şi documentarul acela 
cu Ucraina, vă spun eu, dacă urmăriţi probabil la documente 
secrete, îl găsiţi, nu se poate să nu fie. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu ştiu. Eu nu ştiu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Că nu l-am primit numai eu. Eu l-am lăsat acolo, studiul 

respectiv. Dar aici problema respectivă de pregătire şi mai ales 
acum noi întrebăm, pentru că de la începutul anului se discută şi 
colegii au făcut interpelări, dacă nu mă înşel, şi întrebări, nu se dă 
subvenţia, astăvară la fel am avut discuţii, când era cu seceta, ceva 
discuţii aici. Păi, spuneţi-ne ce putem face din toamna aceasta 
încolo, pentru că spunea un coleg ieri aici că dacă nu ploua zece 
milimetri, rapiţa din zonă era moartă total. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Nu cred, dacă era o suprafaţă de 560 de mii hectare, n-

avea de ce să fie moartă, pentru că doar sunt funcţionale şi puteau 
să le... 

Deci, domnule preşedinte... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
................... vă spun eu sigur. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu, nu, dar probabil că era în sistem neirigat. 
Deci, domnule preşedinte, eu vreau să vă fac o socoteală. 

S-au pregătit 560 de mii de hectare pentru irigaţii, da? Udarea întâi 
este de 300 de mii de hectare. De ce nu-i de 500 de mii de hectare? 
Organizaţiile utilizatorilor de apă au cerut să fie pregătite şi au 
plătit pentru 560 de mii de hectare. De ce este udarea întâi numai 
300 de mii de hectare sau 350? Pentru că sunt organizaţii care au 
spus: plătesc dar nu irig. Noi ce putem face? 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu aceasta-i problema. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Aceasta-i problema. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu acesta este obiectul discuţiilor noastre. Dacă vreţi să 

vă spun de ce nu irigă, că protocoalele sunt mai mult scriptice şi nu 
faptice. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Noi vorbim de cei care există, domnule deputat, lăsaţi 

protocoalele. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Cele 560 de mii contractate, de acelea discutaţi 

dumneavoastră, diferenţa dintre cele contractate, nu cele 
reabilitate, că reabilitate şi predate sunt un milion de hectare. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Corect. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră discutaţi de 560 de mii contractate. Cele 

560 de mii contractate spun tot aşa: nu merge pompa, nu merge 
aia, nu merge aia. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Vă spun eu, că aceasta este situaţia şi că are 27 de mii de 

hectare irigate efectiv, sunt numai acolo unde efectiv văd. Deci, 
este foarte greu. Până nu constaţi pe teren, până nu te duci să stai 
de vorbă cu oamenii: „Măi, frate, de ce nu irigi?” „Păi, să vedeţi 
că...”, cum spunea cel de la Ialomiţa, care era pe ultima treaptă, la 
capătul... şi spunea: „Eu, ca să irig şase mii de hectare, am costuri 
de 18 milioane”, tarifele acelea diferenţiate, da? Păi, dacă nimeni 
nu i-a întrebat. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Dar nu putem să facem altele, domnule deputat, că aşa-i 

legea. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Prin 138 s-a impus tariful diferenţiat. Şi eu spun că într-

adevăr Legea 138 are şi părţi bune, foarte bune, dar şi acest 
neajuns prin tariful diferenţiat. Tariful diferenţiat, în analiza făcută 
pe teren cu oamenii, n-a încurajat creşterea suprafeţei irigate. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Eu sunt de acord şi aveţi perfectă dreptate. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aici este marea problemă. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Dar acest tarif diferenţiat a fost condiţia Băncii Mondiale 

de a da împrumutul. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu ştiu. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă spun eu treaba asta. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Noi aveam posibilitatea să spunem: „Măi, fraţilor, trebuie 

modificat repede. Trebuie modificat repede, de ce? Pentru că nu 
progresăm”. Şi se constată că suprafaţa aceasta irigată în treapta 
întâi rămâne constantă, undeva în jur de 250 de mii de hectare. Ei, 
ca să creştem suprafaţa irigată, trebuie să ne ducem în treptele 
superioare, doi, trei, patru, cinci, şase şi şapte. Înţelegeţi? Sau câte, 
Dumnezeu, or fi. Doi, trei, patru. Acolo trebuie să câştigăm noi 
asociaţiile de udători. Acolo trebuie să le câştigăm şi, din păcate, 
aici este o.... 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Încă o dată vă spun, Ministerul Agriculturii, ca să 

modifice Legea 138, să introducă un tarif unic, aşa a fost în 2001, 
trebuie să aibă discuţii cu Banca Mondială şi n-au fost acceptate 
aceste discuţii de către Banca Mondială. N-au fost acceptate. 
Pentru că Legea 4 din 2004 are un articol 11 care spune: 
modificarea legii, în esenţa ei, fără acordul Băncii Mondiale duce 
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la căderea împrumutului. Aşa scrie în Legea din 2004. Noi ce să 
facem? 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director, acum se modifică Legea 138. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Asta-i cu totul altceva. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi Banca Mondială vine şi spune: „Domnilor, trebuie 

modificată, pentru că nu mai aveţi...”. Şi tarifele dispar, da? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, credeţi-mă că eu sunt primul cel mai 

fericit să nu mai fie această problemă, pentru că în 2001 n-am avut 
treabă cu tariful. Îl acceptam, era 500 de mii la începutul anului şi 
tot anul nu mai aveam probleme. Acum, avem probleme cu 
organizaţiile. Nu sunt mulţumiţi, că tariful nu este bun, deşi-l 
semnează, că nu-s consultanţi, deşi fac parte din consiliile de 
administraţie a unităţilor de administrare. Există probleme, ca să 
spun aşa, de comunicare. Acum, am hotărât ca la Administraţia 
Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare să se facă un birou special de 
relaţii cu clienţii. Fiecare unitate de administrare va avea un birou 
de relaţii cu clienţii sau, mă rog, cum i-o spune, cu utilizatorii, prin 
care să intre documentele, să se ducă, să stea de vorbă cu ei, să 
încerce să-i facă să irige. Dar vă rog să mă credeţi că discuţiile 
noastre, ale ministerului, cu Banca Mondială vizavi de tariful unic 
este foarte... nici nu acceptă domnul Ioniţă această problemă. Nu 
acceptă la discuţii. Ori, cum să vă spun eu, este foarte greu ca 
Ministerul Agriculturii să ducă o iniţiativă legislativă să încalce 
Legea 4 din 2004. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu vă întreb aşa: dacă nu dăm subvenţii, suprafaţa irigată 

va scădea dramatic. În aceste condiţii, ANIF ce strategie are pentru 
a gestiona cele un milion de hectare sau două milioane de hectare, 
cât mai are în conservare în momentul de faţă? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, am aflat această veste acum zece zile. 

Daţi-ne şi nouă voie să ne punem şi noi ideile în ordine. Acum 
zece zile a venit semnalul de la Bruxelles, acum zece zile. Acum 
ne-a venit hârtia, nu se mai acceptă subvenţiile. Sunt zece zile. N-a 
fost timpul efectiv în care să spunem: asta facem. Am încercat prin 
2005, am încercat prin acciza la energia electrică, nu are nici o 
valoare. Am rezolvat cu acciza la motorină, în sensul că vor 
beneficia nu numai cei care irigă, vor beneficia şi constructorii de 
acciza la motorină. Deci, sunt nişte lucruri foarte grele, pe care 
trebuie să le cantonezi în legislaţia prezentă. Dar este datoria 
noastră să dăm un răspuns şi, în următoarele zile, noi am fost 
plecaţi sâmbătă şi duminică, domnul Sârbu a fost peste tot, şi s-a 
ridicat această problemă: ce facem? Pregătim acum această 
strategie. Şi una dintre ele v-am spus. Şi mâine dimineaţă vin 
organizaţiile la Bucureşti să le rezolvăm în primul rând acea 
modernizare a amenajărilor interioare care nu intră în Ordonanţa 
123 şi să încercăm să forţăm puţin 125, adică cheltuiala făcută să 
fie considerată parte a proiectului. Şi atunci am rezolvat problema 
şi le dăm banii sută la sută. Este una dintre măsuri. Restul 
măsurilor, suntem şi noi, cum să vă spun, bulversaţi ca şi 
dumneavoastră. 

La ora actuală, eu unul nu ştiu ce va fi mai departe. Deci, 
eu, la ora actuală, nu ştiu cum va fi. Încercăm să facem ceva, 
pentru că eu sunt convins că suprafaţa irigată va scădea dramatic 
anul viitor. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Eu însă vă spun sincer că sunt bulversat, dar aceasta-i altă 

problemă. Este treaba mea, până la urmă, nu? 
Domnul deputat Tărâţă. Vă rog. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Domnule director general Apostol, eu aş întreba, că a 

atacat problema domnul Tinel, eu vă solicit câteva informaţii. În 
perioada 2005-2008 s-au făcut foarte multe investiţii şi mă 
interesează în zona Dăbulenilor, în 2005, când s-a spart digul, am 
informaţii clare că s-au cheltuit chiar acolo la Dăbuleni în jur de 98 
de miliarde. Nu s-a pus un kilogram de pământ. S-a făcut recepţie, 
s-au încasat banii şi lucrarea nici astăzi nu este făcută. 

Eu v-aş ruga frumos...  
 
Domnul Mihai Banu: 
În ce an? 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
În 2005, când s-au spart digurile la inundaţii sau 2006. 
Deci, rugămintea: aş dori investiţiile care s-au făcut în 

2005, 2006, 2007, 2008, modul cum s-au organizat licitaţiile, cine 
executa lucrările, cine a făcut recepţiile şi eventual, chiar dacă 
timpul este foarte presant, o deplasare a unei comisii care să vadă 
cu ochii lor, trebuie să se mai păstreze uşoare urme de diguri, ca să 
nu spun altceva. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Vorbiţi de zona Dăbuleni? 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
De zona Dăbuleni, partea de sud.  
Deci, lucrurile sunt deosebit de complexe. Nu trebuie să 

acuzăm pe nimeni, nu trebuie să venim cu idei preconcepute, dar 
acestea sunt informaţiile pe care le am. 
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Iar vizavi de irigaţiile şi modul cum priveşte ministerul 
situaţia, eu subscriu la ceea ce a spus domnul Tinel, ministerul a 
dovedit că de multe ori treaba merge mai bine fără decât cu. Iertată 
să-mi fie afirmaţia. A ajuns Comisia de agricultură să fie privită ca 
o sperietoare. Pe mine mă interesează să vedem cum rezolvăm 
problemele. Asta aşteptăm de la dumneavoastră, cu experienţa pe 
care o aveţi şi toţi care au lucrat în domeniul acesta să vină şi să 
spună: asta-i misiunea. Şi din toate ideile celor care sunt specialişti, 
şi nu-i uşor să ai o asemenea valoare. Aceasta este rugămintea la 
dumneavoastră. La o adică, ce a fost, a fost, vedem ce măsuri se 
vor lua. Dar ne interesează ce facem de aici, că murim. 

Eu vă vorbesc şi în calitate de deputat, şi în calitate de 
investitor în agricultura României, unde numai un nebun se duce 
să-şi îngroape absolut totul şi, când te duci la Ministerul 
Agriculturii, revin la acel Rădulescu, care mă privea aşa, pe sub 
ochelari, când mă duceam să văd ce se întâmplă cu organizaţia 
udătorilor de apă şi-mi dădea fel de fel de răspunsuri şi acolo s-au 
cheltuit 92 de milioane de dolari. Şi dacă-l ia cineva să-l scuture, se 
.......... de o cârdăşie cu cel care reprezintă Banca Mondială în 
România şi să-mi spună în secolul XXI că el mai are o sută de mii 
pentru aripi de ploaie. Dacă lumea modernă porneşte sistemul de 
irigaţii cu telecomanda şi tu vrei s-o cari cu cârca. 

Deci, asta aşteptăm de la dumneavoastră. Veniţi cu idei 
clare şi spuneţi: aici trebuie să faceţi demersurile. Şi unul lângă 
altul, dacă unim eforturile, n-avem decât de câştigat şi câştigă ţara 
şi, dacă câştigă ţara, câştigăm fiecare în parte, că aceasta este 
menirea noastră. Restul, vom vedea. Cum spunea domnul profesor 
Tabără vizavi şi de garanţia aceea. Aceea este verificată şi 
arhiverificată de toate organismele. Eu n-am vrut să intervin şi să 
spun că perturbă ancheta comisiei, dar întâmplarea face ca cei care 
au făcut-o n-au fost fraieri. Iar programul, vă spun, dacă era bine 
urmărit şi bine aplicat, programul avea de câştigat. Deci, nu ştiu 
cine a fost nici la TRANSCHEM, mă interesează puţin, dar păcat, 
păcat că s-a creat o bulversare şi o anarhie după ce s-au adus 
utilajele acelea şi acelea ar fi produs, în comparaţie cu ceea ce 



 

 45

aveam noi la vremea respective, acelea erau parfum pentru 
agricultură. Aici trebuie să .... 

Dar pe mine mă interesează, că sunteţi totuşi om cu 
experienţa anilor, cu bune, cu rele, că totuşi aţi.... veniţi cu 
propuneri concrete, asta vă rugăm să faceţi. 

Şi să nu se supere domnul ministru Sârbu, că fel de fel, ba 
că ăla nu ştiu ce. Haideţi să vedem, suntem bărbaţi până la urmă, 
cu cărţile pe masă, ce avem de făcut. Aceasta este problema 
principală, că orice zi trecută este pierdere pentru toată lumea, 
pentru toată ţara. Şi dacă la doctor te duci de 10-20 de ori în viaţă 
când te îmbolnăveşti, de mâncare trebuie în fiecare zi, de două ori, 
dacă nu de trei ori. Este ruşinea noastră, a neamului românesc să 
laşi atâtea milioane de hectare nelucrate şi noi de frecţionăm, ne 
mâncăm între noi, facem fel de fel de lucruri inutile, care, ştiu eu, 
până la urmă ne pierdem timpul. Vă mulţumesc. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, am promis că începând de mâine, ne 

ocupăm de această treabă cu perspectiva. Daţi-ne un răgaz de 
câteva zile şi venim cu nişte propuneri legislative la 
dumneavoastră, le trimitem la comisie, ne sfătuim, poate noi nu 
vedem tot complexul. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Bereş, după aceea domnul Antochi. 
 
Domnul Beres Ştefan-Vasile: 
Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. 
Ştefan Beres, sunt deputat de Maramureş. 
Domnule director general, stând aici şi ascultând toată 

problematica şi coerenţa lucrurilor, mie mi se pare, poate că este o 
gândire greşită, că ministerul, prin agenţie şi prin dumneavoastră, 
pur şi simplu în ziua de astăzi nu are o strategie de dezvoltare şi de 
susţinere a acestei activităţi. 
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Eu provin dintr-o zonă unde irigaţiile nu există, partea de 
nord şi, în general, din Ardeal. Dar am o întrebare către 
dumneavoastră. Care sunt criteriile după care se împarte bugetul 
anual al acestei agenţii între sucursalele din teritoriu? Pentru că, 
din analiza făcută în această vară la diferite sucursale subordonate 
dumneavoastră, mi s-a părut, din cifre, că o parte foarte mică, 
infimă, din bugetul anual al agenţiei ajunge în teritoriile unde 
lucrările specifice sunt îmbunătăţirile efective prin desecări, 
îndiguiri etc. etc. Se pare că şi inundaţiile mari care au fost în 
Banat au fost şi consecinţele unor neglijenţe vizavi de colmatări de 
canale etc., datorită lipsei de fonduri care a existat de-a lungul 
anilor. Deci, să-mi spuneţi cum împărţiţi bugetul. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, fiecare sucursală teritorială pentru 

fiecare lună trimite la Bucureşti un plan tehnic în care spune ce 
vrea să facă în zona respectivă, şi sucursalele teritoriale îşi fac 
acest plan pe baza solicitărilor venite de la unităţile de 
administrare. 

Aceste programe ajung la direcţia de plan, de profil, din 
cadrul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, care 
analizează propunerile din teritoriu şi vin la Consiliul de 
administraţie cu o propunere, şi propun: domnule, pentru luna nu 
ştiu care, pentru luna ianuarie sau pentru luna iulie, ne trebuie zece 
milioane, care sunt împărţite în felul următor, pe sucursale 
teritoriale şi pe cheltuieli materiale – irigaţii, desecări şi aşa mai 
departe. Deci toate solicitările care vin la Consiliul de administraţie 
şi ajung în faţa Consiliului sunt propunerile directorului general, 
care analizează şi hotărăşte în funcţie de solicitările venite din 
teritoriu. Sigur că solicitările întotdeauna sunt mai mari decât 
necesarul şi el hotărăşte: aici dau, aici nu dau şi aşa mai departe. El 
prezintă Consiliului de administraţie o notă care este însuşită de 
conducerea administraţiei, însuşită de direcţia de plan, însuşită de 
birourile respective; ea se analizează în Consiliul de administraţie 
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şi, dacă ea nu încalcă prevederile legale privind alocarea de 
fonduri, sigur că este aprobată. 

