
 
 

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, 28 iulie 2009 

 
 
 

Şedinţa a început la ora 9,40. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
 

* 
 

Domnul Valeriu Tabără: 
Suntem în cvorumul de audiere, şi aş dori să începem 

discuţiile legate de ceea ce avem pe ordinea de zi astăzi. Şi, aşa cum 
cunoaşteţi, avem patru audieri – este vorba de Agenţia Naţională de 
Administraţie Fiscală, şi avem aici prezenţi pe domnul Bogdan 
Dragoş, vicepreşedinte, şi pe domnul Bojeşteanu Florin, şef serviciu 
ANAF; de asemenea, şi-au exprimat dorinţa de a veni la audieri 
domnul Luigi Bergheş, fost director RAIF, de asemenea domnul 
ministru Valentin Ionescu, care a participat în calitate de consultant la 
diverse acţiuni ale unor echipe care au făcut analize în sectorul de 
îmbunătăţiri funciare, iar de la ora 12,30 avem reprezentanţii Băncii 
Mondiale în România, cei care şi-au adus o contribuţie importantă la 
restructurare, inclusiv la elaborarea sistemului legislativ pe care îl 
avem la această dată în domeniul respectiv. 

Vă rog să-mi permiteţi, stimaţi colegi, să îi rog pe 
reprezentanţii ANAF să ne prezinte câteva dintre problemele pe care 
instituţia le-a constatat şi măsurile care s-au luat în legătură cu cele 
două componente ale sistemului de îmbunătăţiri funciare din 
România, respectiv ANAF şi respectiv Regia de îmbunătăţiri funciare 
sau Societatea de îmbunătăţiri funciare, pentru că la această dată este o 
societate şi funcţionează pe acest principiu, şi eventualele relaţii 
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viitoare cu aceste instituţii, cunoscând situaţiile financiare pe care le 
au şi obligaţii neachitate, respectiv o situaţie dezastruoasă în ceea ce 
priveşte gestionarea patrimoniului pe care îl au. 

Vă rog, stimaţi colegi, ca unul dintre dumneavoastră să ne 
prezentaţi câteva dintre aceste probleme. 

Mergem pe principiul acesta ca circa 10 minute să fie o 
prezentare din partea colegilor de la ANAF, după care vă rog, stimaţi 
colegi parlamentari, să puneţi întrebări şi să se dea răspunsurile 
imediat. 

Vreau să fac precizarea că toate discuţiile noastre de aici se 
înregistrează şi se stenografiază. Deci în al doilea rând fac precizarea 
la care n-am insistat din păcate – aceea de a ne da absolut toate 
relaţiile pe care le cunoaşteţi sau situaţia pe care o cunoaşteţi sau 
problemele pe care le cunoaşteţi cât mai exact posibil, astfel încât să 
nu ajungem la interpretări ştiu eu de ce fel. 

Mulţumesc foarte mult. 
Vă rog să vă spuneţi şi numele în momentul în care vă 

spuneţi punctul de vedere. 
 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Bună ziua. Mă numesc Florin Bojeşteanu. Sunt şef serviciu în 

cadrul ANAF-ului. 
ANIF-ul vine în fiecare lună cu decont justificativ la Direcţia 

generală a finanţelor publice, unde au sediile sociale şi sucursalele sale 
– 11 sucursale şi Direcţia generală de administrare a marilor 
contribuabili. 

Probleme la ANIF au fost pe aceste deconturi justificative 
prin care se alocă suvenţii de la bugetul de stat, conform articolului 41 
alineatul 4, actual prin republicare 42 alineatul 4, prin care cheltuielile 
de administrare, întreţinere, funcţionare şi personal ale ANIF-ului sunt 
subvenţionate de la bugetul de stat. 

Printr-o interpretare eronată, începând cu anul 2007, pe 
aceste cheltuieli ANIF-ul a început să înregistreze şi taxă pe valoarea 
adăugată pentru anumite achiziţii de bunuri şi prestări de servicii. 

Colegii din ţară de la Direcţia generală a finanţelor publice au 
refuzat avizarea deconturilor justificative care conţineau şi tva. 
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ANIF-ul a atacat actele de control financiar, iar Direcţia 
generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul ANAF-ului a dat 
câştig de cauză Finanţelor publice. 

Împotriva deciziilor Direcţiei generale de soluţionare a 
contestaţiilor, ANIF-ul a atacat aceste decizii la Curtea de Apel Galaţi 
pentru actele încheiate de Finanţele Brăila şi Galaţi. 

Curtea de Apel Galaţi a respins acţiunea Sucursalelor ANIF 
ca nefondată. 

În această situaţie ANIF-ul, care lunar primeşte subvenţii de 
la bugetul statului pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, a 
considerat că este un mod mai rapid de a obţine bani de la bugetul de 
stat decât să aştepte rambursările de tva care se dau la 45 de zile. 

Pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii 138/2004 şi a 
deciziilor date de Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor şi 
Curtea de Apel Galaţi, pentru luna august au fost programate în 
control toate sucursalele ANIF din ţară pentru control financiar 
ulterior privind modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul 
statului pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, cât şi pentru 
cheltuielile privind investiţiile, care şi acestea conform art.41 alineatul 
2, actual art.42, din Legea 138/2004, sunt subvenţionate de la bugetul 
de stat. 

De asemenea, la ANIF este o acţiune de inspecţie fiscală – 
per total ANIF şi sucursale – care a fost suspendată până la 
definitivarea controlului financiar care începe în luna august privind 
modul de utilizare a subvenţiilor alocate de la bugetul de stat. 

Speţele fiscale nu vi le pot spune pentru că încă nu sunt 
finalizate. 

Cred că în septembrie se va finaliza atât controlul financiar, 
cât şi inspecţia fiscală. 

Din punct de vedere al controlului financiar, aceasta este 
principala speţă cu care ne-am întâlnit la ANIF. Sumele sunt mari. De 
exemplu, la ANIF Sucursala Argeş şi de la Brăila pentru anul 2008 
suma a fost în jur de 2,9 milioane lei taxă pe valoarea adăugată 
înregistrată în decontul justificativ de cheltuieli pentru întreţinerea şi 
funcţionarea ANIF-ului. Media: cam în jur de 8 milioane previzionăm 
noi că va fi pe fiecare sucursală pe taxă înregistrată în deconturile 
justificative privind cheltuielile de întreţinere şi funcţionare. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
La SNIF s-au făcut verificări? Întreb de situaţia actuală a 

societăţii. 
 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Nu. La SNIF nu avem o acţiune de control. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Care este motivul pentru care la SNIF nu s-au făcut 

verificările, având în vedere o situaţie deosebită care este constatată 
inclusiv de colegii noştri, dar care se perpetuează de mai mulţi ani, şi 
au fost multe sesizări venite cred că şi către Ministerul Finanţelor, 
către dumneavoastră. 