Cel care hotărăşte asupra împărţirii fondurilor lunare pe 
sucursalele teritoriale este directorul general al ANIF-ului, la 
solicitarea directorului din teritoriu, pentru că este posibil ca 
directorul din teritoriu, la un moment dat, mă rog, şi eu fac acum 
scenarii, să nu colecteze toate informaţiile sau să trimită informaţia 
greşită. Deci pe măsura solicitărilor venite din teritoriu, la direcţia 
de plan a Administraţiei se face o analiză – domnule, asta da, asta 
nu. Se vine cu planul tehnic, se poate hotărî. Vă dau un exemplu: 
cineva vrea să văruiască un canton. „Domnule, nu văruieşti luna 
aceasta cantonul, că faci un canal”. Deci la direcţia de plan se 
analizează aceste lucruri şi se prezintă Consiliului de administraţie 
o solicitare de împărţire pe sucursale şi, dacă ea este în prevederile 
legale privind sume, privind, mă rog, ce analizează Consiliul de 
administraţie, este aprobată. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule preşedinte al consiliului de administraţie, eu am 

mai multe probleme aici legate de consiliul acesta de administraţie, 
dar îl las de-o parte, că nu mai avem timpul necesar. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă rog, domnule preşedinte. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu rămân surprins aici de o altă chestiune. În fiecare lună 

se analizează cererile din teritoriu sau există un plan al acestor 
sucursale pe an pe care-l depun aici, la ANIF? Se analizează şi se 
redistribuie în conformitatea bugetului pe care-l primesc sau care 
este aprobat, nu? Că dumneavoastră sunteţi cu filă în bugetul 
Ministerului Agriculturii. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Este hotărâre de guvern separată. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Sau este separată. Indiferent cum este, Consiliul de 

administraţie porneşte cu un proiect de buget, da? Eu aşa ştiu că se 
face. Cine îl aprobă? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
Administraţia, prin hotărârea de guvern care apare, are un 

buget care nu este împărţit pe sucursale sau pe activităţi. Este 
vorba de o sumă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Iertaţi-mă. După părerea mea, este o treabă pe care eu nu 

o pricep, pentru că nu se poate ca la o unitate atât de mare, cu 
sucursale, cu lucrări specifice, să nu aibă ei propunerile de buget, 
de pildă, acum pentru anul 2010 şi cu continuitate. De ce vă întreb? 
Pentru că mă uit aici la un material pe care-l am în faţă şi 
reabilitarea a avut în vedere o singură componentă, şi mă întreb de 
ce. Dacă citesc mai jos, ştiu de ce. Staţia de pompare, da? 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră ştiţi ce nu înţelegeţi? De ce bugetul acela 

care-i aprobat prin hotărâre de guvern nu vine defalcat pe 
sucursale. Asta nu înţelegeţi dumneavoastră. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu. Pe obiective de realizat. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
N-are cum. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
N-are cum să vină. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
De ce? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
N-are cum. Procedura a fost aşa: faceţi propuneri şi noi, 

după ce aprobăm bugetul, vi-l defalcăm în baza propunerilor pe 
care le-aţi făcut voi, dar să stabilim noi priorităţile. Aici este o 
chestiune... 

 
Domnul Valentin Apostol: 
V-am trimis ieri... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, daţi-mi voie să vă spun un lucru – că, 

procedând aşa, niciodată nu veţi ajunge să realizaţi obiectivele cum 
trebuie. Clar. Fiecare cum vine, cum îl trece, cum îmi fac 
majoritatea în consiliul acela, dau la ăla sau la ăla. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
Încă o dată - este vorba de hotărârea directorului general. 
Deci noi aprobăm propunerea directorului general. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Iertaţi-mă. Nici nu mă interesează cine-i director general. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Directorul general. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă ar fi să se pună problema astăzi, că-s ai noştri, eu aş 

cere: „Daţi-l afară pe Popa. Să plece de acolo”. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Este vorba de directorul general. 



 

 50

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, vă rog să mă ascultaţi. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă rog. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă se va merge aşa şi, de la an la an, eu îmi schimb 

punctul de vedere pe obiective, că vrea directorul general - nu ştiu 
ce vrea, păi este clar să n-ajungi niciodată la o finalitate. Este clar. 

Păi Consiliul de administraţie ar fi trebuit să aibă şi să am 
obiective, că am obiective pe care le realizez anul acesta sau în trei 
ani sau în patru ani, nu? Eu ar trebui să am o anumită rată de 
finanţare a lor. Nu se fac aşa? Pentru că îmbunătăţirile funciare nu 
sunt o chestiune pe care o fac mâine sau poimâine. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, ele se fac în felul următor: de 

exemplu, în anul 2008 s-a făcut un plan tehnic pentru anul 2009, 
plan tehnic făcut de toate sucursalele teritoriale. În acest plan 
tehnic sunt trecute toate obiectele respective – irigaţii, desecări, 
CES, mă rog, diguri şi aşa mai departe. Acest plan tehnic a avut o 
sumă. Fondurile alocate sigur că au avut cu totul şi cu totul altă 
valoare, o valoare mai mică. În momentul când hotărârea de 
guvern a apărut, această valoare care a fost aprobată a fost spartă 
pe sucursale teritoriale, a fost transmisă la sucursalele teritoriale. 
Este adevărat că a venit în luna aprilie, dar asta este, sucursalele 
teritoriale în fiecare lună, în funcţie de sumele care s-au transmis, 
sunt aprobate în buget, îşi reanalizează planul tehnic cu care au 
venit iniţial, şi din planul tehnic fiecare conducător de sucursală 
teritorială face propunere la minister şi spune: „Domnule, eu vreau 
în luna asta să fac asta”. Direcţia respectivă poate să-i aprobe sau 
să nu-i aprobe. 
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După ce au avut loc discuţiile respective, materialele 
respective sunt prezentate în Consiliul de administraţie. 

Planul tehnic care vine de la sucursale are obiectivele pe 
care le spuneţi dumneavoastră - au obiective de desecare, au 
obiective de CES, au obiective de irigaţii şi aşa mai departe. Pe 
irigaţii mai puţin că, mă rog, acolo este o altă soluţie. Aici vorbim 
numai de îmbunătăţiri funciare fără irigaţii. 

Deci aceste obiective vin şi la direcţia de plan. Planul 
tehnic cuprinde obiectivele de care spuneţi dumneavoastră. 

La Consiliul de administraţie nu se aprobă decât - aşa 
spune legea - împărţirea sumelor pe sucursale teritoriale. Sigur că 
ele au în spate obiectivele respective, dar nu poate Consiliul de 
administraţie să spună că în judeţul să spunem Satu Mare nu este 
bine de făcut obiectivul acela şi trebuie să facă obiectivul acela. 
Aceea este sarcina directorului de sucursală, a inspectorului şef de 
unitate de administrare şi, în ultimă instanţă, a directorului general, 
care el este cel care hotărăşte unde se duc banii. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Ştefan-Vasile Beres: 
O singură întrebare mai am: domnule director general, 

bugetul agenţiei nu este un act public? 
Cum este posibil ca un director de sucursală să nu 

cunoască împărţirea, defalcarea bugetului agenţiei? El ştie numai 
părticica lui. Oriunde m-am dus, oriunde am cerut să văd 
defalcarea după programul anual, nu exista aşa ceva. Ne cerem 
scuze, noi nu ştim, numai părticica noastră. 

Cum este posibil aşa ceva? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Hârtia aceasta care este bugetul ANIF-ului este publică. 

Aceasta este în Monitorul Oficial. Dar este la nivel de 
Administraţie, la nivel de ţară. 
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Deci acest document este un document public, îl găsiţi 
oriunde, este în Monitorul Oficial. Nu-l ţine nimeni secret. 

Hotărârea de guvern care a aprobat acest document este 
publică, şi aceasta este anexă la HG. 

Directorul de sucursală primeşte din această sumă de 141 
scrisă aici bugetul identic cu bugetul mare dar împărţit la sucursala 
respectivă. 

Domnule deputat, preşedinta sindicatelor are un formular 
de buget pe care l-a semnat. Deci nu cred că cineva dintr-o 
sucursală, dacă vrea să ştie care este tot bugetul ANIF-ului, nu are 
acces la acest act; este public, este în Monitorul Oficial, se găseşte 
oriunde. 

 
Domnul Ştefan-Vasile Beres: 
Bugetul este ca şi sumă, dar împărţirea între sucursale nu 

apare. Nu ştie nimeni. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Lidera de sindicat este participantă la fiecare şedinţă a 

Consiliului de administraţie, ca invitat. Ea are această împărţire. 
Eu nu ştiu la cine vă referiţi sau cine trebuie să ştie. 
Directorul de sucursală vrea să ştie cât are altă sucursală? 

Că nu înţeleg întrebarea, scuzaţi-mă. 
Adică vrea o sucursală de exemplu de la Cluj să ştie cât 

are Dobrogea? Că nu înţeleg care este problema. Lămuriţi-mă. 
 
Domnul Ştefan-Vasile Beres: 
Da. Să zicem. Pentru că este normal şi firesc. 
Eu, venind dintr-un alt sistem, întotdeauna am ştiut tot 

bugetul şi de cheltuieli şi absolut tot la nivelul ţării, la regie. 
Eu provin de la Regia Pădurilor. 
Dar dânşii, colegii dumneavoastră din subordine, nu 

cunoşteau. Noi am pus nişte întrebări. N-a fost iniţiativa dânşilor 
de a reproşa ceva. Dar am pus nişte întrebări. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Vizavi de bugetul altor sucursale? 
 
Domnul Ştefan-Vasile Beres: 
Spuneau că nu au avut fonduri pentru decolmatări, pentru 

aia, pentru aia. 
N-a avut un program anual. Numai împărţit aşa, pe 

trimestre. Nici măcar un program anual cu buget, cheltuieli, total 
nu există. Este un sistem foarte interesant. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, îmi pare foarte rău. Eu am la mine 

împărţirea pe trimestre a acestui buget aprobat de Ministerul 
Agriculturii, împărţire care a fost transmisă la toate sucursalele 
teritoriale. Am făcut analiză la Consiliu şi am chemat directorii şi 
i-am întrebat: „Ştiţi cifrele acestea?” „Nu le ştim” „Bine. De mâine 
o să le ştiţi”. Tot acest buget împărţit pe trimestre a fost transmis la 
fiecare sucursală teritorială – trimestrele I, II, III, IV. 

Acum, dacă Administraţia nu a informat o sucursală 
despre bugetul altei sucursale, într-adevăr aici s-ar putea să fie o 
lipsă de comunicare, şi o rezolvăm. Dar preşedinta de sindicat, care 
ştie toată treaba asta şi poate să aibă discuţii cu fiecare direct, 
cunoaşte toate documentele Consiliului de administraţie – 
împărţirea pe sucursale, tot ce se aprobă în Consiliul de 
administraţie. Nu este nimic secret. Vine, participă. L-am invitat şi 
pe domnul Nica când s-au aprobat preţuri. Deci nu este nimic 
secret. Pentru că ei, mai târziu, trebuie să vină şi să justifice, cu 
semnătura finanţelor publice, cheltuiala efectuată, că altfel nu intră 
în bilanţul respectiv. 

Acum, vom discuta cu domnul director general Popa şi 
vom găsi o soluţie de informare, să dea toată împărţirea. Nu-i nici 
un fel de problemă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule deputat. 
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Domnul Gheorghe Antochi: 
Vă mulţumesc. 
Vroiam să fac o propunere pe procedură, pentru că deja a 

venit domnul ministru Sârbu şi pentru că dumneavoastră cunoaşteţi 
programul ulterior al tuturor membrilor Parlamentului - să ne 
limităm cu discuţiile cu domnul Apostol, care poate să rămână în 
continuare aici, şi să putem rămâne câteva minute şi cu domnul 
ministru. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu propun să încheiem discuţiile cu domnul Apostol, cu 

câteva considerente. 
În primul rând, eu vreau să vă spun câteva lucruri. Legat 

de unele semnături de data trecută, nu mi-aţi spus nişte realităţi, că 
am în faţă chiar un document din 22 mai 1998. Dar ce m-a deranjat 
foarte mult - că la răspunsurile acelea, la chestionar, când le-aţi 
trimis, ne-aţi tratat aşa, puţin cu „lasă, că spunem noi ceva şi cu 
asta am încheiat problema”. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu mai reţin despre ce este vorba. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Păi v-am trimis un chestionar săptămâna trecută sau acum 

două săptămâni de vreo 21 de probleme. Când m-aţi tratat ca 
director general, sau când m-aţi tratat ca şi preşedinte al 
Consiliului de administraţie al ANIF... Sau nu pe mine, că am 
trimis în numele comisiei. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu, dar... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Lăsaţi-mă să vorbesc. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Dar să vă răspund. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Lăsaţi-mă să vorbesc, că tot n-avem timp acum. A venit 

domnul ministru, dar vi le trimit; vă asigur că vi le trimit din nou. 
Problemele eu le tratez şi noi le-am tratat cu 

dumneavoastră ca director general pe probleme de îmbunătăţiri 
funciare la Ministerul Agriculturii. Ori, în calitatea aceasta, 
dumneavoastră aveţi o anumită răspundere pentru întregul sector şi 
pentru multe, foarte multe nereguli, şi, uite, o spun aici, cu domnul 
ministru, deci pentru foarte multe nerealizări, inclusiv ceea ce se 
gândeşte astăzi şi pentru viitor. Şi poate că ar trebui să fie o 
discuţie. 

De ce s-a ales sistemul orizontal de pompe care este cel 
mai scump şi un anumit tip de pompe, inclusiv probleme legate de 
amenajare şi cu prejudicii legate de funcţionarea sistemului? 

Nu vreau să discutăm acum. Probabil că vor fi interpelări 
şi le clarificăm altă dată. 

Însă, repet: am fost trataţi în câteva chestiuni aşa, cu flit, 
şi am vrut să v-o spun, cu toate eforturile făcute de aceşti oameni 
toată vara, pentru a clarifica şi pentru a sprijini un sector, că 
intenţia nu este alta. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Îmi cer scuze. N-a fost cu intenţie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ne-am întâlnit exact pe un obiectiv al nostru, şi asta este 

valabil pentru toată lumea. Tot ce au fost costuri şi care ne-au adus 
în situaţia de astăzi a îmbunătăţirilor funciare, într-un anumit fel 
aveam obligaţia s-o clarificăm. Nu ştiu dacă noi o putem clarifica. 
Poate o amintim cuiva că ar trebui clarificată odată. Dar, pe de altă 
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parte, să nu credem că n-avem fiecare responsabilităţi. Asta-i 
problema pe care ne-o punem. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Îmi cer scuze. N-a fost cu intenţie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este surprinzătoare chestiunea, că acum noi ştiam, şi toţi 

ştiam şi ne preocupam şi au fost discuţii multe în Parlament, 
inclusiv întrebări, interpelări pe tema aceasta: ce facem în 
momentul în care se suspendă subvenţiile pe irigaţii? 

Şi cu această întrebare probabil începem discuţiile şi cu 
domnul ministru mai departe. 

Mulţumim, domnule director Apostol. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Şi eu vă mulţumesc, şi vă cer scuze încă o dată. N-a fost 

cu intenţie, domnule preşedinte. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
O solicitare, domnule preşedinte, pentru că eu la 12.30, 

împreună cu alţi colegi, o să mergem totuşi la vot final, sunt multe 
decizii luate, pentru trei minute, cu scuzele de rigoare pentru 
domnul ministru Sârbu, doar trei minute, să clarificăm un subiect 
legat de organizare. 

Am înţeles de la colegi, puţin mai devreme, că pentru joi 
sunt făcute nişte convocări despre care noi nu ştim, membrii din 
comisie. Conform regulamentului, art.4, hotărârile comisiei se iau 
prin votul majorităţii membrilor prezenţi. Aş dori să facem acest 
vot pentru ce se întâmplă joi. Suntem în cvorum, avem tot acest 
drept. Deci, exact ca şi ieri la plen, ne trezim cu decizii luate peste 
noi, care se expun acolo. Este şi presa de faţă, aş dori puţin să 
consemneze aceste aspecte şi să urmărească regulamentul. Deci, 
conform regulamentului, atribuţiile preşedintelui nu se duc în mai 
mult decât a conduce, a propune comisiei şi a solicita votul pentru 
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cei audiaţi. Deci, discutăm acum pentru acest vot în următoarele 25 
de minute, cu scuzele de rigoare, încă o dată, pentru invitaţii de 
astăzi dar mi se pare o treabă destul de importantă. Mai sunt patru 
zile şi cred că deja ne ducem într-o zonă politică din anii ’90, pe 
care nu cred că ar aduce o contribuţie la îmbunătăţirea sectorului 
de irigaţii audierea preşedintelui Constantinescu sau a premierului 
Ciorbea. Deci, chiar sunt unele aspecte care aş fi vrut, poate chiar 
şi colegii să-şi spună cuvântul, să aducă argumente pro şi contra. 
Mulţumesc mult. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog să-mi permite să discutăm cu toată stima şi ştiţi că 

am o stimă deosebită pentru dumneavoastră şi pentru toţi cei care 
intră, pe lângă probleme foarte serioase, şi în jocuri politice. 

De la început, de când am funcţionat aici, această comisie 
a permis să vină aici, la audieri, absolut toţi cei care puteau să dea 
nişte relaţii pentru probleme pe care interesa nu neapărat pe toţi 
membrii, poate pe un singur membru al comisiei. 

Pe masă la mine o să găsiţi multe adrese semnate, venite 
pentru a-şi clarifica problema inclusiv membrii subcomisiilor, faţă 
de problemele pe care le-au întâlnit acolo şi pe care am considerat 
că în .......... şi în modul în care am lucrat în această comisiei că 
trebuie să cerem aceste lămuri şi toate au venit. Dacă au fost 
probleme la Ministerul Finanţelor, dacă au fost probleme la 
Ministerul Agriculturii, absolut peste tot, problemele ridicate aici, 
inclusiv consemnate de colegii care făceau procese verbale, le-am 
preluat şi am cerut aceste lămuriri, inclusiv venirea pentru 
clarificarea unor probleme. Am avut aici veniţi independenţi. Deci, 
au cerut audieri, cazul domnului secretar de stat Natea, a domnului 
Bergheş şi a mai fost încă cineva şi acum chiar a mai solicitat 
cineva de la Craiova şi de la Mehedinţi să vină; un parlamentar 
sunase mai acum câteva ore. Absolut toată procedura a mers foarte 
corect. Am audiat pe ministrul Flutur, am audiat pe nu ştiu mai 
cine, ne-a rămas de audiat Nastea, de audiat Aurel Pană, care au 
făcut parte inclusiv din anumite comisii, au fost plecaţi în 
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concediu, trebuia să ne mai dea un răspuns Banca Mondială. Tot 
aşa, am lăsat, pentru că este plecat în concediu. N-am mers pe 
procedura de vot, ci pe lămurirea unor probleme, care au fost...  