 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Domnule preşedinte, nu vă pot spune acum când a avut loc 

ultimul control la SNIF. Noi am venit pregătiţi pentru ANIF. Dar, 
dacă doriţi, vom verifica în baza noastră de date şi vă vom spune când 
a avut loc ultimul control fiscal sau financiar la SNIF. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi dacă este vreo acţiune la această dată în derulare la SNIF. 
Atunci, aşteptăm pentru săptămâna viitoare să ne transmiteţi 

datele referitoare şi la ceea ce se întâmplă la SNIF. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Bună ziua. Dragoş Bogdan este numele meu. Sunt 

vicepreşedinte ANAF. 
În prezent nu avem o acţiune de control în desfăşurare la 

SNIF, dar vă putem informa în mod operativ când a fost ultima 
verificare şi chiar şi ce constatări sau ce probleme au fost identificate. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rugăm ca în câteva zile să ne transmiteţi la comisie. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Categoric. În câteva zile veţi avea o informare detaliată 

asupra SNIF-lui. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Îi rog pe colegii mei parlamentari să pună întrebări. 
Vă rog, domnule deputat. Şi vă rog să vă spuneţi şi numele. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Sunt deputatul Pavel Horj, de Maramureş. 
Aş dori să îl întreb pe domnul şef serviciu dacă în 2004, ca 

urmare a raportului de audit al firmei franceze BECOM în care s-a 
consemnat o datorie la buget şi comercială de 328 de milioane de lei, a 
fost înregistrată în contabilitatea SNIF şi dacă în deciziile pe care le-a 
luat ANAF-ul a ţinut cont de rezultatul acestui control. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Referitor la întrebarea dumneavoastră, vă pot spune că vă 

vom informa în cel mai scurt timp despre înregistrările în evidenţa 
contabilă a SNIF şi dacă s-a ţinut cont de acel raport pe care îl 
invocaţi. Nu sunt acum pregătit în legătură cu această chestiune. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Bun, dar Codul fiscal avea nişte prevederi pe care 

dumneavoastră trebuia să le puneţi în aplicare. Ne raportăm la anul 
2004. Suntem în 2009. Este vorba de un prejudiciu de 328 de 
milioane, nu de 3 lei 50 şi nici măcar de valoarea care se discută în 
Parlament acum la alte cazuri. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Sunt convins că acel act de control şi inclusiv raportul de 

audit la care faceţi referire au fost valorificate de autorităţile fiscale, şi 
vă pot informa în acel mai scurt timp despre modul de valorificare a 
lui, dar fiţi siguri că a fost valorificat acel act de control. 
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Domnul Pavel Horj: 
Din toate rapoartele financiare ale dumneavoastră, ale SNIF-

lui nu reiese acest lucru. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Aşa cum v-am precizat, ne-am pregătit cu documentaţia 

pentru ANIF şi cu problemele identificate la Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare. 

Pentru SNIF vă putem oferi toate documentele pe care le 
solicitaţi şi toate datele pe care le solicitaţi. În cel mai scurt timp, aşa 
cum am precizat, vom face o informare completă. Ne-am notat 
probleme şi vă vom informa. Dar sunt convins că au fost valorificate 
constatările. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Alţi colegi dacă doresc să pună întrebări. 
Domnul vicepreşedinte Surdu. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule vicepreşedinte, pe noi ne interesează sub aspectul 

relaţieii între stat – stat, pentru că despre asta vorbim. Statul a dat bani 
din 1990 sub diferite forme în baza diferitelor legi, hotărâri de guvern, 
ordine la fostul Departament de îmbunătăţiri funciare, la fostul RAIF 
şi la actualele ANIF, SNIF şi încă nu ştiu care mai sunt. 

Ne interesează care a fost relaţia, în istoric, pentru că aşa cum 
vă solicităm dumneavoastră, noi am solicitat în comisie, şi din câte 
ştiu am şi aprobat, dacă nu, vom relua astăzi mai clar, că am dori să 
audiem pe toţi cei care s-au ocupat de îmbunătăţirile funciare din 1990 
încoace – şi miniştri, şi directori generali, şi şefi de departament, şi 
societăţi care au avut consultanţă, pentru că sunt foarte mulţi bani. 

În ţara noastră cea mai mare avuţie naţională este în 
îmbunătăţirile funciare - foarte multă inteligenţă, foarte mulţi oameni 
şi bine pregătiţi cu cheltuieli ale statului, foarte multe studii 
pedologice, climatice, foarte multe proiecte – aproape toată ţara este 
într-un proiect pe bazine hidrografice, foarte multe lucrări, 
terasamente, betoane, consolidări biologice, drenaje pentru CES-uri, 
foarte mulţi bani, extraordinar de mulţi bani, iar din 1990 încoace se 
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adaugă banii pe care statul i-a dat în condiţiile economiei de piaţă 
pentru diferite cheltuieli. 

Pe noi ne interesează să facem această analiză nu neapărat 
pentru a găsi vinovaţi, că nu noi ne vom ocupa de aceasta. 

Vom enumera situaţiile pe care le găsim şi se vor ocupa 
instituţiile abilitate de cum a fost gestionat patrimoniul, de cum au fost 
gestionaţi banii şi aşa mai departe. 

Ne interesează ca astăzi, când încă mai este ceva nedistrus 
total, nepreduit total, să vedem ce propunem în continuare 
Parlamentului şi Executivului ca să putem recupera, să putem 
conserva şi recupera şi apoi îmbunătăţi. 

Repet: ne-ar interesa în evoluţie relaţia între stat – stat din 
punct de vedere bani, că nu vă ocupaţi dumneavoastră de inventare, de 
patrimoniu, deci dacă este totul în regulă, şi al doilea punct – deşi am 
fost foarte atent, n-am înţeles foarte bine, domnule şef de serviciu, ce 
impact are această chestiune legată de tva la ANIF, pentru că dacă 
SNIF-ul este în administrare specială acum, n-am dori ca acest lucru 
să se întâmple şi cu ANIF-ul, pentru că dacă cumva se întâmplă şi cu 
ANIF-ul acelaşi lucru, înseamnă că distrugem tot. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea să adaug ceva la ce spunea domnul vicepreşedinte 

Surdu: este prima dată în audierile noastre când ne întâlnim cu această 
chestiune legată de tva, şi v-am ruga să ne-o dezvoltaţi în relaţia pe 
care o aveţi cu ANIF-ul pe această temă, pentru că una dintre 
constatările noastre de aici, de la audierile precedente, este o 
nefuncţionalitate relaţională între instituţiile statului. 

Am observat şi rămâne să o constatăm ulterior, să se 
argumenteze că demersurile pentru rezolvarea unor probleme din acest 
sector atât de important între Ministerul Agriculturii, respectiv 
Ministerul Economiei pe probleme de energie, costuri, surse de 
energie, dezvoltarea reţelelor electrice şi aşa mai departe, a 
infrastructurii pe de o parte, şi pe de altă parte relaţiile cu Ministerul 
Finanţelor şi structurile, adică ceea ce ni s-a spus aici că multe dintre 
penalităţile care se plătesc astăzi sunt din cauza întârzierilor unor 
avize date de direcţiile finanţelor publice pe deconturile care au fost 
prezentate de către utilizatorii de apă la nivel de judeţ, problemă care a 
dus în final la penalităţi mai mari decât valoarea subvenţiilor. 
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Iar problema aceasta a tva-ului este prima dată când ni se 
aduce la cunoştinţă aici, şi am dori să ne-o dezvoltaţi şi de fapt să 
aflăm cum s-a ajuns la acest sistem de proces, de acţiune 
judecătorească între Ministerul Finanţelor şi ANIF sau filiale ale 
ANIF. 