Mie-mi pare sincer rău, şi acum o spun şi eu în faţa presei, 
că atunci când este vorba de o anumită procedură, şi dacă nu s-ar fi 
făcut, îmi pare rău, nu vroiam s-o spun, cred că, cazul de trecere 
într-o zonă politică de abia acum se face. Eu n-am nimic împotrivă, 
nu vor să vină, nu este o problemă să nu vină. Pot să spună: 
„Domnule, nu venim”, cum a fost şi cu domnul Remeş, însă 
domnul Remeş până la urmă a venit, a venit şi am lăsat... poate că 
puteam să facem caz mare. N-am făcut. Am lăsat că, până la urmă, 
până epuizăm lucrările comisiei, vine. Şi a venit într-o zi, 
planificat, exact la ora la care era planificat, ora 16.00, aici. Mulţi 
dintre colegi nici nu mai eraţi aici. A venit, s-a discutat chiar pe un 
ton ceva mai răstit. Constatarea că erau trei miniştri care jucau pe o 
zonă mai politică, chiar clarificam nişte chestiuni de politică, dar n-
aş fi vrut niciodată comisia să ajungă într-o situaţie într-adevăr de 
politizare. Şi vă rog să mă credeţi, şi cu asta eu închei, eu, ca 
preşedinte, poate o pune, că a vrut, la vot, eu nu supun la vot, 
pentru că n-am făcut-o până acum deloc. Am făcut-o într-o 
înţelegere deplină, dincolo de politică, pentru clarificarea unor 
probleme şi, ca urmare, aceste probleme vor rămâne, vor rămâne 
cu semne de întrebare şi care ar trebui clarificate. 

Eu am aici nişte probleme, inclusiv persoane, cine-i 
Vasile Apostol? A lucrat cineva prin îmbunătăţiri funciare cu 
numele Vasile Apostol? N-am auzit nici eu, dar, mă rog, este într-
un document, aici. 

Deci, aceasta a fost problema. Noi am lucrat extraordinar. 
Şi acum erau chestiuni de clarificare şi, dacă nu se făcea, nu avea 
nici o treabă cu politica. Am înţeles. Domnul preşedinte 
Constantinescu... Dar eu vreau să vă citesc un material şi sunt unul 
dintre cei care cunosc bine problema respectivă. Am spus c-o 
cunosc. 
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Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Solicitarea este doar de a respecta regulamentul, nimic 

altceva. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule deputat, îmi cer scuze, vă spun sigur că l-am 

respectat în totalitate, întotdeauna, absolut tot. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu:  
Art.4. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă asigur că tot, şi 4 şi tot, împreună cu colegii, l-am 

respectat în totalitate.  
„În urma discuţiilor avute cu preşedintele României şi 

primul-ministru al Guvernului şi conducerea ministerului, 
reprezentanţii Băncii americane şi-au exprimat disponibilitatea. 
Toate acestea au pornit pentru o garanţie care s-a soldat pe 
sistemul de îmbunătăţiri funciare cu o datorie de o sută de milioane 
de dolari”. Acest lucru nu noi îl clarificăm, dar din punct de vedere 
politic, este extraordinar de important. Pentru că datoria aceasta 
este pentru un joc sau pentru interes politic major naţional al 
României, această datorie trebuia să se ducă pe datorie publică 
undeva, se găseau alte soluţii, nu s-o agăţ de gâtul SNIF-ului şi 
acum să nu pot face nimic, să lăsăm să se prăpădească. 

Chestiunea respectivă nu noi şi nici nu vrem s-o 
clarificăm, dar din punct de vedere politic era necesar s-o 
clarificăm. Aceasta este singura problemă. Restul, dacă se doreşte 
să nu vină, se poate spune: „Măi, fraţilor, nu veniţi”, nici o 
problemă. Şi Ciorbea ne-a dat telefon: „Domnule preşedinte, să-mi 
daţi câteva elemente de clarificare pentru a veni”. Elemente de 
clarificare domnului Ciorbea i-am dat în 1998, când am avut o 
întâlnire cu dânsul la Vila Lac 2 şi am discutat cu el mai multe 
probleme. Şi i-am spus: „Domnule, de ce ai dat girul pentru a 
semna o astfel de garanţie?” Care este o catastrofă. De la început 
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se leagă şi noi nu... că unii-l neagă pe Dăianu. Ce ştie Dăianu, ştiu 
şi eu şi ştiu şi alţii. Dar nu aceasta este problema. 

Problema este că noi am mers elegant, am chemat 
miniştrii de toate culorile, pentru că nu asta era problema. Avem 
într-un material la noi, sancţionează inclusiv pe un băiat care-i la 
noi. Eu aş fi întrebat, de pildă, consiliul de administraţie al ANIF-
ului, nu a luat în calcul niciodată persoanele pe care le-am pus 
direct acolo? Indiferent de partidele care punea. Dacă pun un 
criminal sau nu ştiu pe cine pun acolo, trebuie să-l accept eu, 
consiliul de administraţie? Asta-i problema. Dar nu vreau să-mi 
daţi răspunsuri acum.  

Problema este că noi am lucrat într-o procedură corectă 
până acum. 

 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu:  
Până acum, când nu se mai doreşte respectarea ei. În mod 

paradoxal, în ultimele trei zile, se doreşte o... Eu aş propune să 
votăm deschis sau/şi secret, cum doriţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule deputat, eu am respectat întotdeauna. N-am pus 

la vot niciodată, pentru că am convenit toţi aceasta. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Nu-mi amintesc să fi convenit şi aş dori să verificaţi 

stenogramele. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dumneavoastră, dacă vreţi, jumătate din timp aţi fost 

plecat. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Am fost plecat două săptămâni, după care am fost prezent 

tot timpul. Am verificat stenogramele, nicăieri nu s-a dezbătut ca 
să fie sau nu agreat prin vot. Eu solicit să se respecte regulamentul. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
A fost o cutumă a acestei comisii. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Nu există cutumă, există regulament foarte clar. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Da, dacă n-am ........... regulamentul din prima şedinţă, 

care sunt procedurile, cum facem audierile, mie mi se pare jenant 
acum să venim în ultima şedinţă, ultima săptămână, să spunem să 
votăm nu ştiu ce să votăm. Că până acum două luni de zile n-a 
spus nimeni că nu trebuie să votăm sau... 

 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Ba spunem de două săptămâni, o repetăm mereu şi, cu 

toate acestea, se încalcă tot ceea ce este consemnat în ........... 
Vreau să-l rog pe domnul vicepreşedinte, pe domnul Surdu, să 
confirme. De două săptămâni, am şi făcut vot săptămâna trecută şi, 
cu toate acestea, lucrurile au plecat altfel decât s-a votat aici, în 
comisie, când domnul preşedinte era la o emisiune televizată. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Noi toţi am girat activitatea preşedintelui şi, până acum, 

n-au fost contestaţii. Acum, ca să venim în ultima săptămână, în 
ultima zi, să spunem: „Domnule, contestăm nu ştiu ce procedură”, 
înseamnă că tot ce am audiat aici nu a avut girul nostru, înseamnă 
că n-au temei, am încălcat regulamentul şi inclusiv întrebările 
noastre sau activitatea noastră a fost aici pe lângă regulament, dacă 
stăm să analizăm din punctul acesta de vedere. Deci, eu zic să 
încheiem aşa cum am terminat până acum şi fără să... şi-l avem pe 
domnul ministru Sârbu care aşteaptă şi haideţi să şi terminăm. 

 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Haideţi să votăm repede şi .... 
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Domnul Victor Surdu: 
Avem o problemă. Dacă-mi permiteţi. 
Eu cu domnul preşedinte Tabără am discutat vineri să 

stabilim aici ce facem, dacă mai audiem şi, dacă da, pe cine. Şi am 
suspus la vot, la rugămintea domniei sale, a domnului preşedinte 
Tabără, şi am rămas înţeleşi că stabilim luni. Pentru că s-au iscat 
nişte discuţii că această activitate a comisiei de îmbunătăţiri 
funciare riscă să se ducă în zona politicului, pentru că este clar că 
se duce în zona politicului. Dacă noi îl invităm aici pe domnul 
preşedinte Constantinescu, dacă noi îl invităm aici pe domnul 
preşedinte Geoană, dacă noi îl invităm aici pe domnul prim-
ministru Ciorbea, dacă-l mai invităm şi pe fostul ambasador al 
nostru, ca să avem paritate, al lor, pardon, al Statelor Unite ale 
Americii la Bucureşti, Moses Rozen, dacă-l mai invităm şi pe 
preşedintele Bill Clinton, care a organizat dejunul şi la care se face 
referire aici, înseamnă că noi cădem cu această comisie, aşa cum 
am mai discutat şi vineri, într-un oarecare derizoriu sau, cum să vă 
spun, în loc să ne ocupăm noi de apă, de pământ şi de marile 
probleme care sunt în sectorul acesta, care-i praf, din 2000 până 
acum, din cauze de neglijenţă, din cauză de furt ş.a.m.d., ne 
cramponăm de o anumită chestiune. Acesta este un aspect. 

Atunci, dacă noi ne ducem în sfera politicului, vineri, aici, 
au fost nişte discuţii, că ar trebui să-l invităm şi pe domnul 
preşedinte Băsescu, care a fost ministru în Guvernul Ciorbea, care 
a aprobat la vremea respectivă proiectul, că aici este vorba de un 
proiect, nu-i vorba de o garanţie, nu ştiu ce. Garanţia este o 
componentă a proiectului. Şi atunci noi am zis, domnule, hai să-i 
lăsăm în pace, că unii sunt pe acolo cu conferinţe internaţionale, 
alţii sunt cu alte treburi şi să nu ne ducem în zona asta politică, şi 
să lămurim treburile aici.  

Dovadă că este aşa, vineri am avut o discuţie cu domnul 
ministru Sârbu şi în care am spus, domnule, nu am nici o 
problemă, pentru că noi am invitat toţi miniştri, a fost domnul 
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Flutur, a fost toată lumea. Nu este nici o problemă, vin la comisie. 
Şi să ne oprim la nivelul executivului.  

Dacă vineri am discutat aşa, luni a trebuit să aprobăm 
lista. Am înţeles acum de la domnul preşedinte Tabără că 
invitaţiile le-a făcut deja de joi, săptămâna trecută. Atunci, ce rost a 
mai avut să discutăm noi vineri? Una la mână. 

Doi la mână. Timpul pentru comisia aceasta nu este... este 
mult de lucru aici. Faptul că s-a votat în Biroul permanent pe data 
de 12, noi, ieri, dacă domnul preşedinte Tabără ar fi discutat cu 
noi, am fi discutat şi noi cu liderii grupurilor parlamentare totuşi să 
găsim o soluţie, poate un raport suplimentar, poate depunem până 
sâmbătă, în termen, până pe 12, ce avem şi, după aceea, mai cerem 
pentru încă un raport suplimentar, un răgaz, dacă regulamentul 
permite ş.a.m.d. Nici asta nu s-a făcut. Deci, n-aş vrea... comisia 
aceasta nu este politică, nu-i partinică şi n-aş vrea să ne uităm unii 
la alţii altcumva decât ne-am uitat de când am început activitatea 
aici, de la alegeri până acum. Şi nu am nici o pasiune, n-am nimic 
nici cu domnul Constantinescu, nici cu domnul Geoană, toată 
lumea este egală în faţa acestei comisii, care este o comisie 
parlamentară, dar consider, şi vă rog să reţineţi, că este inutil, nu 
vreau să influenţez votul dumneavoastră, sunt de acord cu votul, 
dacă sunt şi alte comentarii, haideţi să le facem scurt, deşi noi 
avem derogare de la Biroul permanent să ne desfăşurăm activitatea 
încomisie, nu este obligatoriu ca noi să mergem la plen, eu nu sunt 
de acord să extindem aceste audieri în zona politicului şi dintr-un 
motiv pe care l-am exprimat până acum şi mai este unul. În zona 
politicului ne interesează mai puţin dacă a fost un considerent 
major şi care poate acum fi interpretat în fel şi chip şi dacă această 
datorie, care până la urmă a rămas pe SNIF, se ducea pe SNIF sau 
se ducea pe datorie publică sau unde se ducea, că SNIF este tot 
regie autonomă. Ne interesează că aceste utilaje, că de fapt despre 
asta vorbim aici, acest program a fost un program bun, asta voi 
susţine şi voi semna în raportul pe care-l facem; că acest program 
bun a fost gestionat prost de nişte oameni care nu erau pricepuţi, că 
utilajele care s-au achiziţionat s-au achiziţionat la preţuri excelente, 
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la volumul de utilaje şi la faptul că erau noi şi, la ce preţuri s-au 
achiziţionat, s-au achiziţionat la preţuri excelente şi faptul că aceste 
utilaje nu s-au prăduit. Până la urmă, s-au vândut prin AVAS şi 
sunt undeva şi lucrează, brăzdează în ţara asta pământul. În rest, eu 
n-aş vrea să mă implic, nu sunt nici comisar de poliţie, nu sunt nici 
gardă financiară, nu sunt nici la administraţia financiară, nu sunt 
nici la Parchet, nu sunt pe nicăieri. Nu vreau să mă implic, să-mi 
pierd vremea cu altceva decât cu asta. Aceasta este ideea. Noi am 
audiat pe toţi miniştrii.  

Eu, personal, în finalul audierii, am pus la fiecare 
întrebarea pe acest subiect: „Domnule a fost programul acesta 
prost?” „Nu”. Toată lumea a răspuns că a fost un program bun. 
Cum s-a derulat el, are cine să dea cu subsemnatul, nu-i treaba 
noastră şi nu-i treaba mea personală şi vă rog, dacă mai sunt 
comentarii în legătură cu votul acesta, poftiţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Mihai Banu. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule preşedinte, am rugămintea să scurtăm 

dezbaterile, să supuneţi votului continuarea sau sistarea audierilor. 
N-are rost să invocăm aici nume, pe cine audiem sau pe cine nu 
trebuie să audiem. Să supuneţi la vot, pentru că avem suficiente 
motive şi pro şi contra dacă mai continuăm sau dacă ne oprim aici 
cu audierile. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnilor colegi, în primul rând, este o ingerinţă în 

programul de astăzi pe care l-am avut. Noi trebuia să continuăm 
audierile, să nu-l ţinem pe domnul ministru aici. Şi nu cred că 
aceasta era problema, da? 

După ce încheiam, aveam „Diverse”, că aşa se face 
oriunde, şi era o discuţie inclusiv pe o astfel de chestiune. Eu cred 
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că aşa era corect, şi haideţi să facem audierea domnului ministru, 
măcar formală şi după aceea discutăm problema respectivă de 
procedură, că aşa este corect. 

Oriunde, şi în Camera Deputaţilor şi oriunde, un program 
pe care l-am acceptat nu-l schimbăm acum, la mijloc. 

Haideţi să acceptăm audierea domnului ministru, fie şi 
formală, şi în zece minute am încheiat, şi după aceea discutăm 
procedura pe care o facem mai departe, pentru că astăzi avem 
programat, şi nu putem sista acum, să spunem dacă mai audiem 
sau nu mai audiem. Atunci, încheiem acum cu audieri, cu absolut 
tot. Dar, dacă am acceptat acest program, haideţi să încheiem 
acum, să nu-l ţinem pe domnul ministru aici; după părerea mea, a 
fost chiar o chestiune nepoliticoasă, şi-mi cer scuze, domnule 
ministru, vă asigur. 

Procedura-i procedură. Să încheiem programul nostru de 
astăzi şi apoi hotărâm ceea ce vreţi să facem. Nici o problemă. Vă 
asigur că ne supunem unor proceduri, pentru că eu nu-mi permit să 
trec dincolo de regulament. Îmi pare rău însă că am avut un anumit 
mod de discuţie, îmi pare rău de ce s-a întâmplat ieri, referitor la ce 
înseamnă această comisie. Sunt atâţia ani în care am jucat şi am 
lucrat în zona politicului parlamentar şi profesional. 

Dar acum, astăzi, haideţi să încheiem audierea, că aşa-i 
corect, să nu-l ţinem pe domnul ministru aici. Este o chestiune de 
respect faţă de invitaţii noştri. Să încheiem şi, după aceea, în zece 
minute, în două ore, putem să discutăm toată procedura noastră, că 
aşa este corect. După aceea, o acceptăm. 

 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Eu repet solicitarea de a face acum votul, pentru că la 

12,30 începe votul final. Participarea mea în Parlament este decisă 
de oamenii din colegiu; eu voi fi ca să-i reprezint în plen, 
indiferent de toate elementele care s-au făcut ca scutire. 

Eu cred că cele zece săptămâni aduse de-a lungul verii în 
comisie au fost mai mult decât relevante. 

Trei minute durează votul. 



 

 66

Cred că domnul Banu a dat cea mai bună soluţie, mai ales 
că în plen va trebui să retragem şi legea aceea privind 
comercializarea produselor agricole. Colegii din patronate timp de 
patru ani aşteaptă momentul acesta, şi avem şi această obligaţie să 
o rezolvăm. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu aş vrea să vă spun, dacă a venit vorba de colegiu, că 

toţi ne aşteaptă să rezolvăm, iar în colegiul din Doj şi din Olt sunt 
mari probleme pe sisteme de irigaţie, vă asigur.  

Şi trebuie să vă mai spun ceva - că a trebuit şi trebuie să ni 
le oglindim pe toate, şi vă spun eu - alegătorii noştri de acolo sunt 
mai interesaţi de problemele lor, aşa cum au venit să ne spună de 
pe Terasa a doua a Dăbuleniului şi nu numai, că în Olt problemele 
sunt şi mai grave, de a rezolva problemele lor. Şi la Timiş este la 
fel. Dar nu aceasta-i problema. Problema este a unei chestiuni de 
schimbare.  

Nu se doreşte audierea? Nici o problemă. O încheiem 
astăzi, şi gata. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, noi avem o ordine de zi. Haideţi să 

finalizăm ordinea de zi. Este prezent şi domnul ministru. După ce 
finalizăm ordinea de zi, discutăm la punctul „Diverse” şi celelalte 
aspecte, dar haideţi să finalizăm ordinea de zi. Suntem în timpul 
ordinii de zi, procedural, da? O finalizăm şi după aceea discutăm. 
Noi, comisia, rămânem în plen, da?, şi discutăm toate problemele 
noastre, dar acum să finalizăm ce am început. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule preşedinte, eu zic să ne împăcăm şi să lăsăm 

acest vot, domnule vicepreşedinte. La două, când ne vedem la 
Comisia de agricultură, venim cu cinci minute înainte, votăm şi 
mergem mai departe. 
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Sunt de acord cu domnul Tinel să continuăm programul 
de astăzi, să-l audiem pe domnul ministru Sârbu, şi la două fără 
cinci veţi fi aici, că oricum veţi fi la comisie, nu? 

 
Domnul Gheorghe Antochi: 
După votul final. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Sau după votul final, da. Venim aici. 
 
Domnul Victor Surdu: 
De acord. 
Domnule ministru, aveţi cuvântul. 
Bine aţi venit, şi ne cerem scuze, dar asta-i viaţa 

parlamentară. 
 

Domnul Ilie Sârbu: 
Bine v-am găsit. 
Înţeleg, şi ştiu despre ce este vorba. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule vicepreşedinte, a fost votul fără mine, dar daţi-

mi voie acum totuşi să-mi duc misiunea până la capăt - de 
mediator. Ştiţi că am făcut-o, şi cred că am făcut-o destul de bine 
în perioada aceasta, cel puţin pentru momentul acesta, acum. 

 
Domnul Victor Surdu: 
Dar nu puteţi să vă plângeţi că eu aş fi făcut-o altfel. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Haideţi să o lăsăm, şi vă asigur că nu voi deranja pe 

nimeni, şi nu din alte motivaţii, ci pentru că aşa cred eu că trebuie 
să fie. 

Domnule ministru, noi am avut ca obiect de activitate 
problema irigaţiilor, pornind de la situaţia din anul 2009. De la 
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această situaţie vrem să pornim în discuţia cu dumneavoastră 
astăzi. 

Care este situaţia actuală a sistemelor de irigaţii din 
România? 

De ce s-a început puţin târziu în acest an, respectiv în luna 
mai, când a fost începutul irigărilor? 

Care sunt problemele cu care se confruntă sistemele şi 
mai ales ce urmează din acest moment să facem, în condiţiile în 
care Uniunea Europeană a anunţat că nu ni se asigură subvenţiile 
în continuare? 

Care sunt gândurile şi punctul de vedere al ministerului? 
Şi dacă există o strategie legată de rezolvarea problemelor dintre 
ANIF şi SNIF, şi în care ministerul, împreună cu ADS-ul, este 
chemat să facă ordine, pentru că, altfel, este în pericol un 
patrimoniu pe care-l ştiţi şi dumneavoastră - nu de câteva sute de 
mii de euro, ci se pare de câteva milioane. 

Sunt multe probleme pe care colegii noştri din cele patru 
subcomisii le-au constatat în teritoriu, la faţa locului - lipsuri, 
nepreluarea patrimoniului, inventarieri făcute fictive şi aşa mai 
departe. 

Am dori ca aceste chestiuni să le clarificaţi; probabil ar fi 
fost şi altele de discutat, dar colegii noştri au zis să nu discutăm o 
jumătate de oră. Şi încă o dată îmi cer scuze în numele lor. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Domnule preşedinte, eu am fost invitat aici să clarificăm 

nişte lucruri vizavi de programul TRANSKEM, TRANSAG, şi 
cum se cheamă, mă rog, cu toate denumirile, că s-au schimbat 
societăţile. Cu mare plăcere... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă dumneavoastră... 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Numai un moment. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Daţi-mi voie un minut. Deci dumneavoastră aţi fost invitat 

aici în primul rând pentru a ne da relaţii legate de îmbunătăţirile 
funciare, de irigaţii. Cealaltă - problema TRANSAG - rămâne o 
chestiune secundară. Nu este o problemă. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu, dar dumneavoastră vreţi s-o rezolvaţi. Am 

rezolvarea... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Pentru că eu am primit ieri un semnal de întrebări de la 

minister, dar cum eu nu pot pătrunde în mintea niciunuia dintre 
colegii mei parlamentari, nu mi-am putut permite să trimit răspuns. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Eu, cu mare plăcere, asta spuneam, vă răspund şi la 

întrebările pe care le-aţi pus. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu n-aş fi vrut să ne băgăm în TRANSAG din multe 

motive. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Înţeleg că există o mare problemă cu ceea ce s-a 

întâmplat. Eu am rezolvarea la această problemă, şi trageţi 
dumneavoastră concluziile, şi presa, şi cine doriţi - cine n-a vrut s-
o rezolve, dacă a vrut, dacă n-a vrut. 

Două, trei idei am să vă dau şi un dosar care a fost 
transmis Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie în 
20.03.2001, deci după ce am preluat imediat conducerea 
ministerului.  

Am dat o notă de serviciu care nu are decât o pagină şi 
ceva, pe care am să v-o citesc, din care au decurs toate celelalte şi 
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s-a întocmit acest dosar. Şi mai am foarte multe rezoluţii date pe 
ceea ce venea de la SNIF, de la ANIF, dar asta-i baza, şi după 
aceea vedeţi ce am trimis. Eu pot să vi-l pun la dispoziţie, dacă 
vreţi să faceţi lumină în cazul acesta. Şi după aceea vă spun care a 
fost politica noastră, ce am găsit când am venit în 2009, ce am 
făcut în câteva luni. 

Deci, nota de serviciu am dat-o după ce, bineînţeles, 
ajungând la minister, au început să curgă spre mine tot felul de 
informaţii, reclamaţii vizavi de acest program. Şi am spus aşa: 
„Notă de serviciu. Având în vedere situaţia creată între RAIF şi 
firma americană TRANSKEM TRAID CORPORATION în 
legătură cu pierderile seriose ce s-au înregistrat, precum şi proasta 
gestiune pe ansamblu, dispun: 1 – Verificarea gestionării 
programului şi modul în care au fost respectate prevederile 
contractului. 2 – Cauza imposibilităţii restituirii tranşelor de 4,5 
milioane dolari la sfârşitul lunii noiembrie 2000. 3 – Modul în care 
au fost folosite tractoarele, combinele şi instalaţiile de irigat şi ce 
profit au adus firmelor asociate. 4 – Felul în care contractele, actele 
adiţionale şi alte documente ale firmei americane au fost semnate 
de persoanele în drept, precum şi felul în care au fost înregistrate în 
evidenţele contabile. 5 – Care a fost cauza abandonării lucrărilor în 
judeţul Tulcea, după ce acestea au fost luate în asociere. 6 – 
Depistarea asocierilor formale cu anumite firme, ce, în aceste 
condiţii, au beneficiat pe nedrept de facilităţile programului, care 
sume sunt în joc...” etc. Şi aici am dat şi un exemplu: S.C. 
INTREPRIND SRL Iaşi a fost implicată în program doar prin 
înscriere. „7 – În general, se va verifica cu multă atenţie tot ceea ce 
s-a petrecut cu acest program, stabilindu-se vinovaţii, ştiut fiind 
faptul că, în final, garanţia se răsfrânge”, cum spuneaţi şi 
dumneavoastră, „asupra bugetului României, prin semnătura 
ministrului de finanţe de atunci Traian Remeş. Bucureşti, la 24 
ianuarie 2001”. 

Deci de aici au pornit cercetări, verificări. Şi în raportul pe 
care noi l-am înaintat Parchetului General de pe lângă Curtea 
Supremă sunt în detaliu toate răspunsurile date, cu vinovaţii 



 

 71

stabiliţi. Eu nu le pronunţ numele ca să nu credeţi că fac proces de 
intenţie cuiva. Aveţi toate documentele la dispoziţie. Procesul-
verbal, şi referitor la Consiliul de administraţie, că auzeam aici 
întrebări - de ce nu a acţionat, înşiră toate aceste nereguli; chiar am 
dat pe el o rezoluţie aici: „Corpul de control va verifica cele 
sesizate, va face propuneri concrete pentru recuperarea pagubelor 
produse şi, eventual, va sesiza organele de urmărire penală, dacă 
este cazul”. 

Şi mai departe, că lucrurile tot au curs, şi cu asta am 
încheiat. 

A mai venit o notă făcută de administrator unic inginer 
Apostol Valentin, care sesizează, după ce a fost numit, şi eu am 
scris aşa: „Nota va fi analizată cu Ministerul Finanţelor”, care şi el 
era parte, şi avem şi o adresă către ministrul Tănăsescu aici, „şi se 
vor perfecta formele de urmat, ţinând cont de faptul că, în final, 
statul român suportă plăţile. Se va lua urgent legătura în acest sens 
şi ulterior voi fi informat asupra solicitărilor”. 

Deci, dacă cineva vrea să afle ce-i cu TRANSKEM-ul, 
TRANSAG-ul, S.C. nu ştiu care, acest dosar a fost înaintat la 
Parchet, care am înţeles că între timp s-a şi pronunţat. Deci este o 
problemă încheiată. Dacă cineva nu a vrut s-o rezolve, atunci sigur 
că rămânem în ceea ce s-a întâmplat toată vara, cu audieri, cu 
fiecare spune ceea ce crede. Aici sunt stabiliţi vinovaţii conform 
documentelor găsite în fiecare structură - de la minister, ANIF, 
RAIF, cum erau atunci. 

Acum, dacă-mi permiteţi, vă voi răspunde şi la întrebări. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, este prima dată când intervin aşa, pentru că 

ne-a luat o jumătate de oră, şi chiar ne interesează problema 
irigaţiilor din acest an. Şi după aceea interveniţi şi cu întrebările. 
Eu n-am mai vrut să deschid, că ieri, când am primit acea chestiune 
de la minister... 
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Domnul Ilie Sârbu: 
Nu, dar poate n-aţi primit dosarul acesta, şi este foarte 

important. 
 
Domnul Mihai Banu:  
Sunt Mihai Banu, deputat de Bacău. 
Domnule preşedinte, n-aş fi vrut nici eu să pun o 

întrebare, dar, pentru că domnul ministru a început cu o chestiune 
pe care n-am fi vrut s-o mai abordăm, am şi eu rugămintea să-mi 
răspundeţi la două întrebări. Dumneavoastră, când aţi sesizat 
Parchetul, v-aţi referit la perioada de dinainte de 2001. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu puteam să mă refer la alta, pentru că abia eram în 

2001. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Din păcate, foarte multe lucruri sesizate de cei pe care i-

am audiat s-au întâmplat după 2001, adică în perioada 2001-2003. 
Sunt multe. Cel puţin aşa spun cei pe care i-am audiat. 

2) De ce a fost necesară elaborarea unui act normativ cu 
privire la recuperarea şi predarea la AVAB a acestor pachete 
importate, atâta vreme cât AVAB-ul avea un act normativ care 
reglementa activitatea, Ordonanţa 51? Putea să meargă pe filiera 
credit neperformant, îl preia AVAB-ul şi AVAB-ul mai departe 
vine şi execută SNIF-ul. În acest interval de timp, au apărut câteva 
operaţii care nu ni s-au părut nouă prea ortodoxe, şi vă voi spune 
care. Deci s-a pornit întâi la emiterea unei hotărâri de guvern care 
să reglementeze acest caz, o situaţie specială, un act normativ 
special, ordonanţa de urgenţă. S-a trecut imediat la un proces-
verbal. Atunci s-a constatat că de fapt aceste pachete nu erau; nu 
ştiu dacă erau în patrimoniu; voi găsi formula care mă face să 
înţeleg. Erau cumva la o unitate. Se chema TRANSAG. 
TRANSAG-ul face în regim de urgenţă un proces de predare-
primire de la SNIF. De fapt, întâi SNIF-ul le-a predat TRANSAG-
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ului. Imediat, când a fost vorba de predarea la AVAB, TRANSAG-
ul a făcut din nou predarea la SNIF. Adică au apărut o serie de 
suspiciuni legate de aceste documente care s-au întâlnit pe traseu. 

Repet: de ce a fost nevoie? De ce n-aţi sesizat în 
continuare şi de la 2001 până la predare? Pentru că atunci a apărut 
următoarea întrebare - am avut un pachet de 70 de milioane, plus 
TVA, deci de vreo optzeci şi ceva de milioane, dar recuperăm prin 
valorificare numai 15 plus TVA. Cei care au venit de la Ministerul 
Finanţelor au spus următorul lucru: „Ce să valorificăm, oameni 
buni, dacă am găsit pachete incomplete? De aceea am ajuns la 
preţurile acestea”. 

Deci mie mi se pare că în acest interval, 2001-2004, nu a 
fost tocmai cuşeră treaba, ca să folosesc un alt cuvânt. Şi de ce n-
aţi promovat imediat, exact în 2003, înainte de a preda AVAB-
ului, o anchetă care să clarifice ce s-a întâmplat în acest interval cu 
aceste bunuri? 

Aceasta este întrebarea legată de ceea ce dumneavoastră 
aţi prezentat aici. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Eu o să vă răspund vizavi de AVAB. În momentul în care 

am constatat că nimeni nu poate gestiona acest patrimoniu pe care 
statul român l-a primit, am făcut un memorandum la o şedinţă de 
guvern şi am explicat care-i situaţia. Cred că am aici 
memorandum-ul. Şi am solicitat trecerea lor la AVAB, ca să poată 
fi valorificate, pentru că dacă le lăsam aşa, poate până la urmă, ce 
spuneaţi dumneavoastră, nu mai găseam nimic pe teren. Sigur că 
de aici, de la trecerea la AVAB, preluare, acestea sunt lucruri care 
s-au consemnat când am consemnat eu ca ministru. Eu, în 
momentul în care am făcut sesizarea, n-am făcut-o limitată. 
Parchetul, poliţia şi ceilalţi puteau să meargă până în zilele noastre. 
Şi acum pot să meargă, pentru că ştiţi bine că acestea nu se 
prescriu. Vine un procuror care vrea să facă lumină şi o ia de la 
capăt. Şi ia şi perioada 2001-2004. Eu n-am nici o emoţie pe tema 
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aceasta. De ce am făcut-o? Din buna intenţie ca să nu se risipească, 
să nu se aleagă praful, ca de cele pe care le-au găsit cei de la 
finanţe şi cine mai spuneţi dumneavoastră, incomplete. Şi a 
răspuns cineva pentru ele? Cala irigaţii, ca la SNIF şi ca la ANIF, 
azi reparăm, punem în funcţie şi la anul nu mai avem. Cine a 
răspuns de tot sistemul acesta vreodată?  

Intenţia noastră este foarte bună, dar întrebarea este cu 
cine? Ne judecăm cu naţiunea română că a descompletat tot ceea 
ce a găsit şi descompletează ani de-a rândul?  

Şi revin la întrebarea domnului profesor Tabără. În 2004, 
când am plecat, erau funcţionale 1,5 milioane hectare şi ştiţi lucrul 
acesta, nu-l putem scrie pe hârtie. Că nu s-au irigat 1.500, 1.200, 
un milion să zicem. Şi când am venit am găsit 56 de mii. Am 
refăcut, în lunile acestea, cu banii pe care i-am avut. Că totul, până 
la urmă, se reduce la ce bani ţi se dă de la buget ca să investeţi. 
Restul, putem face teorie cât vrem noi. Nu sunt eu omul cel mai 
indicat să fac teorie. Sunt specialişti, ingineri care vin şi spun. 
Acestea au fost fondurile care ne-au fost repartizate, cu greu şi 
acestea. Şi am dat şi s-au mai pus în funcţie 500 de mii de hectare. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Nu, domnule ministru, dumneavoastră n-aţi dat nimic în 

plus în acest an. Aţi pus în practică o serie de... Ordonanţa 123, 
adică n-aţi dat nimic. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
....... mod politic. Cred că v-aţi sesizat că am trecut pe 

zona... nu am trecut. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Aţi spus că aţi luat 56 de mii şi..... 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Aceasta este realitatea. 
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Domnul Mihai Banu: 
Nu, dar n-aţi dat nimic, pentru că toate sunt reglementate. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Domnule deputat, dacă în datele pe care eu le-am primit, 

dumneavoastră puteţi realiza că nu m-am dus eu pe teren, cum nu 
mă duc nici când este vorba de recoltatul grâului, mi se raportează 
pe filieră, cum se face în toată lumea. Sigur, noi putem verifica. 
Unde am eu dubii, trimit corpul de control să mai verifice. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Eu v-am întrebat, financiar n-aţi dat nimic, pentru că 123 

este valabil până la 31 decembrie 2009. N-aţi dat altceva în afara 
lui 123. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Păi, n-am spus că am dat. Am spus că... 
 
Domnul Mihai Banu: 
Păi, pe ce bază s-au dus? Aţi sus că aţi dat... 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Am găsit 56 de mii de hectare care n-au... 
 
Domnul Mihai Banu: 
Nu, domnule ministru, sunteţi într-o mare eroare, pentru 

că datele de care dispunem nu sunt acelea pe care dumneavoastră 
încercaţi să ni le prezentaţi. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Atunci discutăm despre cei care mă dezinformează. Dar 

eu, de la asociaţiile utilizatorilor de apă şi de la cei din teritoriu n-
am primit nici o sesizare, nici o semnalare că n-ar fi corect şi real 
ceea ce spun. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, ştiţi care-i problema? Încerc să 

intervin, cum am intervenit întotdeauna. Dacă datele respective, 
cum şi în Timiş, dacă vreţi, acolo, pe Motriţa, ştiţi mai bine, sunt 
asociaţii, şi cu aceste raportări neverificate, şi noi avem sesizările 
de la asociaţiile de udători, că au fost şi sunt probleme şi 
suprafeţele respective, vă daţi seama, dacă o astfel de problemă se 
duce dincolo de sala aceasta, şi se poate duce pentru că sunt colegii 
de la presă aici, că noi merge pe date pe care, în funcţie de asta, şi 
plătim, plătim apa aceea, plătim curentul, am plătit alte lucruri. Şi 
datele care sunt constatate sunt date, nu ştiu dacă sunt certe, că şi 
acestea poate trebuie verificate mai în amănunt, dar sunt altele care 
nu coincid cu cele ale ministerului. 

Dar haideţi să lăsăm problema, că eu n-am vrut să intru. 
Cineva v-a trimis problema respectivă. Nu, nu trebuia să aveţi 
problema, că nu aia v-o ceream astăzi. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu, dar nu-i problemă, dacă tot discutăm, discutăm tot, că 

de aceea am venit aici. N-am nici un fel de reţinere. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Problema este situaţia din anul acesta, pentru că irigarea a 

început târziu, care au fost cauzele respective. La grâu, la culturile 
de toamnă, practic, n-am avut nici un efect clar. 