Vă rog. 
 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Domnule preşedinte, noi am consultat dosarul fiscal al SNIF-

lui şi vom face un istoric al actelor de control şi a debitelor stabilite 
suplimentar, şi la prima şedinţă veţi avea această listă. 

În momentul de faţă SNIF-ul nu primeşte subvenţii de la 
bugetul de stat. Doar ANIF-ul primeşte subvenţii. 

Începând cu anul 2004, în fiecare lună ANIF-ul depune un 
decont justificativ cu cheltuielile de întreţinere, funcţionare şi de 
personal. Aşa cum am spus şi mai înainte, acestea sunt suportate prin 
subvenţii de la bugetul statului. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Până la ce dată trebuie să fie depuse aceste documente care să 

fie validate şi apoi decontate? 
 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Ele trebuie depuse până pe 25 ale lunii următoare. 
Urmează controlul financiar care nu durează mult deoarece 

deja din 2004 până acum a devenit o rutină, după care ANIF-ul 
centralizează aceste deconturi din toată ţara – cele 11 sucursale din 
judeţe – şi vine la Ministerul Agriculturii pentru decontul final, 
centralizator, şi primeşte subvenţii de la bugetul de stat. 

Deci toate subvenţiile pentru întreţinere şi funcţionare pentru 
ANIF sunt verificate lunar de organele de control financiare ale 
ANAF-ului din teritoriu. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă îmi permiteţi, ca să epuizăm subiectul acesta, din 8 

judeţe, câte sunt în răspunderea noastră, a subcomisiei de sud – Lunca 
Dunării până la Argeş inclusiv şi Brăila pe partea cealaltă, o singură 
sucursală a stabilit un sistem foarte operativ de decont între 
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organizaţiile de udători, care sunt primii care trebuie să întocmească 
documentele primare, ANIF, Direcţia agricolă, Sucursala finanţelor 
publice şi unde lucrurile se desfăşoară operativ. De ce: pentru că, aşa 
cum spunea domnul preşedinte Tabără, contractul încheiat cu 
furnizorii de energie electrică este unul foarte bun, dar este numai în 
favoarea furnizorilor de energie electrică, şi aici vorbim de bani mulţi, 
şi vorbim de banii statului, pentru că 90% din banii care se duc la 
energia electrică sunt subvenţii stabilite prin bugetul statului. 

Contractul are o prevedere: în 10 zile de la emiterea facturii, 
furnizorul de energie, dacă nu primeşte banii, începe să calculeze 
penalităţi. Penalităţile aceste de obiecei sunt tot pe bugetul statului 
pentru că cei de la Direcţia agricolă respectiv Finanţele publice nu 
primesc factura, nu iau în considerare factura în original, iar factura în 
original de la furnizorul de energie electrică vine de obicei la 20 de 
zile. Acesta ar fi un lucru şi, pe cât vi se pare poate de minor, pe atât 
este de important, pentru că nu acceptă să facă deconturile. 

Poate să extindeţi de comun acord cu Finanţele publice – se 
adună toţi la Direcţia agricolă unde sunt foarte operativi, acestea sunt 
documentele şi acolo reuşesc în 10 zile să se ducă cu documentele la 
decontare, ca să nu intre în perioada de penalităţi. În ceea ce priveşte 
penalităţile, ne-ar interesa de la dumneavoastră pentru că tot la 
dumneavoastră se adună şi tot la dumneavoastră vin apoi solicitările 
de plată a penalităţilor, care penalităţi nu sunt din cauza udătorilor. 
Noi toţi care existăm aici existăm datorită udătorilor, agricultorilor. 
Dacă este ei n-ar exista, nu ar fi nici o discuţie, n-ar fi nici subvenţii, 
n-ar fi nimic. Deci ideea noastră este ca să ne îndreptăm către ei şi să 
le creăm lor nu numai facilitatea de subvenţie care este foarte 
importantă, dar şi modalitatea de a ajunge la această subvenţie fără a 
mai împovăra bugetul statului cu penalităţi, şi până la urmă unii deja 
au câştigat procese că s-a stabilit că ei trebuie să plătească penalităţile 
şi până la urmă au câştigat procese pentru că ei n-au nici o vină. 

 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Domnule vicepeşedinte, dumneavoastră acum ne-aţi dus în 

sfera articolului 68 din Legea 134 privind anumite facilităţi care se 
dau UAI-urilor şi federaţiilor constituite de acestea. 

Într-adevăr, organizaţiile udătorilor de apă depun lunar ca 
regulă în perioada caldă deconturi pentru energie electrică consumată 
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cu pomparea apei. Aceste deconturi, aceste cereri sunt depuse la 
Direcţia agricolă. Direcţia agricolă le centralizează şi pe parcurs le 
depune la direcţiile finanţelor publice decontul pentru avizarea acestor 
cereri pentru energie electrică. 

Vreau să vă spun că problema cu întârzieri la Finanţe a fost 
reglementată în proporţie de peste 90%, pentru că am avut semnale 
din anul 2008 că se întârzie cu avizarea acestor deconturi. 

În 15.08.2008 s-a transmis la toate Finanţele din ţară în 
circulara nr.807.606 prin care s-a pus în vedere conducerilor direcţiilor 
generale ale finanţelor publice teritoriale să avizeze în mod operativ 
deconturile depuse de DADR-uri în legătură cu toate subvenţiile 
primite de către UAI-uri pentru întreţinerea şi funcţionarea staţiilor, 
pentru energie electrică, şi nu mai avem semnale în ultimul timp că 
Finanţele întârzie avizarea acestor deconturi pentru care DADR-urile 
până pe 15 trebuie să le centralizeze şi să le primească la Ministerul 
Agriculturii. 

Avem semnale că deconturile care conţin dosarele cu cereri 
pentru subvenţii pentru energie electrică, pentru întreţinere, depuse de 
DADR-uri la Finanţe au erori de adiţie, sunt incomplete, situaţie în 
care Finanţele teritoriale refuză avizarea acestor sume, dar sunt sume 
foarte mici şi cazuri rare. Ulterior DADR-ul completează dosarul şi 
vine din nou cu el la avizare. 

Deci în momentul de faţă nu avem semnale că Finanţele 
teritoriale întârzie avizarea deconturilor depuse de DADR-uri cu 
facilităţile pentru UAI-uri. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi-ne dacă la Ministerul Finanţelor, după ce s-au 

centralizat aceste deconturi, sunt întârzieri, au existat întârzieri de 
transferare a banilor spre Ministerul Agriculturii pentru a se face 
aceste deconturi? 

 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Îmi pare rău, nu cunosc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Pentru că avem semnale, cel puţin de la audierile de data 

trecută, în care ni se spune că de la Ministerul Finanţelor s-au transmis 
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aceşti bani şi că s-a întârziat la Ministerul Agriculturii cu transferarea 
lor spre cei vizaţi pentru decont. 

Au avut loc discuţii între cele două instituţii pe această temă? 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Domnule preşedinte, reprezentăm Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală. Partea de decontare şi Trezoreria sunt la 
Ministerul Finanţelor. 

 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Mă scuzaţi. Am rămas dator referitor la tva, dacă vreţi să vă 

prezint speţa. 
Cu tva-ul este o problemă fiscală şi cu implicaţii financiare. 
ANIF-ul este înregistrat în scopuri de tva pentru întreaga 

activitate. 
Începând cu anul 2007 a stabilit nişte activităţi care erau 

scutite de tva şi îşi calculează pro rată normal cum spune Codul fiscal. 
Începând cu 2007 ANIF-ul a considerat că se încadrează într-

un articol din Codul fiscal – articolul 147 alineatul 5 – şi că o parte din 
achiziţiile de bunuri şi de prestări de servicii la achiziţionare nu le 
cunoaşte destinaţia, lucru care din punctul nostru de vedere nu este 
adevărat pentru că ANIF-ul anual face un program de investiţii pe 
activităţi, face un plan pentru activitatea proprie care se depune până 
pe 15 noiembrie la Ministerul Agriculturii care va aloca fondurile 
pentru aceste activităţi. 

Şi, făcând apel la acest articol 147 alineatul 5 din Codul 
fiscal, ANIF-ul nu a mai dedus taxa pe valoarea adăugată pentru 
achiziţii de bunuri şi în special de servicii. 

Această taxă a înregistrat-o în decontul de cheltuieli lunar, 
fapt care într-un fel l-a şi avantajat pentru că el a considerat 
cheltuielile – până pe 25 depune decontul la Ministerul Agriculturii şi 
care până la sfârşitul lunii trebuie să îi dea banii. Dacă deducea taxa, 
atunci o înregistra în decontul de tva şi făcea cerere de rambursare 
până pe 25; 45 de zile urmau până să primească banii, deci era o 
perioadă de timp mai lungă. 

Organele de control financiar, verificând în fiecare lună 
aceste deconturi justificative care în spate au situaţii de lucrări, facturi 
de la furnizori, balanţă separată, au constatat că s-au încărcat 
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cheltuielile cu tva. Tva-ul nu este un element de cost. Şi au început să 
refuze la avizare bucata de tva din decontul de cheltuieli. Am aşteptat 
să se finalizeze şi partea juridică, deci au contestat cum v-am spus 
actele de control, Finanţele – direcţia de specialitate – le-a respins 
acţiunea ca neîntemeiată, s-a mers la Curtea de Apel Galaţi care 
printr-o hotărâre le-a respins acţiunea ca nefondată, situaţie în care 
noi, de la nivel central, am făcut o tematică şi am transmis-o în ţară la 
toate direcţiile de finanţe unde ANIF are sucursale. Este şi normal, 
pentru aplicarea unitară. 

Acţiunea începe în luna august, este prinsă în programul de 
activitate. Tot în luna august mai este şi alt obiectiv, şi anume modul 
de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru investiţii, 
deci cred că în septembrie se vor finaliza controalele şi valorificarea la 
finalul lunii septembrie – octombrie. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Aici am o întrebare sumplimentară care s-a născut din 

expozeul dumneavoastră: consideraţi că aici este vorba de o 
interpretare discutabilă dacă este cheltuială sau nu este cheltuială, sau 
este vorba de o intenţie de alt gen? 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Noi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nu am 

privit-o ca o intenţie de alt gen, ci pur şi simplu ca o eroare de 
interpretare. Tocmai de aceea am tratat-o strict fiscal şi cu implicaţii 
fiannciare şi fiscale şi nu sub alte aspecte de altă natură. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule deputat Tabugan. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Pentru domnul vicepreşedinte Dragoş Bogdan: dacă 

cunoaşteţi datoriile către ANAF în urma controlului executat în 2004, 
2007 de către dumneavoastră la SNIF şi datoriile de 11.764.983 din ce 
se compun, pentru că SNIF-ul nu recunoaşte această datorie. 
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Domnul Dragoş Bogdan: 
Aşa cum am spus şi colegului dumneavoastră, vă vom face o 

informare completă. Am reţinut întrebarea şi inclusiv aceste datorii pe 
care le invocaţi. 

Societatea bineînţeles că a avut dreptul de a le contesta, de a 
merge pe căile administrative de atac şi ulterior pe căile instanţelor 
judecătoreşti, aşa cum s-a întâmplat şi cu ANIF-ul, cum am discutat 
mai devreme – a ajuns la Curtea de apel. 

Vă vom face o informare, vă vom prezenta situaţia datelor 
aşa cum sunt ele în dosarul fiscal şi inclusiv măsurile pe care SNIF-ul 
le-a luat sau dacă le-a recunoscut sau nu – vom vedea dacă au 
contestat. 

Vă vom face o informare completă. Am reţinut întrebarea 
dumneavoastră. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
O mică completare: dumneavoastră astăzi aţi fost convocaţi 

numai pe problemele ANIF? 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Da. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Ca să ştim. 
Că este vorba şi de programul ROMAG, pentru că aici avem 

probleme foarte mari. La o convocare ulterioară să fiţi pregătiţi pe 
această problemă pentru că aici deja se discută de 69.332.477 de 
dolari, deci aici trebuie să vedem cum stau lucurile, că sunt mult mai 
grave. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Cum v-am spus, vă stăm la dispoziţie cu orice fel de date, 

numai să ne spuneţi ce subiecte luăm în discuţie, şi ne vom pregăti şi 
noi cu toate datele şi cifrele. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă mai sunt puncte de vedere sau întrebări din partea 

colegilor parlamentari. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dumneavoastră aveţi o restricţie în legătură cu decontul 

pentru energia electrică la cantitatea imensă de apă care trebuie 
pompată pe un canal magistral până când apa în canalul magistral 
ajunge la o anumită cotă ca să poată fi preluată de staţiile de punere 
sub presiune? 

 
Domnul Florin Bojeşteanu: 
Legea 138/2004 nu prevede un plafon pentru energia 

consumată de UAI. UAI, care are în administrare o staţie de pompare, 
consumă energie electrică atât timp cât pompează apa. Când primeşte 
factura de la furnizorul de energie electrică, aceasta este transmisă cu 
o cerere de plată la DADR. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Răspunsul dumneavoastră este corect, dar nu se referă la ce 

am întrebat eu. 
Deci apa se află în Dunăre. Ca să poată ajunge la staţia de 

pompare SPP 26, care înseamnă 16 kilometri de canal magistral, acolo 
se pompează o cantitate imensă de apă. Uneori este cam de două ori 
mai multă apă decât consumă cel de la SPP 27 care irigă două mii de 
hectare. Referitor la cantitatea de apă de pe canalul magistral care de 
multe ori este cât un râu, costă energia electrică. 