În al doilea rând, ce se întâmplă de aici încolo. 
Trei. Avem discuţii că nu s-a funcţionat instituţional, deci 

relaţii între minister, Ministerul Finanţelor. Am avut aici discuţii 
legate de... ENEL a fost aici, nimeni nu i-a contactat de ce 
înseamnă reeşalonarea unor datorii şi au spus: „Domnilor, suntem 
de acord cu ele”. Avem, pe urmă, probleme de neconcordanţă între 
ceea ce înseamnă raportări şi neîndepliniri, inclusiv de la 
administraţie, legat de furturi. Există la această dată un proces care 
am înţeles că în zilele acestea se va finaliza, de 4 milioane de euro, 
o pază externalizată la ANIF. Nici n-am discutat, că au fost prea 
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multe probleme. Dar dacă cumva instanţa va da insolvenţă sau 
incapacitate de plată pentru ANIF, ce se întâmplă în perioada 
imediat următoare? Ce facem cu sistemele acestea? Şi ce 
preconizăm din 2010 încolo ca susţinere pentru... mai este 
posibilitate, nu mai este? Sunt nişte studii ale Băncii Mondiale, 
unul terminat prin 1994 sau 1996, celălalt am înţeles acum, în 
2009, în luna mai s-a depus, raportul. Problemele din aceste studii 
sunt aplicabile imediat, ca să putem discuta de o strategie pe 
irigaţii sau nu sunt discutabile? Care-i răspunsul de la Uniunea 
Europeană mai departe, având în vedere că există o prerogativă 
europeană care ne dă şi zonele defavorizate, printre care, la noi, 
factorul climatic este o realitate. Ieri, am avut aici analizele făcute 
într-o reţea de staţiuni la .......... unde ştiţi. Deci, 0,3-0,4 la sută 
creşterea climatică a temperaturilor în ultimii 59 de ani. Aceasta 
este media. 

 
Domnul Victor Surdu: 
30 de ani. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu, pe 59 de ani s-a venit, vă spun eu, că am datele aici; 

sunt datele acolo, uitaţi-vă la ele. Din zece în zece ani sunt făcute. 
Deci, acestea sunt problemele pe care am vrea să le ştim 

aici, pentru că nu vrem să intrăm în alte amănunte, că sunt altele. 
Până la urmă, dacă vreţi un punct de vedere, n-am să înţeleg 
niciodată cum acea societate creată prin 686 sau care a fost 
hotărârea de guvern, aprobată de Guvernul Ciorbea, n-a fost 
acceptată, iar guvernul nostru a acceptat să vină altcineva, pe 
garanţia statului român, să implementeze programul şi să nu 
plătească ratele şi statul român să fie executat. Asta-i problema. 
Asta-i o altă problemă. Şi atunci ca să, dumneavoastră aţi spus 
bine, să recuperăm nişte ceva, am făcut. Dar şi ordonanţa aceea a 
fost făcută pe jumătate la Ministerul Finanţelor. Dar acestea sunt 
problemele altora. 
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Haideţi să vedem dacă acum, pe această chestiune, este şi 
o strategie a secetei elaborată şi finalizată anul trecut, dacă nu mă 
înşel, dacă a fost finalizată. Eu o am, dar eu nu ştiu să fi fost aplicat 
ceva din ea. Ce înseamnă acum perdele de păduri, sistemul integral 
de combatere a secetei. Asta am fi vrut să vedem dacă există acum 
la minister. Restul, sunt chestiuni de alt tip şi nici n-am transmis 
tema asta. Eu cel puţin n-am semnat aşa ceva. Eu am semnat 
pentru altceva şi am primit aici un semnal, dar acela era altceva, nu 
asta. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Eu vă sun ce am primit eu, dar nu vreau să facem din asta 

caz, semnat de dumneavoastră: „Având în vedere audierile privind 
situaţia sistemelor de irigaţii şi aplicarea programului SAPARD, 
luăm act”, asta era. De aceea am început... 

A doua. Cele pe care le-aţi ridicat, eu am mai vorbit 
despre ele şi la dumneavoastră la comisie. Ştiţi şi dumneavoastră 
bine lucrul acesta, nici nu îmi imaginez că nu ştiţi, că de la 
1.01.2010 nu se mai acordă nici un fel de subvenţie, pentru că sunt 
considerate ajutoare de stat.  

În ce priveşte zonele defavorizate, cele care sunt acum 
depuse şi pentru care dăm anumite ajutoare la Uniunea Europeană 
au fost scrise, desenate, transmise de Academia de Ştiinţe 
Agricole. Ei aveau competenţa, mă rog, aveau personal de 
specialitate. 

Acum, până la 1 ianuarie, ni se cere să le rescriem, că mai 
multe ţări au venit, cum spuneţi, arătând că a crescut temperatura, 
în anumite zone a început deşertificarea, că sunt terenuri degradate. 
Deci, acum depinde de noi şi este în lucru cum le vom rescrie şi le 
vom transmite. 

Dincolo de asta, pe planul naţional de dezvoltare rurală şi 
prin alte măsuri alternative se pot face investiţii în irigaţii, sunt 
bonusuri care se dau. Eu am, dacă vreţi, la mine o situaţie, dar cred 
că am transmis-o şi aici, cu strategia. Dar nu se mai poate 
subvenţiona nici curentul, nici apa. Vizavi de ce a spus ENEL, cred 
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că v-a dezinformat, fiecare şedinţă de guvern, deci în şedinţă de 
guvern, şi există stenograma, când am cerut suplimentarea pentru 
200 de mii de hectare, am cerut Ministerului Economiei să ni se 
anuleze datoriile istorice, oricum nu are cine să le plătească şi să 
regândească un preţ la energia electrică. S-a discutat, a venit şi ne-
a spus că Oficiul Concurenţei nu este de acord cu asta, n-avem 
cum să facem. 

Deci, aceasta este situaţia. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, care era problema cu întreprinderea 

care asigură şi transportul şi sursa de energie? Că intră pe piaţă, 
cumpără. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Eu n-am discutat cu ei. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Asta ne spuneau ei aici, aţi fost aici, stimaţi colegi, nu? 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu, eu nu neg. Eu n-am discutat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu ne-a contactat nimeni, că noi de ce am venit? Dacă 

rămân aceste datorii, este clar că ne ducem în faliment, fără 
discuţie, pe lângă ce vine de la Uniune, că nu mai avem voie 
subvenţia, avem şi nefuncţionalitatea instituţională. 

Bun. Problema numărul unu... ei au ridicat-o şi noi vă 
dăm un răspuns dar suntem dispuşi şi la reeşalonare. Iar partea 
cealaltă, ca sursă de energie mai ieftină, o putem discuta pentru că 
este chestiunea ANR-ului. 
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Domnul Ilie Sârbu: 
Ca sursă de energie mai ieftină, în momentul în care a 

scăzut cu 30 la sută preţul şi la gaz şi la energie, a scăzut 
consumul, noi am discutat cu Ministerul Economiei. N-am intrat 
pe domeniul dânşilor, să mă duc eu să discut cu ENEL. Dacă 
ENEL este dispus să discute cu noi, o facem cu mare plăcere. 
Facem demersul, nu-i nici o problemă. Mi-aţi dat o informaţie. 
Asta trebuia s-o primesc de la colegul meu. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Pentru că am procedat de fiecare dată la un dialog cu... 
Domnule ministru, aici s-a spus aşa, că lucrăm la 

rescrierea zonelor defavorizate, dacă am înţeles bine, da? 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Acesta este termenul, redesenarea, rescrierea. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Bun, redesenarea, rescrierea. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Cred că putem spune şi stabilire. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Cred că vă referiţi la finanţarea din FADR, nu? Pe 2.1.2. 

probabil, nu? 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu. La Uniunea Europeană. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Dar finanţarea de unde? Din FEGA sau din FADR, când 

vorbim de zone defavorizate? 
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Domnul Ilie Sârbu: 
Nu. Când vorbim de zone defavorizate, prima dată se 

depun la Uniunea Europeană, toate ţările le depun. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Nu. Dar care este suportul din care finanţează zona? 

FADR sau FEGA? 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
FADR. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Deci, FADR, ne-am lămurit. Deci, doiul cu doi din 

FADR. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Aceasta este una dintre finanţări. Şi a doua este cea pe 

investiţii pe plan naţional. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Aceea la 1.2.5. Bun. Aceea depinde de o serie de proiecte. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Da, exact. ................. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Da, de acord cu dumneavoastră. Pentru că acolo într-

adevăr sunt mari nereguli. Academia a făcut o lucrare prin 
Institutul de Cercetări Agrochimice şi a făcut o lucrare greşită, ar 
trebui să spun, pentru că zonele care au fost încadrate n-au fost 
vizitate, în primul rând. Sunt zone în care ai o comună zonă 
defavorizată, ca să spun un deal pe o parte este defavorizat şi pe 
partea celaltă, versanul celălalt nu-i defavorizat. 

Acum, pentru că răspunsul ştiţi care a fost când am 
întrebat? Nimeni de la Ministerul Agriculturii nu ne-a cerut să 
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mergem în teren să facem. Măcar acum aţi dat direcţiilor agricole 
din teritoriu noua listă pe care aţi propus-o cu privire la zonele 
defavorizate, pentru a corecta greşelile? 

 
Domnul Ilie Sârbu:  
Nu. Noi am discutat cu cei care execută lucrarea. 
Sigur că ceea ce spuneţi dumneavoastră este adevărat, că 

la întâlnirile din teritoriu mi se ridică aceeaşi problemă. Dar ei 
argumentează că tot ceea ce au notat acolo şi au catalogat ca zonă 
defavorizată este pe baza unor medii anuale, pe 50 de ani, pe 59 de 
ani şi, după aceea, au decis care-i zona, chiar dacă diferă de la un 
deal la altul. Sunt situaţii pe care le-am aflat şi eu în teren şi nu 
înţelegeam de ce comuna aceasta, până la un deal, este în zonă şi 
celaltă nu este. Acesta a fost răspunsul din partea celor care au 
lucrat şi lucrează în domeniul acesta. 

Acum, sigur că, cred eu, aşa ar fi normal, ca după 
reproşurile pe care le-au primit că lucrurile n-au fost bine evaluate 
data trecută, să facă o lucrare ca lumea. O să verificăm. Suntem 
interesaţi să verificăm. Şi, sigur, să intre şi zonele pe care nici nu 
le-au trecut când au făcut precedenta lucrare. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Eu mă opresc. Mulţumesc. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Bună ziua, domnule ministru. 
Sunt Pavel Horj, deputat de Maramureş. 
Am văzut că s-a început cu celebrul program ROMAG 98, 

şi eu, ca şi domnul ministru Sârbu şi ceilalţi colegi, îl consider ca 
un program bine-venit la data respectivă în sectorul agricol şi, tot 
aşa, susţin că s-a pus prost în aplicare acest program.  

Iar, ca şi o concluzie, este simplu - au intrat utilaje de o 
sută de milioane de dolari, şi s-au vândut cu 15, într-o perioadă de 
aproximativ patru-cinci ani. 
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În această perioadă, au fost, spun eu, implicate mai multe 
persoane de la nivelul conducerii Ministerului Agriculturii, de la 
Ministerul Finanţelor care, într-un fel sau altul, nu au manifestat 
toată diligenţa pentru derularea acestui program. 

Domnule ministru, întrebarea pentru dumneavoastră este 
următoarea - aşa cum am spus, au fost pe etape anumite deficienţe 
ale aplicării acestui program; acest program s-a pus în aplicare prin 
Hotărârea de Guvern 686/2007, şi, repet, o hotărâre de guvern; în 
2001 sau cel puţin după ce dumneavoastră aţi preluat mandatul de 
ministru... 

 
Domnul Mihai Banu: 
În 1997. 
 
Domnul Pavel Horj: 
În 1997. Vă rog să mă scuzaţi. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu-i nici o problemă. 
 
Domnul Pavel Horj: 
După ce dumneavoastră aţi primit mandatul de ministru, 

aţi făcut demersurile pentru ca aceste pachete agricole să fie 
închiriate. 

Pe principiul simetriei juridice sau simetriei legislative, nu 
era necesar să obţineţi o hotărâre de guvern în acest sens? 

Pentru că, dacă s-ar fi respectat hotărârea de guvern care 
spunea clar că aceste pachete trebuie vândute, şi era specificată şi 
modalitatea de vânzare - în zece rate, într-o perioadă de cinci ani, 
dumneavoastră aţi solicitat printr-un memoriu... 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Memorandum. 
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Domnul Pavel Horj: 
...conducerii guvernului să închiriaţi aceste utilaje.  
Eu consider că trebuia obţinută o hotărâre de guvern care 

să vă permită închirierea lor, pentru că, iată, datorită acestei 
închirieri, ele s-au deteriorat, în continuare s-au înstrăinat şi, când 
s-a făcut inventarul lor pentru transmiterea spre AVAB, s-au 
vândut la un preţ atât de scăzut. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Îmi pare rău, poate dumneavoastră n-aţi fost în sală când 

am spus ce am făcut eu prima dată. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, am fost în sală şi demersurile 

dumneavoastră le-am înţeles. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
După aceea am căutat soluţii să le facem utile, ca să nu 

stea în stocuri, să nu plătim pază, şi şi aşa s-au descompletat, s-au 
furat. Dar acestea sunt lucruri care, sigur, se pot verifica - cine, 
cum. Şi, când mi-am dat seama că nu mai putem controla situaţia, 
atunci am cerut să fie transferate la AVAB şi să fie vândute, să 
beneficieze cineva de ele, totuşi. Aşa, le ţineam în cutii, şi unele n-
au fost folosite niciodată. Acesta a fost raţionamentul de atunci.  

Dar, dincolo de ceea ce am făcut noi şi am încercat să 
facem, am cerut structurilor statului să verifice ce s-a întâmplat. 
Era firesc să cer lucrul acesta. Şi după aceea putem discuta. Că n-
au verificat, că până astăzi nici pe mine nu m-a întrebat nimeni ce 
am semnat, de ce am semnat, de ce am cerut, acesta este alt aspect 
care nu mai ţine de Ministerul Agriculturii, şi nici de ceea ce am 
făcut eu. 

Pentru ceea ce eu am făcut răspund, aşa cum am venit 
astăzi aici, la oricare dintre chemări - că-i la DNA... N-am nici o 
problemă. Eu ştiu ce am făcut - ceea ce face un ministru. Fiindcă la 
noi s-a creat această idee care nu ne va ajuta şi nu vom avea 
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niciodată nici un fel de succes şi de progres, fiindcă tot ceea ce se 
întâmplă într-o instituţie a statului, deşi pe un paşaport semnează 
11-12 oameni, şi am mai spus lucrul acesta şi într-o emisiune 
televizată, nimeni nu se uită la asta. Se uită la ministru. Dacă-l 
putem compromite pe ministrul Sârbu, să-l chemăm la DNA, este 
bine. Dacă nu, cine-s ăştia? Ăştia mărunţi? Ăştia nu contează. Or, 
trebuie să pornim de la cei care vin primii şi iniţiază actul, şi spun: 
„Domnule, eu nu sunt specialist pe irigaţii. Eu sunt manager politic 
al unui minister. Nu trebuie să ştiu nimic. Pot să am patru clase. 
Partidul meu m-a adus acolo. Nu trebuie să fac altceva”. Cel care 
iniţiază actul trebuie să răspundă. După aceea vine şeful lui de 
sector, vine ANIF-ul, vine directorul direcţiei juridice, vine 
secretarul de stat. 11 semnături. N-au nici o valoare. Doar 
ministrul. Şi, atunci, să nu vă întrebaţi de ce există acest blocaj 
care este la ora actuală. Că nimeni nu mai vrea să semneze. Chiar 
miniştrii. Eu nu semnez nimic, de exemplu, acum, decât 
corespondenţă de doi bani, fiindcă nu-mi asum riscul. Aşa am 
trecut din responsabilitatea ministerului ADS-ul, PCA. Consiliul 
de administraţie să răspundă. Ei făceau privatizările, veneau cu 
dosarul la mine, eu semnam, şi răspundeam eu, după ce 15 oameni 
decideau într-o şedinţă că este OK. Mai venea la minister, mai 
trecea printr-un circuit - direcţie juridică, secretar de stat care 
răspundea de ADS, iar la urmă ministrul să fie chemat la anchetă. 

Dacă nu vom înţelege că ministrul n-are cum să le ştie, şi 
cei care au semnat să răspundă, că sunt documente, nu vom realiza 
niciodată nimic. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, iertaţi-mă că insist. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Dar cred că realizaţi şi dumneavoastră ce se întâmplă. 
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Domnul Pavel Horj: 
Poate nu m-am făcut eu bine înţeles. În hotărârea de 

guvern se spunea clar că transferul dreptului de proprietate practic 
trebuia să fie făcut cu echivalent. 

Acum, aceste utilaje au fost închiriate. În baza cărui act 
normativ? Aţi emis dumneavoastră un ordin? S-a emis o hotărâre 
de guvern? Pentru că eu consider că trebuia emisă o hotărâre de 
guvern. 

În baza cărui act normativ s-au închiriat aceste utilaje? 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Este mai mult decât un HG. Este ordonanţă de urgenţă. 