Întrebarea mea este: dumneavoastră aveţi nişte restricţii cu 
privire la plata energiei pe care o consumă ANIF-ul şi apoi UAI-urile? 
Pentru că în unele situaţii în teren am întâlnit că li s-au respins 
deconturile pentru energia electrică de la pomparea de la sursă pentru 
că au nişte contorizări pe staţiile de pompare de punere sub presiune şi 
motopompe şi nu ştiu ce mai au. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Din câte cunosc eu situaţia, noi nu avem aceste restricţii, dar, 

dacă aveţi aceste semnale şi cunoaşteţi speţele, chiar ar fi bine să le 
transmiteţi şi să le analizăm şi noi. 
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Domnul Florin Bojeşteanu: 
Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte şi domnule 

vicepreşedinte, vreau să spun că activitatea de control financiar se 
desfăşoară în baza unor programe lunare aprobate de conducerea 
ANAF, care programe prevăd toate verificările referitoare la subvenţii 
şi la transferuri de la bugetul de stat. 

Primim din teritoriu programele analitic pe fiecare agent 
economic şi la sfârşit de lună Finanţele din ţară ne fac o informare 
asupra speţelor stabilite, şi noi, la rândul nostru, centralizăm şi 
informăm conducerea ANAF. 

Referitor la ceea ce aţi întrebat dumneavoastră, nu am găsit în 
aceste informări. 

Şi, ca regulă generală, cheltuiala cu apa de la Dunăre de 
exemplu până la staţia nu ştiu care se suportă din tariful anul, după 
câte ştiu eu, deci nu sunt restricţii. Iar acest tarif anual se calculează şi 
se plăteşte diferenţiat în funcţie de distanţele care sunt de la sursa de 
apă până la sursa de pompare. 

Referitor la ceea ce aţi întrebat, nu am găsit ca speţă şi nu 
avem prevedere legală să restricţionăm cheltuiala respectivă a ANIF-
ului. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
O altă întrebare venită acum: spuneţi-mi dacă în urma 

controalelor pe care le-aţi stabilit pe zona fiscală, financiară, au fost 
cazuri în care a trebuit să sesizaţi şi alte organe ale statului, sau de 
sesizare a Ministerului Agriculturii sau altor ministere asupra situaţiei, 
inclusiv până la primul-ministru. 

Deci, dacă au fost probleme de o astfel de natură, având în 
vedere situaţia în care se găsesc cele două entităţi din sistemul de 
îmbunătăţiri funciare. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Inspecţiile fiscale, aşa cum v-am spus, vor începe în august. 

Le vom finaliza prin luna septembrie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu vorbesc aici nu neapărat de acest an; eu vorbesc de 

perioada anterioră pentru că verificările acestea periodice şi anuale se 
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fac în fiecare an – fie pentru anul precedent, fie la încheierea unui 
semestru. 

Deci, dacă au fost cazuri având în vedere o situaţie care s-a 
deteriorat în timp pe întergul sistem. 

Vom vedea şi la analizele pe care vreţi să le faceţi la SNIF. 
Au fost cazuri în care a trebuit să daţi un avertisment – aveţi 

grijă că din punctul acesta de vedere situaţia se deteriorează la un 
moment dat la aceste unităţi de importanţă strategică, că nimeni nu 
poate nega acest lucru, decât dacă suntem orbi, deci sunt într-un 
pericol de a nu putea funcţiona la un moment dat, sau ar trebui să fie 
lichidite, cum s-a şi pus problema. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Despre problemele pe care noi le-am identificat de-a lungul 

timpului în activitate asupra acestora am informat ministerele de resort 
şi asupra deficienţelor constatate. Nu au fost, din câte cunosc, cazuri 
de altă natură. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
La ce mă refer eu: dacă au fost nereguli în ceea ce priveşte 

contracte de licitaţie, externalizări de servicii. De exemplu, la ANAF, 
după câte am auzit, dar trebuie să ne mai informăm, au fost nişte 
chestiuni legate inclusiv de pază. Deci există o datorie către o firmă de 
pază – o externalizare de servicii undeva la patru milioane de euro, 
care la un moment dat a pus în pericol existenţa ANIF-ului, a acestei 
societăţi care reprezintă de fapt elementul de gestionare a sistemului 
de irigaţii din România. Din fericire o instanţă de judecată nu a dat 
câştig de cauză acestui demers al acestei firme de pază, dar putea 
foarte uşor să blocheze în acest an în totalitate funcţionarea acestei 
societăţi. 

Aţi remarcat şi alte situaţii? Sau acest caz l-aţi analizat? 
Pentru că nu este de anul acesta. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are în 

competenţă analizarea achiziţiilor publice, verificarea modului în care 
se fac achiziţiile publice. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule preşedinte şi stimaţi colegi, domnule vicepreşedinte 

şi domnule şef de serviciu, noi acum astăzi, după cum aţi auzit, vom 
audia pe unul dintre cei care au fost directori la SNIF. Cred că ar fi 
corect să intervină cu o completare că, în funcţie şi de dialogul pe care 
îl vom avea cu domnia sa şi cu ceilalţi directori, după aceea vă vom 
formula o serie de întrebări în legătură cu SNIF-ul mai în detaliu. Dar 
baza rămâne aceasta: vrem să vedem din 1990 încoace cum şi ce s-a 
întâmplat din punct de vedere ANIF la fostul Departamentul de 
îmbunătăţiri funciare şi apoi la restul. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Noi vă vom face, aşa cum am precizat, cât mai curând posibil 

o informare completă a istoricului problemelor întâlnite şi a 
colaborării între ANIF şi Ministerul Finanţelor Publice, ulterior 
ANAF din 2004. De asemenea şi cu SNIF, aşa cum am precizat, veţi 
avea cât mai curând posibil toate informaţiile inclusiv sumele pe care 
le-aţi precizat. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule deputat Tabugan, vă rog. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Domnule vicepreşedinte Dragoş Bogdan, noi am înţeles că în 

august dumneavoastră veţi porni un control la toate ANIF-urile din 
ţară, dar sunt absolut convins că ANAF-ul a făcut controale şi în anii 
anteriori. 

Aş vrea să îmi răspundeţi dacă fondul de la salarii de la 
sucursalele ANIF din ţară, conform organigramei, acolo unde 
organigrama a fost incomplet ocupată – de exemplu, în loc de 200 de 
angajaţi, numai 100 – dacă diferenţa de la 100 la 200 – banii aceia se 
regăsesc în tot felul de sporuri şi salarii crescute exorbitant la cei 100 
de angajaţi. Am dat un exemplu. De ce: pentru că este ştiut faptul că la 
alte unităţi şi societăţi bugetare se ţinea o rezervă de posturi neocupate 
pentru ca banii să fie distribuiţi sub diverse forme şi sporuri ca să nu 
depăşească fondul de salariu în final. 

Este foarte important acest lucru pentru că avem aici 
document care ne spune clar că sunt 30 de sporuri negociate de către 
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sindicat cu societatea – ori ANIF-ul ori SNIF-ul. Am dat ca exemplu 
general. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Aspectele pe care le-aţi prezentat acum vor fi avute în vedere 

acum în august şi în general în toate controalele pe care le efecutăm - 
şi controale financiare, şi controale fiscale, şi aspectele privind 
salariaţii, contribuţiile şi sporurile. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
Am lucrat într-o regie de stat, şi cu banii statului nu-i de 

joacă. 
Dar eu constat, sincer, că nici la ANIF dumneavoastră nu v-

aţi făcut lecţiile cum trebuie. 
Mulţumesc. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Noi asupra ANIF am identificat aceste probleme. Tocmai de 

aceea, văzând că şi Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor a 
fost de acord cu punctul de vedere al nostru şi inclusiv instanţa de 
judecată, pentru că s-a mers mai departe pe calea instanţei, atunci vom 
merge în urmă şi vom aplica unitar aceste dispoziţii. 

Dacă dumneavoastră aveţi cunoştinţă despre anumite aspecte, 
chiar vă rog să ni le sesizaţi, să ne aduceţi la cunoştinţă. Noi ceea ce 
găsim în teren instrumentăm şi aplicăm dispoziţiile legale. 

Deci dacă cunoaşteţi aspecte, chiar vă rog să ne informaţi şi 
noi vom ţine cont de ele şi le vom avea în vedere în cursul verificărilor 
şi la închierea actului de control. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule deputat Horj, vă rog. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Aş dori să vin în ajutorul reprezentantului ANAF şi să vă rog 

să solicitaţi câte persoane de exemplu din cadrul ANIF-ului au 
beneficiat de spor de ecran, spor pentru condiţii penibile, spor pentru 
utilizarea cel puţin a unei limbi străine, spor de fidelitate, care are 
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acelaşi procent cu sporul de vechime – deci odată i se dă până la 25% 
pentru vechime, după care încă 25% pentru fidelitate. 

Vă rog să solicitaţi, pentru că cel puţin mie nu mi s-au 
transmis, deşi am solicitat reprezentanţilor sucursalei. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Mi-am notat toate aspectele şi le vom solicita şi le vom 

verifica cu atenţie, şi veţi vedea că vom lua măsuri acolo unde sunt 
constatate deficienţe, aşa cum am luat şi în cazurile precedente. Vom 
stabili şi implicaţiile fiscale. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Este vorba de cheltuielile cu personalul din total cheltuieli al 

ANIF-ului, că tot nu am reuşit să obţin această concluzie de nicăieri. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Am înţeles. Vom încerca să vă facem şi o astfel de analiză. 
Constatările pe care le are controlul financiar sunt înaintate 

inspecţiei fiscale care practic stabileşte şi definitivează obligaţiile 
fiscale ale fiecărui contribuabil către bugetul general consolidat. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea să completeze ceea ce spunea colegul Horj: nu 

întâmplător am pus problema aceasta a externalizării unor servicii care 
puteau fi rezolvate foarte uşor cu sursele financiare din interior, nu să 
ajungi la o îndatorare şi la situaţii delicate ale acestei unităţi. Înseamnă 
că undeva, în anii trecuţi, verificarea acestor societăţi nu a fost făcută 
aşa cum trebuia să fie făcută şi există, se pare, o vină a multor instituţii 
care au determinat o situaţie de azi. Deci problema nu este una 
oarecare. 

Într-o altă ordine de idei, domnule deputat Horj, vă rog să 
daţi un semnal ca să facem o adresă din nou oficială din partea 
comisiei, amintindu-le celor care nu transmit datele că există o lege 
care îi obligă în situaţiile respective să pună la dispoziţia noastră 
datele solicitate şi, dacă cumva, şi o spun public şi în faţa mass-
mediei, simţiţi că se transmite de la centru ca unele date să nu vă fie 



 20

puse la dispoziţie, vă rog să ne anunţaţi pentru a rezolva această 
problemă. 

Dacă mai aveţi ceva de adăugat, simaţi colegi de la ANAF. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Domnule preşedinte, mi-am notat şi această problemă pe care 

ne-aţi semnalat-o cu externalizarea serviciilor. Sunt aspecte pe care le 
vom urmări în verificările pe care le vom desfăşura, numai că ţin să 
precizez: achiziţiile publice nu sunt în competenţă. 

Noi vă putem face o radiografie şi vă putem informa că erau 
servicii care puteau fi făcute în interiorul ANIF-ului sau prin 
externalizare. 

Asupra modului de achiziţie a acestor servicii nu ne putem 
pronunţa. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă îmi daţi voie, ca să mai scurtăm puţin dialogul acesta: 

sigur că sunt importante şi lucrurile acestea pe care le sugerăm noi 
acum punctual, dar este foarte important să faceţi acea informare 
completă pentru ca noi să facem un raport, şi dacă noi avem o serie 
întreagă de constatări, atât noi, deputaţii, cât şi experţii care au fost 
aprobaţi de comisie, veţi putea valorifica raportul nostru. Raportul 
nostru va avea sigur un capitol important cu privire la ceea ce se 
impune să se facă, chiar dacă dumneavoastră sunteţi în curs, aţi 
suspendat, veţi mai declanşa un control şi aşa mai departe. Viaţa 
merge înainte. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea să mai adaug încă un lucru: săptămâna viitoare vom 

vedea, pentru că din această discuţie a reieşit nevoia unei discuţii cu 
instituţia care controlează licitaţiile şi aceste chestiuni legate de 
externalizare a unor servicii şi nu numai, că avem de altfel o problemă 
întreagă pe această temă. Vom avea audieri şi vom face o adresă în 
acest sens şi pentru instituţia respectivă, marţi sau miercuri, săptămâna 
viitoare, cum vom conveni la sfârşit. 

Domnul deputat Ghiveciu, vă rog. 
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Domnul Marian Ghiveciu: 
Domnule vicepreşedinte, dacă este posibil să ne faceţi o 

informare privind achiziţiile intracomunitare de utilaje făcute de ANIF 
şi SNIF în ultimii ani, că avem informaţii că au fost făcute achiziţii 
intracomunitare de utilaje – escavatoare. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
2007 şi 2008. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Da. 
 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Cu siguranţă vă vom informa şi asupra achiziţiilor 

intracomunitare. Mi-am notat această problemă şi vă vom informa. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi de la ANAF, vă mulţumim. 
Noi vă vom şi trimite în scris. Aşa este bine – să rămână 

documentul şi nu numai să rămână, dar eventual dacă s-ar putea ca 
până luni să avem această informare făcută. 