Poate n-aţi citit-o dumneavoastră. Vă citesc eu: „Societatea este 
mandatată să încheie contracte de închiriere a instalaţiilor de irigat 
aflate în exploatare pentru perioada rămasă până la data încheierii 
programului ROMAG 98, cu notificarea prealabilă a Autorităţii de 
Valorificare a Activelor.” 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Daţi-mi voie, că lucrurile sunt neclare. 
Domnule ministru, memorandum-ul a fost aprobat în 

guvern, sunt ferm convins. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Dumneavoastră ştiţi care-i etapa? În momentul în care 

memorandum-ul este aprobat, este clar că s-a dat aprobare. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Că s-a dat aprobare. Corect. Aşa este. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Că de aceea ne ducem şi cerem aprobare. Deci este de la 

data memorandum-ului. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi în memorandum aţi propus ca utilajele să fie închiriate? 

că n-am văzut memorandum-ul. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Îl am aici. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ordonanţa 42 mi se pare că este din 2003, nu? Există un 

ecart de timp 2001-2003, să zicem, dacă din 2003 ea nu poate să 
acţioneze retroactiv. Ea acţionează din 2003, sau din 2000. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Acestea sunt lucruri - date, termene. Nu ştiu. Nu m-am 

apucat acum să fac o evidenţă. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, eu aş vrea să vă întreb, pentru că 

dumneavoastră ne-aţi spus aici un lucru pe care domnul Apostol 
ni-l spusese cu 20 de minute înainte să veniţi dumneavoastră - că 
din 2010 nu mai avem subvenţii la irigaţii. Şi întrebarea mea a fost 
aşa: ca şi strategie, în programul de guvernare s-au trecut suprafeţe 
amenajate în plus pentru irigaţii, 200 de mii, în primăvară, şi s-a 
venit cu acel program de reabilitat anul acesta, pentru la anul şi pe 
patru ani de zile, ca un milion şi jumătate de hectare cel puţin să fie 
amenajate. 

În condiţiile în care subvenţia pentru irigaţii dispare, 
corelarea suprafeţelor amenajate pentru irigat cu suprafeţele 
predate, contractate şi irigate cum o mai faceţi? 

Care este rolul ANIF-ului în acest context de dispariţie a 
subvenţiei? Pentru că, dacă ANIF-ul nu mai are posibilitatea să 
încheie contracte şi să încaseze acei bani, pentru că va scădea 
dramatic suprafaţa irigată şi suprafaţa contractată v-a scădea 
dramatic, ce rol îi vedeţi ANIF-ului, ce se întâmplă cu subunităţile, 
cu oamenii, cu personalul? Adică trebuie gândit foarte repede, şi 
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mă gândesc că deja aveţi pe masa de lucru un astfel de proiect şi un 
astfel de program pe care va trebui să-l prezentaţi în guvern. Asta 
ne interesează. De ce? Trebuie să spuneţi oamenilor: „Fraţilor, şi la 
ANIF şi peste tot există o problemă. 1.2.5 nu va acoperi mare 
lucru”. Din informaţiile pe care le am eu, referitor la suprafaţa 
aceasta, creşterea până la un milion şi jumătate, până la două, până 
la trei, vom stabili cât va fi – în funcţie de resursa financiară, până 
la urmă, şi de necesităţi. Nu acoperă din 1.2.5. 1.2.5 nu este 
exclusiv pentru irigaţii; acoperă un ecart mai mare. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Acolo trebuie să fie beneficiari. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Corect. Aşa este. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Dacă avem beneficiari, se duc spre măsurile respective. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ei, care sunt măsurile cu prioritate pe care le gândiţi sau 

pe care le-aţi gândit acum, în perioada imediat următoare? Pe 
termen scurt, că pe termen lung sigur va trebui să adaptaţi toată 
politica şi toată strategia. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu o să putem niciodată nici aplica, nici adapta, nici crea 

o politică clară pe acest domeniu atâta vreme cât nu avem 
beneficiari. Bătălia noastră se dă cu beneficiarii. Tot îi convingem. 
Semnez zilnic ordine de transfer. 

Fără ei nu vom putea face nimic. 
Eu am mai spus-o şi o spun public, aţi văzut - vom crea 

piese de muzeu. 
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Înainte era simplu – se irigau trei milioane de hectare; 
dreapta IAS, stânga CAP. Erau beneficiari. Acum, duci apa o sută 
de kilometri pe magistrală şi i-o dai unuia de la capăt. 

Deci, noi, dacă nu vom realiza pericolul care ne paşte... Şi 
de aceea discutăm cu ei şi chiar cu sindicatele, şi am fost poate 
puţin mai indulgent cu ei, tocmai ca să-i angrenăm, că singuri noi, 
de la centru, nu o să putem face, şi să-i convingem pe oameni. Este 
vorba de întâlnirile şi de dialogurile pe care le avem în fiecare 
judeţ cu ei. Sigur că ei întreabă primul lucru: „Dar bani ne mai 
daţi?” „Pentru asta, nu”. Şi, atunci, sunt decepţionaţi. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ei spun aşa în discuţiile pe care le-am purtat în teren: 

„Dacă ne luaţi subvenţia, de la 1 ianuarie încolo, 10% se va iriga 
din cât se irigă acum”. În condiţiile acestea, şi programul 
investiţional, absolut tot va trebui să fie raportat la suprafaţa 
irigată. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
La asta lucrăm acum, asta încercăm să semnalizăm, 

fiindcă bugetul pe care-l avem oricum nu va mai avea suma de 
subvenţie, că-i interzisă, şi încercăm să găsim soluţii, sprijin pe alte 
domenii, ca lor să le fie mai uşor, şi din banii pe care îi încasează 
să poată să-şi achite. 

De exemplu, de la 1 ianuarie să dăm jos acciza la 
motorină, că, dacă e, până la urmă preţul de cost ne interesează pe 
hectar. Să-i vină lui subvenţia egală din 2011. 

Mâine mă duc la Budapesta, că avem întâlnire, şi 
încercăm la grupul de la Vişegrad, la care s-au adăugat şi Ţările 
Baltice şi chiar Finlanda, să menţinem şi după 2013 subvenţia, 
fiindcă există pericolul - şi nu pericolul, că eu aproape spun că este 
o realitate - ca din 2013 să nu se mai dea deloc subvenţii. Ştiţi de 
ce? Nu atât că Uniunea Europeană nu vrea, ci că Organizaţia 
Mondială a Comerţului face presiuni extraordinar de mari şi spune: 
„Noi nu dăm subvenţii. Voi daţi subvenţii? Aţi spus că până creşte, 
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până nu ştiu ce, că aveţi state noi, dar, fraţilor, ia să vedem”. Şi ei 
pot să ne omoare altfel, şi ştiţi bine cum. Nu ne spun: „Vă tăiem nu 
ştiu ce” sau „Vă inundăm mâine cu grâu pe piaţă la preţul de 65 de 
dolari tona”. 

Deci nu trăim în lumea asta singuri. 
Şi eu înţeleg dorinţa dumneavoastră, ambiţiile fiecăruia 

dintre noi, a oamenilor, necazurile, dar trăim într-o lume 
globalizată şi, dacă ignorăm lucrul acesta, vom merge pe drumuri 
paralele. 

Noi vom face ceea ce putem face. 
Din două puncte de vedere avem constrângeri - bugetare, 

că este an de criză şi nu putem să zburdăm, 2) constrângeri vizavi 
de regulamentele şi directivele Uniunii Europene care nu sunt nici 
de ei inventate. Că multă vreme şi eu am avut tendinţa de a acuza 
Uniunea. Acum am înţeles mai bine că este o bătălie care se dă în 
plan internaţional, în plan global. A apărut pe piaţă Ucraina cu 
grâu, a apărut Rusia cu grâu, care altădată erau importatori. Zece 
milioane de tone scoate Rusia la vânzare. Acestea sunt problemele 
cu care ne confruntăm. Că dăm noi la irigaţii, cum dăm, ce dăm, nu 
interesează pe nimeni, fiindcă piaţa vrea să meargă înainte, şi va 
călca în picioare totul. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, este o teorie, este un punct de vedere. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Eu vă spun o realitate. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, s-ar putea ca eu să spun poveşti, dar 

polonezii şi cehii... 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Eu vă spun realitatea, fiindcă eu sunt implicat în ea. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, haideţi să nu ne impunem nişte reguli, 

că eu vă spun că eu am trimis scrisoarea preşedintelui Senatului 
Polonez, în rezumat de la întâlnirea din 30 noiembrie – 1 
decembrie 2008, şi dumneavoastră şi primului-ministru şi 
preşedintelui, şi am spus aşa, iar poziţiile ţărilor de la Vişegrad nici 
nu le-am făcut publice, dar am spus colegilor - că fiecare are 
scrisoarea şi rezumatul - că este bine să urmăm o cale de înţelegere 
cu ţările de la Vişegrad pe multe probleme, pentru că sunt 
grupurile din Uniunea Europeană, pentru a ne creiona nişte politici. 

Nu vreau să monopolizez, dar stăm la urmă şi discutăm, 
ca să epuizăm tematica. 

Are cuvântul domnul Tărâţă.  
Vă spun eu că ne pricepem câţiva încă la comerţul 

internaţional şi ştim ce trebuie făcut. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă:  
Domnule preşedinte, domnule ministru, eu v-am spus că 

ce a fost a fost, mă interesează de aici încolo. Şi-l rog pe domnul 
ministru, că la Ministerul Agriculturii încă mai există o pleiată de 
specialişti şi la minister, şi în ţară, cu care nu ştiu când ne vom mai 
întâlni cu ei. Cei care au în jur de 50 de ani şi pot să facă, chiar 
câte greutăţi sunt, şi faptul că deplângem că n-avem beneficiari. Eu 
sunt de acord. Dar cred că este situaţia dramatică şi trebuie să 
facem o iniţiativă legislativă, că până la urmă pământul acesta nu-i 
nici al lui Gheorghe, nici al lui Vasile, este un bun naţional. Şi dacă 
vom fi în măsură să scoatem o lege sau o hotărâre de guvern în 
care să-l obligăm, deci trec, chiar dacă o să zică că este tulburare 
de posesie, pentru o perioadă pot trece să fac şi reparaţii, să fac şi 
investiţii pe terenul respectiv vizavi de sistemele de irigaţii, vizavi 
de desecări, fiindcă fără asta, România, într-un viitor apropiat, deci 
deja suntem în plin proces de deşertificare şi condiţiile climaterice 
din ultimii zece ani au dovedit cu prisosinţă că seceta în România 
este la ea acasă. 
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Întâmplarea face că am mers în ţările arabe şi am plecat 
de acolo cu un gust amar, când am văzut că deşertul, că Sahara este 
o mare verde, când mi s-a spus că unul dintre foştii parteneri de 
altă dată, pe alte sectoare, zice: „Ştii că m-am apucat de 
agricultură. Ce suprafaţă de cartofi ai?” Zic: „200 de hectare”, care 
este o investiţie destul de mare la nivelul României. Zice: „Am 12 
mii”. Când am auzit de 12 mii, în sinea mea am zis că ăsta-i nebun. 
Am zis: „Vreau şi eu mâine să merg”. Şi vă dau cuvântul de onoare 
că am mers la vreo 80 de kilometri de Alexandria, tot cartoful pe 
care-l consumăm noi şi în mare parte din ţările Uniunii Europene 
este cartof adus din Egipt şi spune că este şi cartof ecologic, că-i 
pământ care de cinci mii de ani n-a fost cultivat ş.a.m.d. şi nu-i 
cartof decât cu apă şi azotat de amoniu. Vedeţi, când îl pui acasă, îl 
pui pe balcon, până dimineaţă îl găseşti că-i stafidit. 

Eu cred că noi ar trebui să lăsăm de-o parte, nu ştiu, ce-a 
fost şi cu TRANSAG şi cu dracul să ne ia, programele acestea. 
Noi, de zece săptămâni, tot facem fel de fel de audieri şi multe 
inutile, mulţi dintre noi, dacă iei şi vezi câţi şi cum, şi când tragi 
linie... Noi trebuia să pornim, experţii pe care-i avem, perioada 
1990-1996 să spunem, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2005, ce s-a 
greşit, care au fost investiţiile făcute, care au fost licitaţiile 
organizate, recepţiile făcute la lucrări. 

Vă spuneam că în 2005 sau în 2006, când au fost inundaţii 
la Dăbuleni, este recepţie de aproape o sută de miliarde făcută şi nu 
s-a pus un cancioc de pământ. Şi a luat bani, nu a întrebat nimic. 
Nici astăzi digul nu este făcut. Acestea sunt problemele cu care ne 
confruntăm. Că dacă luăm din 1990 încoace câţi bani s-au cheltuit 
pentru sistemele de irigaţii, pentru desecări şi pentru tot ce-i legat 
de SNIF, ANIF ş.a.m.d., cum le-am despărţit noi, noi ar trebui să 
avem cel mai modern sistem de irigaţii din Europa, dacă nu din 
lume, că bani s-au cheltuit şi trebuie să spunem lucrurilor pe nume. 
Ce a fost, a fost. Haideţi să vedem ce facem. 

Rugămintea. Aveţi... toată comisia... eu... când spunea 
cineva: are cineva cu domnul Sârbu... Este o prostie să se spună că 
n-am auzit dintre colegii de aici unul să spună: nu ştiu ce... trebuie 
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să facem o simbioză perfectă, să vedem ce avem de făcut, ce putem 
face să ieşim din necazul acesta. Fiindcă, dacă nu vom produce 
mult, bun şi ieftin pentru ţara asta, în continuare vom sta cu mâna 
întinsă la poarta Europei, să mâncăm şi consumăm tot ce este 
scursuri, tot ce se aduce în România, în ce priveşte alimentele, sunt 
de calitate îndoilenică, marea lor majoritate. Ori, dacă noi... este 
ruşinea noastră, a neamului românesc, când stai cu atâta pământ, 
cu atâta avere pe mână şi noi nu ştim s-o folosim şi lăsăm trei 
milioane şi ceva, patru milioane necultivate. Nu din timpul 
dumneavoastră, acum, dintotdeauna. Avem noi darul acesta de a ne 
da în cap şi vă spun ca unul care nu trag cenuşă pe turta mea, ca 
unul care sunt păţit, sunt trecut prin acestea, şi nopţi nedormite, şi 
nervi tociţi ş.a.m.d. De ce să produci? Lasă, mai bine să nu 
produci, să vezi cornuţii de doi metri, să vezi stuful de patru metri 
ş.a.m.d. Mă uit, când pleci de la Focşani şi o iei în zona 
Măicăreştiului, sunt în jur cred de vreo două-trei sute de mii de 
hectare care sunt complet stufizate. 

Haideţi să vedem ce facem vizavi de viitoarele programe? 
Ce facem? Pentru îmbunătăţirea structurii solului, pentru 
decolmatări de canale, pentru colectări de torent ş.a.m.d. Stăm şi 
ne uităm şi ne criticăm între noi. Până la urmă, am făcut o meserie 
din asta şi parcă nu asta-i menirea noastră. 

Asta-i rugămintea cu care vin la dumneavoastră şi la toţi 
specialiştii. Haideţi, convocaţi toţi preşedinţii de OAIU-ri, să-şi 
spună păsul fiecare, că un colectiv care sunteţi dumneavoastră n-
aveţi timp să acoperiţi pe toate, oricât ar fi de penetrante nişte 
chestii, n-ai timp. Dar puneţi oamenii care să facă şi lunar să vă 
dea raportul. Perioada, şi zic eu că este propice şi încă nu-i timpul 
trecut să ne ocupăm de treburile acestea. Şi este benefică pentru 
toată lumea, şi pentru putere, şi pentru opoziţie, dacă vrei s-o iei 
politic, deşi pământul nu are culoare politică, că în faţa brazdei de 
pământ toţi sunt egali şi când îşi pune lopata deasupra nu zice: ăla 
este de la PD-L, îi pui mai mult pământ, ăla este de la PNL sau 
PSD, îi pui mai puţin. Este una şi aceeaşi treabă. 

Eu vă mulţumesc. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Antochi. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Domnule preşedinte, domnule ministru, este clar, nu cred 

că trebuie să aducem foarte multe argumente, că sunt probleme 
extrem de mari, de grele şi de sensibile pentru economie, în 
general, pentru agricultură, în special. Şi este cred foarte mare 
responsabilitate a unui individ, indiferent de experienţa şi 
pregătirea pe care o are, să creadă că deţine soluţiile pentru o 
perioadă aşa de grea şi de importantă, care au presupus schimbările 
care s-au realizat în economia românească. 

Este clar că la starea actuală a agriculturii, pentru că de 
asta ne-am ocupat în ultima perioadă, o anumită importanţă o au şi 
lucrările de îmbunătăţiri funciare, care de asemenea sunt într-o 
perioadă foarte, foarte grea. Sunt nenumărate cauzele şi nu-mi 
propun să le evidenţiez, pentru că ar trebui ceasuri întregi. 

Între altele, din toate discuţiile pe care le-am purtat cu 
categoriile de oameni care au trecut prin comisie, s-au invocat 
incompetenţa, criza de autoritate şi, nu în ultimul rând, legislaţia 
permisivă. Şi eu la acest lucru aş vrea să mă refer. Că una dintre 
măsurile care ar trebui luate cât mai curând cu putinţă ar fi 
corectarea legislaţiei. Şi asta pentru că au trecut anii pe care i-a 
prezis Brucan, de instalare a democraţiei şi că în România trebuie 
să instalăm disciplina şi respectul legii. Şi din acest motiv, cred că 
trebuie, împreună cu, ştiu eu, puterea politică din România, cu 
puterea judecătorească, cu sprijinul Parlamentului, să se facă 
corecţia acestei legislaţii şi să încercăm să înăsprim o seamă de 
„libertăţi”, care aduc mari prejudicii economiei, în general, 
societăţii şi, în ultimă instanţă, multor indivizi din cei care 
provoacă această stare de indisciplină. 

Şi eu, nu ştiu, mă gândesc la câteva, n-am soluţii, nu 
îndrăznesc să spun că am soluţii, aşa este de complicată viaţa şi 
activitatea, cum şi dumneavoastră aţi remarcat. 
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Dar, domnule ministru, putem interzice prin lege să nu 
mai atribuim teren din deal în vale? Măcar de la o anumită pantă a 
terenului? Putem interzice prin lege să cultivăm culturi prăşitoare 
pe suprafeţele atribuite în proprietate din deal în vale de la o 
anumită pantă? Am putea cere tuturor deţinătorilor din teren, prin 
lege, să tratăm în complex toate lucrările de îmbunătăţiri funciare 
din bazine hidrografice? Pentru că am un exemplu, l-am încă o 
dată în timpul acestor audieri. În 1983, la Galbeni, PSD a făcut o 
făcut o microhidrocentrală cu ............ multiplă, inclusiv pentru 
irigaţii, sistem de irigaţii Bălcescu-Măgura de 3.500 de hectare. 
Este complet scos din funcţiune, după ce în 1991 şi următorii s-au 
atribuit din deal în vale toate drepturile de proprietate ale foştilor 
deţinători, provocându-se o colmatare într-o perioadă record de 
timp, aş spune. Sigur, şi în zona limitrofă bazinului, dar şi datorită 
aluviunilor aduse pe Siret, pentru că în amonte n-au mai existat 
aceste bazine de regularizare a cursurilor. 

Ar trebui să ne gândim şi am subliniat doar câteva, dar 
rugămintea mea este ca în programul pe care l-a promis aici 
domnul Apostol dimineaţă, să venim cu nişte măsuri mai 
îndrăzneţe din punctul acesta de vedere, pentru că, şi personal, dar 
cred că toţi din comisie, suntem de-a dreptul îngrijoraţi de 
involuţia agriculturii româneşti într-o perioadă pe care toată lumea 
o declarăm ca oportunitate şi ca un mare potenţial, de care, din 
păcate, şi mai les în ultimul an, datorită crizei generale, practic nu 
ne putem ocupa şi nu cred că trebuie să ne gândim neapărat la 
modul în care subvenţionăm în mod particular nişte activităţi şi că 
trebuie să tratăm agricultura ca un bun naţional, vă spunea domnul 
Culiţă Tărâţă, pentru că nu priveşte numai pe actualul deţinător. El, 
aşa cum s-a spus de mult, îl avem închiriat de la strănepoţi, nu 
moştenire de la străbunici. 

Sigur că sunt foarte multe lucruri despre care s-a discutat 
aici şi eu cred că domnul Apostol cu ceilalţi câţiva specialişti care 
au mai rămas în acest domeniu de activitate, ne putem gândi la 
câteva măsuri, repet, poate un pic mai dure, nu ştiu, aşa pot fi 
considerate de promotorii democraţiei româneşti, dar în aşa fel 
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încât consecinţele grave pe care le-am contabilizat după 1990 
încoace în plan economic şi, în mod deosebit, în agricultură, să le 
limităm. Mulţumesc. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Mai sunt puncte de vedere? Domnul deputat Banu. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Domnule ministru, aţi adus aici în discuţie o chestiune 

interesantă şi aş vrea să continuăm această discuţie. Aţi pomenit de 
globalizare, de organizaţia mondială, de acorduri internaţionale cu 
privire la tarife şi comerţ. Ştiţi că alături de globalizare şi 
schimbările climatice, şi competitivitatea sunt provocările 
momentului, la care toate politicile Uniunii Europene trebuie 
subordonate, că fără această chestiune nu putem merge în faţă. 

România are o situaţie specială şi se pune întrebarea 
aceasta, se repetă mereu: ce facem în 2010 când subvenţiile pentru 
irigaţii şi aţi primit răspuns, am înţeles, domnul Apostol ne-a şi 
spus că 123 îşi închide exerciţiul la 31 decembrie 2010 şi că în 
zece zile ne va aduce materialul. Dar România are o serie de 
avantaje. Dacă studiem un pic rapoartele comisiei, poziţiile 
consiliului, România are o serie de avantaje. Şi dumneavoastră aţi 
amintit aici că încercaţi să compensaţi la nivel naţional printr-o 
serie de plăţi, de exemplu, pe zone defavorizate. Nu ştiu cât vom 
face. Cu siguranţă că asta nu rezolvă problema şesului şi a 
irigaţiilor, ştiţi foarte bine. Nu va rezolva, pentru că cei care sunt 
amplasaţi în zona de şes nu vor fi beneficiarii acestor plăţi pe zone 
defavorizate, decât foarte puţin, foarte puţin, foarte puţin.  

Dar mai există şi alte avantaje pe care le are România şi 
pe care poate opera. V-aţi gândit să folosim aceste avantaje ale 
României? Cum v-aţi gândit? Şi în ce zone aţi putea opera cu 
politicile agricole naţionale în relaţie directă cu politica agricolă 
română? Care ar fi avantajele pe unde România ar putea să mai 
tragă ceva bani europeni, având în vedere perspectiva care se 
creează, că aţi spus că există discuţii vizavi de eliminarea pilonului 
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unu, că există acea, în sfârşit, reformă rapidă din 2003. Sunt o 
grămadă de lucruri, dar nu vreau să intrăm în aceste amănunte 
vizavi de ce se va întâmpla. Dar bine că aţi sesizat că există 
pericolul ca în 2013, deşi am văzut un raport al consiliului în care 
efectiv exclude posibilitatea ca plăţile directe să fie eliminate în 
2013. Am văzut răspunsul la comisie. Comisia a propus, iar 
consiliul a respins această propunere. Întrebarea era să ne 
enumeraţi câteva zone în care putem opera pentru a mări acest 
sprijin care vine de la Uniunea Europeană. Mulţumesc. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
În primul rând, putem opera pe toate măsurile – pe 14, şi 

pe cele care urmează, până la 31 decembrie, dacă avem beneficiari 
şi oameni care să fie interesaţi să-şi promoveze programul. 

Ministerul, statul nu poate să facă nici un fel de program, 
ştiţi bine asta. 

Sunt unele măsuri, cum este 3.2.2, de exemplu, care la un 
miliard cinci sute şi ceva de milioane, nu avem suficienţi bani 
pentru că sunt mult mai multe solicitări. 

La 1.2.1. mai este jumătate din sumă. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Vreau să vă ajut. Mă refer la plăţile compensatorii, deci în 

zona plăţilor compensatorii cum putem opera. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Referitor la plăţile compensatorii, dincolo de 1 ianuarie, în 

afară de subvenţia care vine pe unitate de suprafaţă, nu mai există 
alte posibilităţi. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Aici vă contrazic. Există din PNDR plăţi compensatorii pe 

agromediu, şi ştiţi foarte bine. 
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Domnul Ilie Sârbu: 
Dar nu le putem noi implementa. 
Îmi pare rău că nu am materialul la mine. 
Ele sunt la dispoziţie - fiecare măsură, cât este fondul, 

care sunt condiţiile. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Ba da, puteţi. Spre exemplu, dimensiunea suprafeţelor 

care fac obiectul plăţilor pe agromediu sunt stabilite de către 
România; nu le stabileşte nimeni din afară. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Sunt deja stabilite în planul naţional de dezvoltare rurală. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Dar asta vă întreb - există vreo intenţie, revizuire pentru a 

extinde această zonă a agromediului? Pentru că România are 
avantaje. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Deocamdată nu trebuie să extindem pentru că n-avem 

clienţi nici pentru ceea ce avem la dispoziţie, şi vă pot demonstra, 
dar n-am acum că n-am luat la mine, că l-am dat să îl revadă. 

 
Domnul Mihai Banu: 
Vedeţi că venim dintr-una în alta. Ei, acum, referitor la 

acel proiect al Legii camerelor agricole, dacă dumneavoastră aţi fi 
fost de acord să-l punem acum cinci luni, şapte luni... nici Partidul 
Naţional Liberal nu a fost de acord să ducem rapid specialişti în 
mediul rural care să dea asistenţă pentru ca să avem beneficiari pe 
agromediu, domnule ministru. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Acum a intrat. 
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Domnul Mihai Banu: 
Dar nu aşa cum aţi făcut-o dumneavoastră. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Dacă lucrurile merg bine, mâine trece... 
 
Domnul Mihai Banu: 
Dar nu aşa cum aţi spus-o dumneavoastră, mă iertaţi. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule deputat, eu intervin acum, pentru că discuţia se 

duce pe o altă chestiune, şi nu asta este problema. Şi nu o fac 
pentru a întrerupe. Vor fi discuţii probabil în viitor şi atunci îl 
chemăm şi pe domnul ministru să vină cu tematica respectivă. 
Haideţi să nu ne ducem acum într-o altă problemă. 

Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Vroiam să întreb: domnule ministru, problema SNIF-ului 

este rămasă nerezolvată, şi o ştiţi. Daţi-ne o viziune faţă de 
procedura, faţă de modul de organizare - cum îl vedeţi în 
perspectiva SNIF-ului? 

Aţi dat un ordin prin care aţi prelungit administrarea 
specială până la 31 decembrie, dacă nu mă înşel eu. 

Ce se întâmplă cu SNIF-ul după 31 decembrie? 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
SNIF-ul, dacă trece ordonanţa de urgenţă, va trece la 

AVAS, să poată fi privatizată. Aceasta este decizia politică care s-a 
luat la nivelul coaliţiei. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, dar nu se poate privatiza... 
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Domnul Ilie Sârbu: 
Ştiu, am primit de la dumneavoastră. 
Am justificat, am încercat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, este bine că se încheie comisia... 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
S-a spus la coaliţie: „Nu. Nu-l desfiinţăm”. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, ştiţi care-i problema pe care ne-o 

punem, şi toţi parcă ne evităm... rămânem într-un moment din 
acesta mai aşa. 

Eu aş vrea să vă spun că dacă politica noastră va merge 
aşa pe agricultură, eu am să-mi cer trecerea pe la drepturile omului 
sau la Comisia de şanse egale; nu mai stau aici, la Comisia de 
agricultură, pentru că înseamnă că nu pricep nimic. Şi cred că am 
ajuns să nu mai pricep nimic, sincer. 

Problema mare, însă, care se pune cu privatizarea, cu 
ordonanţa - cum poate ordonanţa să privatizeze, când nu-i clarificat 
patrimoniul? 

Eu mă gândesc cu groază la faptul că toate aceste 
investiţii pe care le are ANIF-ul şi tot acest patrimoniu va rămâne 
de izbelişte. Deci totul va rămâne de izbelişte. 

Cunosc prieteni şi în Ungaria, şi la Praga, şi la Varşovia, 
şi toţi sunt la nivelul de potenţial maxim al producţiei agricole. 

În zece ani de aici, vă rog să mă credeţi, că am şi 
prognozele şi datele primite, că ne interesează ce înseamnă 
producţie de bunuri alimentare şi ce înseamnă bio-energie, că iată, 
se face o fabrică de bio-etanol, şi este foarte bine până la urmă, dar 
noi ieşim total din competiţie fără irigaţii, fără această structură. 

Şi, dincolo de asta, eu aş merge mai departe şi poate că aş 
veni cu acele măsuri mai coercitive. De pildă: „Domnule, ai avut 
sistem de irigaţii? Ai avut afecţiunea secetă. Pentru ce să-ţi dau 
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despăgubiri?”, şi am încheiat problema cu el. „Nu intri la 
despăgubiri. Nu ţi-ai aplicat corect tehnologia, da? Ai avut nu ştiu 
ce, trebuia să faci, pentru că-i codul de bune practici, legiferat, 
dacă nu mă înşel, sau aprobat. Domnule, nu-ţi dau sub nici o 
formă. N-ai aplicat aia, n-ai aplicat aia, nu-ţi dau”. 

Problema este, şi eu mă îngrozesc, sincer, de momentul în 
care atunci vom discuta de o ţară cu o agricultură de subzistenţă 
sau de semi-subzistenţă, ca să nu greşesc mai departe, dar poate 
chiar de subzistenţă, când nu mai avem aceste chestiuni. Ne-am 
lăsat călcaţi de toţi ceilalţi. Nici ungurii n-au făcut-o. Ca urmare, 
când dăm şi acum kilogramele acelea de făină şi de zahăr, le dăm 
din depozitele lor. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu. Acolo au fost depozitate. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Păi, de aceea, pentru că negocierea s-a făcut la 300 de mii 

de tone. 
Eu revin la ce înseamnă acest patrimoniu. 
O sută de milioane de tone de sol se duc în ce spunea 

domnul director Antochi. O sută de milioane de sol! 
Două milioane de hectare de CES-uri astăzi nu mai există! 
Aceste colmatări sunt cu probleme senzaţionale legate de 

ce înseamnă deversările de apă şi blocarea apelor. Singura staţie de 
combatere a eroziunii solului de la Pereni este blocată total; acum i 
se ia pământul. Nimeni nu intervine cu nimic! 

Or, aici, trebuie să se facă perdele de protecţie şi 
împăduriri! 

Dar nu se vine cu măsurile cu sprijin, inclusiv pentru 
desecare. Că acum nu mai facem irigaţie. Dar desecarea, dar 
digurile, dar toate celelalte? 

Acestea sunt probleme care pe mine, repet, mă îngrozesc, 
dacă conceptul este acesta de acum. 
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Domnule ministru, nu fac referire la nimeni, dar dacă ani 
de zile aţi constatat că cei de lângă dumneavoastră, când vă aduc 
materialul semnat, aduc pe greşeli, de ce-i mai ţineţi lângă 
dumneavoastră? Pentru că aici este o catastrofă. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu. Să stratificăm puţin. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai un minut. 
Îmi asum răspunderea pe ce spun. 
Dacă sunt probleme acum în îmbunătăţirile funciare, a 

fost nu numai lipsa de profesionalism, ci şi alte interese, şi-mi 
asum răspunderea pentru ce spun. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Eu nu vă contrazic. Din contră, chiar sunt înclinat să vă 

dau dreptate în mare parte. Numai că trebuie să ţinem cont de ceea 
ce am găsit eu când am venit, în ce situaţie este SNIF-ul acum şi în 
ce situaţie era şi ANIF-ul în ianuarie, când, din cauza unui contract 
încheiat de fostul director cu o firmă de pază, era pus în insolvenţă. 

Aţi auzit să se întâmple ceva cu foştii directori? De au 
încheiat contractul acela? 

Dacă ducem lipsă de ceva, este de ce a spus colegul nostru 
Antochi - ar trebui să fie legile acestea mult mai clare, mult mai 
categorice, fiindcă s-a învăţat lumea - din păcate, la noi, lucrul 
acesta se deprinde foarte repede – că, indiferent de ceea ce ia-i 
face, pe funcţia aceea pe care tu stai, există două variante: una, ca 
niciodată nimeni să te întrebe de nimic; a doua, dacă se va întreba 
vreodată cineva, să se ducă la omul politic, să-l arate cu degetul la 
justiţia televizată. Şi ei ştiu lucrul acesta, şi oricât am vrea noi să 
fim de abili, de drastici, de exigenţi, nu le pasă, domnule profesor. 

N-am adus eu SNIF-ul acolo, nici ANIF-ul! 
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Din contră, poate să fie şi un plan. N-aş merge cu scenarii 
mult mai aprofundate diabolic - ca cineva să-l fi dus intenţionat, ca 
să îl poată privatiza, deşi sunt scenarii şi de genul acesta. 

Părerea mea este că s-au învăţat că nu există răspundere 
pentru omul care decide la faţa locului, ci răspunderea se duce 
întotdeauna în plan politic, la cel care nu răspunde de fapt. Pentru 
că eu n-am văzut până acum nici un ministru arestat, şi nici 
condamnat, şi nici n-o să vedeţi, fiindcă practic nu semnează ei. 

Iar referitor la ceea ce spune domnul Antochi, aici cred că 
ar trebui împreună să gândim şi să promovăm foarte repede o lege 
cu măsuri drastice. Este bun naţional, nu mai discutăm. Că vine ăla 
de la post, îi face proces-verbal, dar după aceea îl anulează. Aţi 
văzut vreun om arestat în România pentru furturi de la SNIF, de la 
ANIF? Aţi văzut vreun om arestat în România pentru braconaj de 
sturioni, deşi se vând pe drumul mare? Oricare procuror dă NUP 
din start că zice: „Săracu’, s-a dus şi el să trăiască”. 

Sunt foarte multe probleme, dar avem curaj să facem 
lucrul acesta? Eu sunt de acord să-l facem. Şi atunci, cine se 
atinge, ştie că ia foc, şi nu se mai atinge, că românul învaţă şi asta. 
Dar cine dă exemplele acestea? Ministerul nu le va putea da 
niciodată. 

Sunt de acord şi cu ceea ce aţi propus aici - ca o echipă de 
specialişti să facă un studiu. Noi lucrăm acum la un studiu - 
institutul de proiectări, să cooptăm şi alţi specialişti din teren, şi să 
vină şi să spună: „Domnule, aici noi credem că ar fi aşa, pe zona 
asta aşa”. Dânşii au toate datele pe satelit, şi ştiu exact ce se 
întâmplă. Şi să discutăm aici, în comisie şi poate în comisiile 
reunite şi să-l promovăm. 

Întrebarea rămâne aceeaşi: de unde va fi finanţarea şi cine 
vor fi beneficiarii pe fonduri europene, pe tot ceea ce se întâmplă? 
Asta-i marea noastră problemă. 

Aici nu ne putem noi debarasa de gândirea pe care, sigur, 
mulţi dintre noi o avem - că nu Ministerul Agriculturii face 
agricultură în ţară. El face politici, vine cu sprijin. Acum sprijinul 



 

 104

nu mai vine de la noi, vine de la Uniunea Europeană, şi sunt 
anumite constrângeri. 

Toţi am vrea să meargă agricultura. Este vreunul de aici 
care nu vrea? 

Dar cum? Cu cine şi cu ce? Sunt două întrebări. Şi, aici, 
dacă reuşim noi toţi să răspundem, cum spunea şi domnul Tărâţă şi 
domnul Antochi, poate vom putea să depăşim impasul acesta. Dar 
va fi foarte greu. Am experienţa asta şi din practica de zece ani de 
la fermă, că ştiu cum a mers, dar am experienţa şi din primul 
mandat de ministru dar şi de acum. 

Nu am ajuns la această mentalitate – că agricultura-i 
privată şi o fac cei care pot s-o facă. La noi o face toată lumea - şi 
cel cu vaca, şi cel cu capra, şi cel care trage singur la plug. 

Ce să facem? Cum ne debarasăm de toate aceste 
probleme? Că n-avem cum. Le-am moştenit, le moştenim în 
continuare, le administrăm. 

Eu m-am gândit de multe ori. Mergem într-o comună. 
Câţi din comuna aceea sunt capabili să înţeleagă un program, cum 
este planul naţional de dezvoltare? Câţi au posibilitatea să pună 
banii? La Fondul de garantare, îi trebuie un proiect. Câţi dintre ei 
pot să fie manageri? Şi, atunci, vom trage concluzia pe care sigur 
am tras-o cu toţii, pe care o ştim, dar încercăm să mai introducem 
puţină speranţă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Efectiv mă feresc să trag concluzii. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Păi, nu, că aţi văzut că este un dezastru. Ce măsuri putem 

implementa din punct de vedere legal, că aici suntem la legislativ, 
ca lucrurile să meargă de mâine mai bine? 