 
Domnul Dragoş Bogdan: 
Vă mulţumim. 
Şi nici nu mai aşteptăm ceva scris. Deja ne apucăm de lucru. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
În regulă. Mulţumim. 
Stimaţi colegi, chiar dacă îl avem pe locul trei la ordinea de zi 

pe domnul ministru Valentin Ionescu, dânsul este prezent aici. 
Unii îl cunoaşteţi. Poate că se prezintă singur, dar eu vreau să 

vă spun că a fost ministrul privatizării. Dânsul a cerut această audiere 
şi în calitate de fost consultant pe problemele de îmbunătăţiri funciare 
lângă mai multe instituţii care au făcut analiza acestui sector, şi cred 
că trebuie să rămânem deschişi noi, cei din comisie, pentru a putea să 
aflăm cât mai multe lucruri venite din partea tuturor celor care cunosc 
sistemul. 
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Domnule Valentin Ionescu, vă rog să faceţi şi o scurtă 
prezentare a dumneavoastră şi contextul în care dumneavoastră aţi 
ajuns să lucraţi pe sectorul respectiv şi efectiv elementele pe care 
dumneavoastră le cunoaşteţi. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Vă mulţumesc în primul rând pentru faptul că mi-aţi acordat 

oportunitatea de a veni la această comisie şi de a clarifica anumite 
aspecte legate de piaţa îmbunătăţirilor funciare. 

Repet poate anumite informaţii pe care le-a prezentat domnul 
preşedinte: Valentin Ionescu este numele meu. Am fost ministru. Întâi 
secretar de stat în 1997. Am condus Agenţia Naţională de Privatizare. 
În 1997-1998 am fost în Ministerul Privatizării şi m-am ocupat şi de 
legislaţie. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai puţin, vă rog. Îmi cer scuze. 
Am rugat pe cei de la ANAF să ne trimită inclusiv adresele 

cu care au fost semnalate celelalte ministere asupra problemelor – 
concluzii, deficienţe, pentru a le avea la comisie. 

Vă rog să continuaţi. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Acum, dincolo de funcţiile de demnitate, eu am avut legătură 

cu sistemul de îmbunătăţiri funciare începând din noiembrie – 
decembrie 2005, când am încheiat un contract cu BCOM. BCOM-ul 
este o firmă franceză care a fost aleasă de Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare să se ocupe de trei componente din patru 
componente ale Acordului. 

Am fost consultant pe componenta numărul 2 – dezvoltarea 
instituţională. Reamintesc: acordul de împrumut care a fost ratificat de 
România prin Legea nr.4 din 2004 are patru componente. Trei prezintă 
interes întrucât cea de-a patra se referă la capacitatea administrativă. 
Eu am lucrat pe o subcomponentă din componenta numărul 2, care 
presupunea să fac evaluarea Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare şi să fac şi un plan de privatizare. 
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Acum, potrivit Acordului de împrumut, după cum cunoaşteţi 
foarte bine, acest acord are ca obiect reabilitarea şi reforma sistemului 
de irigaţii, nu a întregului sistem de îmbunătăţiri funciare. 

Eu vroiam să fac această referire de la bun început pentru că 
la un moment dat în acordul de împrumut figurează şi este anexat la 
lege faptul că se va propune plan de privatizare a SNIF, ceea ce 
înseamnă planul împrumutatului de a restructura şi privatiza 
Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, deşi în anexa 5 la acest 
acord de împrumut şi ulterior în toate actele normative care au fost 
elaborate ori în acţiunea comună a ministerului şi a Băncii 
Internaţionale de Reconstrucţie şi Dezvoltare nu s-a urmărit decât 
privatizarea SNIF-lui nu şi restructurarea prealabilă, aşa cum prevăd 
datele din acord. 

Acum, am început poate brusc această prezentare. Eu aş dori 
din capul locului să fac următoarea clarificare: voi încerca mai întâi să 
abordez din punct de vedere instituţional sistemul de îmbunătăţiri 
funciare şi ce probleme există şi în partea a doua aspecte legate de 
Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare pentru că ultimele 
decurg din primele, şi nu vreau să le amestec. 

Prin urmare, am început cu prezentarea acestui acord şi am 
semnalat un prim lucru pe care îl voi detalia în partea a doua a 
discuţiei, când voi face referire strict la Societatea Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare. 

Legat de sistem, aici sunt mai multe aspecte: primele sunt 
legate de piaţă, apoi de natura serviciilor de îmbunătăţiri funciare, şi 
veţi vedea de ce este atât de importantă natura serviciilor pentru că se 
leagă de toată discuţia care a avut loc timp de o oră cu ANAF-ul în 
multe privinţe, şi că nu este doar o problemă de control fiscal sau 
numai o problemă de deconturi, de asemenea statutul juridic al ANIF-
ului, managementul sistemului şi aspecte de proprietate şi în final 
aspecte de subvenţii, care de asemenea ating ce s-a discutat anterior 
aici. 

Legat de primul aspect legat de piaţă, piaţa îmbunătăţirilor 
funciare nu există de fapt, adică nu este formată ca să mă exprim mai 
tehnic, şi nu este formată din mai multe motive: în primul rând, este 
vorba de majoritatea serviciilor care definesc îmbunătăţile funciare 
conform Legii 138 din 2004, şi mă refer nu numai la irigaţii, ci şi la 
drenaj, aspecte legate de lucrări de combatere a eroziunii solului şi 
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decolmatare, şi care toate aceste servicii sau în majoritetea cazurilor 
au un singur consumator: statul român. Numai irigaţiile, care este o 
parte ce compune sistemul de îmbunătăţiri funciare şi această piaţă în 
întregul său, există mai mulţi consumatori şi mai mulţi furnizori, dar 
în ceea ce priveşte celelalte lucrări, beneficiarul principal este statul 
român, furnizoare putând fi aproximativ 160 de societăţi comerciale 
mai mici sau mai mari care au fost licenţiate de-a lungul anilor în 
sistemul de îmbunătăţiri funciare. 

În aceste condiţii, se pune problema: ce tip de servicii avem 
noi? Pentru că de aici decurg nişte aspecte de natură financiară care 
chiar până acum 10 minute au fost discutate aici. 

Dacă serviciile sunt de natură comercială, atunci şi o parte 
dintre furnizori sunt subiecte de drept comercial, adică societăţi 
comerciale sau regii autonome. Atunci se ridică problema tva despre 
care aţi întrebat. Dacă este vorba de servicii publice, atunci nu se mai 
ridică această problemă în aceiaşi termeni, deci nu este doar o 
problemă de decontări, nu este doar o problemă de când se plăteşte 
sau nu se plăteşte tva, ci în primul rând trebuie clarificată natura 
juridică a serviciilor de îmbunătăţiri funciare, care are mai multe 
componente, după cum precizam: aspecte de combatere a eroziunii 
solului, de desecări, drenaj, îndiguiri şi aspecte legate de irigaţii. 

În alte ţări, şi mă refer la ţări care fac parte din Uniunea 
Europeană, aceste lucruri sunt tratate separat, pentru că Uniunea 
Europeană nu are un concept de tip integrator, cum avem noi 
îmbunătăţirile funciare, deşi Statele Unite au – este vorba de conceptul 
de land reclamation care există de la începutul secolului 20 şi se 
ocupă de acest aspect o autoritate naţională – se numeşte Autoritatea 
Văii Tenessee care se ocupă inclusiv şi de sistemul energetic, nu 
numai de aspecte de îmbunătăţiri funciare. 