 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Dacă jumătate din bugetul României se dă agriculturii, şi 

tot nu rezolvăm problemele. 
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Domnul Ilie Sârbu: 
A spus-o cineva dintre dumneavoastră – că, faţă de atâţia 

bani câţi s-au băgat numai în sistemul de irigaţie din România, ar 
trebui să fie cel mai performant din Europa. 

 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Domnul Culiţă Tărâţă a spus asta. 
Dar atâta timp cât într-o comună 80% din suprafaţă este 

cultivată cu F2 sau necultivată şi un om care şi-a pus casa gaj, a 
cultivat şi are 500 de hectare de pământ, iar acum îl devalizează 
complet - aproape că n-are de ce să mai intre cu combina, cu 
oameni prinşi, cu nume, cu prenume, cu adresă, şi nu păţeşte 
nimic, nu se poate face ordine.  

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Le putem face foarte repede. O iniţiativă legislativă. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Dar trebuie făcut, domnule ministru. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Am mai bifat un subiect, că acesta este de ani de zile. 
Partea legislativă - care nu contravine legilor şi 

directivelor europene - o putem face mâine. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Cine fură din staţii de pompare, trebuie, vorba aceea, să i 

se taie mâna. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Să nu fie amendă şi de la două luni la nu ştiu cât. Să fie 

exact - de la şase ani - şase ani de închisoare şi, atunci, lucrurile 
sunt clare. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Eu nu vroiam să mai intervin, dar numai săptămâna 

trecută am avut o mare problemă pusă de olandezi, după care a 
apărut o dezbatere ca nişte articole excepţionale de presă legate de 
actul de justiţie şi de corupţie. 

Dacă vom merge pe calea asta, noi riscăm, cum auzeam 
mai în urmă cu o lună la Bruxelles, unul dintre cele mai mari 
eşecuri din istoria noastră. 

Dacă vom merge pe calea asta, repet, a unor zone de 
fatalism - că nu se mai poate face nimic, în opinia mea, deşi am 61 
de ani, îmi pare rău, fiul meu spunea altceva, dar eu continuu să 
cred, ca un prost, că trebuie să facem ceva. 

Dacă vom merge în chestiunea aceasta de fatalism, 
problemele României vor fi dincolo de orice rezolvare, şi 
responsabilitatea ne aparţine tuturor, până la urmă. 

Referitor la chestiunea de lege, avem situaţia Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. O ştiţi, că o aveţi fiecare şi dacă nu, o 
vedeţi dincolo. Câte sunt rezolvate? Câte sunt cu autori cunoscuţi? 
Câte procese pe rol sunt acum? 

Ne-aţi dat şi dumneavoastră o situaţie. 
Dar problema mare este, domnule ministru, după perioada 

aceasta mică, când mai avem câte ceva, cei care au făcut proiectele 
europene, vreau să vă spun că aproape toţi vor intra în faliment, 
cazul laptelui de pe nord ş.a.m.d. Uite că m-am dus şi eu spre altă 
zonă, că n-aş vrea să ies de la îmbunătăţiri funciare. Dar este o 
mare problemă pe care dacă nu o judecăm şi o creăm şi o credem 
fatalistă, chiar cu părerea unora că cei care ştiu ceva sau în zona 
ştiinţei sau profesorilor n-au nici o treabă să se mai bage în treaba 
aceasta şi cred că este o chestiune, am constatat şi ieri cu ISPIF 
aici, scos de pe toate circuitele, nici o legătură pe proiectele acestea 
mari. Dar dacă mergem pe linia aceasta şi nu ne vom lua măsuri, 
vreau să vă spun că ne aşteaptă o catastrofă de proporţii. Lecţia 
Olandei de săptămâna trecută este numai o mică palmă, aşa, 
mângâiată pe faţă, pentru că se discută mult în cercuri din afară de 
un mare eşec al României, eşec istoric. Şi eşecul istoric l-au evitat 
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polonezii, l-au evitat cehii, ungurii excepţional au tratat problema. 
Noi continuăm să credem că nouă trebuie să ne dicteze toată 
lumea. La aceia nu se dictează.  De ce au făcut ca 597, când şi-au 
ieşit în străzi, când şi-au corelat toate activităţile de afară. 

Domnule ministru, eu, dacă ar trebui să vă reproşez ceva 
este că nu este un dialog al comisiei permanent cu ministerul. Eu o 
fac. O fac şi spun aici, inclusiv pe aceste probleme mari de 
îmbunătăţiri funciare, de puteam să evităm inclusiv comisia, dacă 
aveam discuţiile cum le planificasem noi la un moment dat. O 
relaţie de dialog nu a existat. Eu nu spun... n-aţi avut probleme 
niciodată cu probleme de legi, cu cine a venit aici, o colaborare 
impecabile. Din punctul celălalt de vedere, al strategiilor de urmat, 
cu colegii, nu cu PD-L, nu cu PNL, dar cu colegii de la PSD sau cu 
ceilalţi, noi ne aşteptăm la o mai bună colaborare, pentru că noi 
puteam evita inclusiv această comisie, să nu pierdem o vară 
întreagă aici şi, acum, mai la sfârşit, să începem să ne judecăm şi 
de altfel. 

Eu vreau să vă spun, în calitate de preşedinte al acestei 
comisii, că în ceea ce priveşte strategiile de viitor, mai ales că 
suntem colegi pe un program de guvernare, eu n-am semnat aşa 
ceva şi n-am aprobat un astfel de program de guvernare în care ne 
găsim azi, sincer, am lucrat la el o parte, dar eu n-am semnat aşa 
ceva şi nici... 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
A semnat domnul ministru Flutur, că nu eraţi 

dumneavoastră acolo. El era desemnat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci, eu vreau să vă spun că am lucrat la el. Ce a semnat 

el, este treaba lui, dar programul de guvernare al nostru nu este 
încă aşezat ca lumea. Profit de acest lucru. Nu este aşezat 
programul cu care am venit în faţa colegilor, care unii l-au votat, 
alţii nu.  
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Dar problema mare este, gândiţi acum ce înseamnă din 
toamnă cu conservarea unor valori. Pentru că vreau să vă spun că 
s-au făcut investiţii în staţii care n-au avut reţea de curent. Avem 
datele aici, constatările colegilor. Este patrimoniul, instalaţiile de 
udare, foarte mult capital dispărut, s-au făcut inventare şi preluări 
fictive. Vreau să vă spun că de la cele două unităţi care s-au format 
pe Legea 138, s-au predat-preluat de aceeaşi persoană. Deci, altă 
chestiune, nu s-a verificat niciodată patrimoniul aşa cum ar trebui 
să fie făcut. 

Noi vă sesizăm nişte lucruri care nu trebuie să rămână că 
le va rezolva sau nu le va mai rezolva nimeni niciodată. Măcar noi 
încercăm să vă sesizăm nişte lucruri şi nu o facem cu răutate, vă 
asigurăm. 

Iar dincolo de asta, haideţi să conlucrăm mai bine, că vă 
spun, noi puteam evita această comisie, nici nu trebuia s-o facem, 
pentru că ne puteam găsi timp să discutăm pe nişte probleme. Ori, 
au fost evitate lucrurile, au apărut conferinţe de presă, a apărut 
media, presiune şi iată ce-am făcut, costuri inutile pentru culturile 
de toamnă, pentru că în culturile de toamnă, irigarea în mai, după 
ce ai trecut o perioadă de secetă, martie-aprilie-mai, nu mai ai ce să 
faci, este clar că am irigat degeaba, mai ales la grâu. La porumb 
este ceva. Iată că n-am mai avut acum la porumb. Vreau să vă spun 
că producţia... Muscă face cu 40 la sută mai mică producţia. 
Muscă. Deci, Muscă face cu 40 la sută mai mică producţia la 
porumb faţă de ceea ce avea evaluat acum o lună de zile. 

Aveţi o situaţie cu calamităţile. Ce facem cu ele? Le 
plătim? Acum. Plătim calamităţile pe Timiş, Arad şi...? Am 
văzut... 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
La nivel de ţară. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
În toată ţara. Ce facem cu ele? În condiţiile în care vă rog 

să reţineţi şi aici ar trebui sprijinul nostru ferm, nu să ne jucăm cu 
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electoratul, pot fi prezidenţiale ori de care. Se spune acum: „Nu, 
fraţilor, aţi avut irigaţii?” „Da” „De ce n-ai irigat? Nu primeşti un 
leu. Şi vă ajutăm”. Eu cel puţin aş subscrie, fără nici un fel de 
reţinere, la o astfel de măsură. „Domnule, ai avut irigaţii?” „Nu-ţi 
dau”. Cine sunt cei care preiau în fiecare an aceste despăgubiri? 
Ani de zile le iau, dar eu nu-mi folosesc infrastructura pentru care 
statul cheltuieşte. Şi mai sunt şi altele pe care ar trebui să le leg 
direct, pentru că nu neapărat să-l întreb pe el dacă vrea. Nu vrea, îl 
oblig. Îl oblig eu. „Domnule, te oblig, că nu-ţi dau subvenţii, nu-ţi 
dau drepturile europene, cu toate argumentele pe care...”. Îmi dă 
dreptul, dacă nu respectă tehnologia, nu respectă toate condiţiile. 
De ce să aibă secetă, când are irigaţii? Am plătit irigaţiile, da? Şi el 
nu udă. 

Deci, asta ar fi, domnule ministru, concluziile noastre. 
 
Domnul Victor Surdu: 
După multe lucruri care s-au spus aici, eu aş vrea totuşi să 

plecăm într-o notă pozitivă astăzi de aici şi cred că nota pozitivă ar 
putea avea la bază un lucru serios care se poate face. Am discutat 
cu colegi din minister, am discutat cu cei de la ANIF, am discutat 
cu cei de la SNIF. Eu pledez pentru două lucruri. Primul lucru şi 
cel mai important este că, aşa cum aţi subliniat şi dumneavoastră şi 
nu este de acum, viaţa o demonstrează şi nu noi am inventat roata. 
Se vede ce se întâmplă în ţările care au aderat mai de curând, ca şi 
noi, la Uniunea Europeană şi la cei care au constituit nucleul dur, 
ca să zicem aşa, de început a Uniunii Europene. Ministerul 
Agriculturii şi ministrul agriculturii nu poate să se ducă în zece 
milioane de hectare de arabil sau nouă milioane sau câte mai sunt, 
că discuţii sunt şi pe tema aceasta, plus vreo cinci-şase milioane de 
agricol ş.a.m.d. 

Cred că în materie de irigaţii, desecări este foarte 
important, domnule ministru, nu ştiu, să iniţiaţi unordin, să mai 
ieşit cu o hotărâre de guvern, să ceva, nu ştiu, pentru a aduce tot 
patrimoniul care a fost candva a unităţilor agricole de stat, 
cooperatiste, intercooperatiste şi care, din cauză de vide legislaţie, 



 

 110

au rămas undeva suspendate sau sunt probabil, zic unii, pe la 
primării şi care nu pot intra în patrimoniul organizaţiilor de udători 
şi nu asta după ce se va face un inventar, ci pur şi simplu cu un 
articol unic sau ceva de felul acesta, pentru că dacă aşteptăm până 
când se va face un inventar, şi cei câţiva care mai sunt uniţi, reuniţi 
prin unele locuri şi care aşteaptă asta ca pe aer, ca să poată exista 
conform 138 şi altor acte normative care au apărut după 138, n-au 
să ajungă niciodată. Deci, pur şi simplu, că n-au unde să se ducă, 
decât la organizaţiile de udători. Dacă sunt organizaţiile de udători 
şi se prezintă la primărie sau unde sunt acestea acum în inventar, 
foarte bine, o să le ia. Dacă nu, rămân la primărie până când vine 
cineva să le revendice. Acesta ar fi un punct de vedere. 

Al doilea punct de vedere. Până la urma urmelor, oamenii 
aceştia, mai mulţi, mai puţini, cu o vacă, cu nouă vaci, cu o sută de 
oi, cu un tractor, cu o sută de tractoare, fiecare cum a reuşit în 20 
de ani să se scuture de vechile obiceiuri şi să meargă către unde 
merge toată lumea asta, ar trebui să existe totuşi aceste organizaţii 
de udători. Pentru că dacă organizaţiile de udători nu există şi dacă 
subvenţii la irigaţii nu există, atunci cei câţiva temerari care mai 
sunt pe un sistem de irigaţie care are 27 de staţii de punere sub 
presiune şi funcţionează doar staţia 22, pentru că acolo este unul 
care are patru mii de hectare şi care este dispus să cheltuiască 
oricât numai să irige, pentru că a făcut investiţii, are leasinguri, vai 
mama lui. Dacă organizaţiile de udători nu există şi dumneavoastră 
aveţi puterea să faceţi în aşa fel încât indiferent că este cu o 
jumătate de hectar, cu un hectar, cu cât este el, să existe aceste 
organizaţii de udători, că în mod cert, nemaiexistând subvenţii, 
costurile pe trei-patru la sută sau pe zece la sută dintr-un sistem de 
irigaţii, că trebuie să umple canalul tot, trece apa pe lângă ei şi 
toată lumea se uită la asta, pe acela o să-l termine, o să-l doboare şi 
o să-l pună în faliment definitiv şi la câţi sunt ceilalţi care nu sunt 
organizaţi, o să renunţe şi ăsta, că asta este, ce să facem. 

Şi ultima chestiune în legătură cu SNIF-ANIF. Multă 
vorbă. Este o decizie. 



 

 111

Domnule ministru, din toate discuţiile pe care le-am avut 
cu organizaţiile de udători, ei îşi doresc SNIF-ul la ei. Şi cred că... 
sigur, este bună şi propunerea pe care aţi avut-o aici şi aţi insistat 
pe ea, cu legislaţie mai puternică ş.a.m.d. Dar cred că cel mai bun 
pas la toate sistemele de irigaţii, tot organizaţiile de udători sunt. 
Dacă ei vor intra în posesie şi vor intra în proprietate şi dacă de ei 
depinde, că ei ară, ei seamănă, ei sunt primii interesaţi, sigur, 
ajutaţi prin... daţi o lege puternică, pentru că, oricât ar păzi şi ei... 
pentru că acum ştiţi cum este? Nu este a nimănui, nici a ălora, nici 
a ălora, nici a ălora. Ăla răspunde ceva, fac contracte cu energia 
electrică, urmăresc consumul de apă, fac raportările pentru 
subvenţii. Ceilalţi au o gestiune, dar parcă nu o au, pentru că 
trebuiau s-o predea, dar parcă n-au predat-o şi tot aşa mai departe, 
iar ceilalţi n-au preluat-o. 

Eu nu-mi pot permite să vă dau sfaturi, dar vreau să vă 
transmit din partea a peste aproape trei mii de oameni, am stat de 
vorbă cu ei vara aceasta, două luni de zile de aşa-zisă vacanţă 
parlamentară şi care sunt oameni care lucrează pământul, din 
organizaţiile de udători. Noi aşa am făcut, i-am chemat pe toţi şi 
după aceea ne-am mai dus fiecare pe la fiecare, în afară de ce am 
făcut comisia, am mai mers pe la ei. Ei toţi îşi doresc ca totuşi 
SNIF-ul acesta să ajungă la ei. Ar fi o speranţă care să compenseze 
un pic din ce a mai rămas bineînţeles din SNIF-ul acesta, pentru că 
nu-i praf peste tot SNIF-ul, sunt vreo şapte sucursale care încă sunt 
viabile. Şi dacă asta se scoate şi se va vinde prin AVAS, SNIF-ul 
se poate despărţi şi se poate face o privatizare cu participaţie 
organizaţiile de udători, liberă de orice fel de datorii, cum s-a făcut 
cu CFR, mai sunt multe din acestea. Recent s-a făcut cu o 
întreprindere minieră sau ceva de felul acesta. Şi dat ceva 
agricultorilor, pentru că dacă nici pe acesta nu-l dă, este singurul 
lucru care se mai poate da, cum am greşit de nu le-am dat SMA-
urile, trebuiau date SMA-urile atunci la ei toate, tot, tot.  

Şi ar mai fi o chestiune, dar mai avem timp să mai 
vorbim, legat de tot ce vine din partea... legat de costurile... cele 
mai mari costuri sunt totuşi cu energia electrică. Eu cred că o 
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discuţie între dumneavoastră şi domnul Videanu, care are în 
subordine Agenţia de Reglementare, este singura care poate duce 
la un act, un document, un act normativ, pe care apoi să şi-l 
însuşească guvernul, dar prin Agenţia de Reglementare, pentru că 
toate cele HIDROELECTRICA, ELECTRICA, 
TRANSELECTRICA şi toate acestea sunt reglementate şi aici 
există o posibilitate de a le duce o energie electrică mai ieftină în 
condiţiile unui contract neoneros, pentru că contractul acum este 
foarte bun, dar este foarte bun numai pentru furnizorul de energie. 
Zece zile întârzie, penalizează. Până vin hârtiile, până mai vine 
subvenţia dacă o mai veni, dar până face plata acesta, costurile cu 
penalităţile sunt mai mari decât celelalte. 

Eu aşa citesc pe partea dreaptă a mea, că ceva se lucrează 
acolo şi că într-un fel tot o să existe o variantă, prin care oamenii 
aceştia să nu renunţe la irigaţii. 

Şi mă întorc şi spun şi partea optimistă este, partea plină a 
paharului este că dumneavoastră veţi găsi o soluţie de a stimula, de 
a restricţiona, de a obliga, nu ştiu cum, până la urmă mergem şi pe 
ideea că mai dăm şi subvenţia pe hectar, dacă nu se înscrie în 
organizaţia de udători şi dacă nu cere apă, până la urma urmelor, 
nu? Politic, nepolitic, cum se spune, electoral, neelectoral, până la 
urma urmelor trebuie să facem ceva. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Mai este vreo problemă?  
Domnule ministru, vă mulţumim şi cu scuzele de rigoare 

pentru întârziere, pe care am recuperat-o, dar din timpul tuturor. 
Vă mulţumim şi sperăm într-o colaborare bună în 

continuare. 
 

* 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,00. 
 

 