Dar în vestul Europei şi în ţări care au o lungă tradiţie în 
îndiguiri, desecări, decolmatări şi irigaţii, cum este Olanda, acest 
aspect este de foarte multă vreme reglementat de sine stătător, deci 
acestea sunt concepute ca servicii publice, nu sunt concepute ca 
servicii de natură comercială, chiar dacă lucrările de îndiguiri, de 
desecări pot fi contractate cu antreprenori; aceasta este cu totul 
altceva. 

De aceea, cu cred că experienţa Olandei, şi care este şi a 
ICID-ului – International Commission on Irrigation and Drainage, 
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adică Comisia Internaţională pentru Irigaţii şi Drenaj care are sediul la 
New Delhi, este foarte bună pentru România pe anumite componente, 
nu spun în totalitate, şi vă voi spune de ce nu în totalitate. 

Eu am avut oportunitatea să lucrez cu un coordonator de 
proiect angajat de aceeaşi firmă franceză, un olandez care avea o 
experienţă de 35 de ani în irigaţii şi care lucrase nu numai în Olanda şi 
în Statele Unite, ci şi în Filipine, în Indonezia. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Domnule ministru, aş avea o rugăminte: haideţi să limităm. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule deputat, vă rugăm să ne daţi voie să conducem 

lucrările. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Domnule preşedinte, cu o singură condiţie: să evităm 

prezentarea nu ştiu cărei experienţă. Să vedem toate problemele de la 
noi care ne interesează. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule deputat, am o rugăminte, şi vă rog să mă ascultaţi: 

comisia respectivă, aşa cum ne-am propus de la început, trebuie să 
asigure nişte soluţii. Sunt nişte chestiuni care ne vin ca elemente 
tehnice pe care noi nu le-am avut. Haideţi să le lăsăm să meargă că 
este bine ce se întâmplă. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Eu spun să lăsăm aceste lucruri legate de nu ştiu ce 

experienţă, şi să discutăm punctual. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Dar de unde ştiţi ce vroiam să spun? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am o rugăminte: daţi-ne voie să ne conducem şi eu şi colegul 

Surdu lucrările comisiei. 
Dacă nu există răbdare, este altceva. 
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Dar atunci, rog să ne daţi voie să ascultăm nu numai cazurile 
ţintă de nu ştiu ce tip, ci şi cele care ar putea să vină şi să ne rezolve 
nişte chestiuni, inclusiv pe discuţia pe care am avut-o înainte legată de  
tva, respectiv neplata tva-ului. Sunt nişte probleme care cred că sunt 
neclarificate la noi şi care au dat naştere la problemele care sunt astăzi 
în sistem. Sunt legate de analize care se fac de 15 ani pe sistem – 
unele venite de la mai puţin cunoscători ai unor sisteme, de la alţii 
care nu au cunoscut deloc sistemele din România. Eu chiar vroiam să 
spun că dincolo de afirmaţii, poate că singura ţară cu care noi ne 
asemănăm ca mărimea sistemelor este Spania într-un anumit fel; nici 
măcar cu ei. Dar sunt nişte asemănări. Şi, iată, sistemul public din 
Olanda. 

Ce facem până la urmă? Lăsăm o mixtură din aceasta care nu 
funcţionează nicicum? 

Haideţi să auzim, că este o ofertă voluntară a unor oameni 
care au lucrat într-un alt mod pe sistem ca şi consultanţă. Este un 
punct de vedere pe care suntem, cred, obligaţi să îl ascultăm. 

Deci, daţi-ne voie cu răbdare să ascultăm sinteza care se va 
face, ca să putem face această audiere până la capăt, cu tot respectul 
pentru fiecare dintre noi. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Vă mulţumesc. 
Acum, eu consider că a fost o intervenţie cu bune intenţii, dar 

să ştiţi că eu nu vroiam să prezint sistemul olandez; eu vroiam să 
ajung la următorul aspect, şi vă voi spune care: dacă în Olanda este un 
sistem public, eu vroiam să fac referire imediat la următorul aspect 
legat de acordul acesta de împrumut, pentru că olandezul ne-a atras 
atenţia asupra următorului aspect, şi aici de fapt vroiam să ajung şi nu 
să prezint sistemul olandez: dânsul a spus aşa: domnule, modelul 
acesta propus de Banca Mondială s-a aplicat prima dată în Mexic în 
1971. Banca Mondială ni l-a propus în 2004; după 40 de ani, acelaşi 
model, care s-a aplicat tot la fel şi în Filipine, şi în Indonezia, şi în 
Kazakstan, şi în Brazilia, deşi infrastructura de irigaţii sau de 
îmbunătăţiri funciare, ca să mă exprim comprehensiv, nu este aceeaşi, 
structura economică nu este aceeaşi, structura cultura şi socială nu este 
aceeaşi. De ce ni s-a propus acelaşi program? Pe banii noştri, atenţie, 
că este împrumut, şi se ridică următoarea problemă: de ce? Punctual: 
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una din cele mai delicate probleme, că sunt şi multe lucruri pozitive, 
este legată de acest sistem de management, de parteneriat între stat şi 
utilizatorii de apă care presupune inclusiv transferul unor bunuri 
publice cum sunt sistemele de irigaţii în mod gratuit către utilizatorii 
de apă. De fapt acesta este punctul nevralgic, şi aici vroiam să ajung, 
nu să discut despre altceva. De fapt toată invervenţia mea este legată 
exact astfel: dacă fac referire generală la o problemă, după aceea vă 
spun care este impactul. Asta am vrut să spun tot timpul de fapt. 
Dovadă: am început cu natura serviciilor. 

Natura serviciilor, dacă se clarifică, este foarte importantă 
pentru că dintr-o dată se rezolvă alte aspecte legate şi de subvenţii şi 
de tarifare şi de partea tva. Acesta este începutul, şi olandezul a spus 
treaba aceasta, şi o componentă din acordul de împrumut chiar pe 
aceasta s-a focalizat – pe reforma sistemului de tarifare, pe care nu ştiu 
dacă altcineva a luat-o în considerare. 

Un alt aspect este legat de statutul juridic al ANIF-ului. De ce 
este important acest statut juridic al ANIF-ului inclusiv pe problemele 
ridicate mai devreme de un domn deputat – domnule, ce se întâmplă 
cu sistemele acestea de plată, de salarizare şi aşa mai departe? 

Păi ori este agenţie şi funcţionează ca un mini-minister şi se 
comportă ca un mini-minister, fie este regie autonomă şi, atunci, este 
societate comercială şi trebuie să facă profit şi trebuie nu să aibă o 
politică de cheltuială imprudentă. 

Se mai ridică o problemă, şi veţi vedea de ce este o problemă 
– constrângerea în sistemul de licenţiere. 

Ştiţi că au fost emise mai multe ordine ministeriale privind 
sisteme de licenţiere în sistemul de îmbunătăţiri funciare. Ultimul este 
chiar de anul acesta: 182/2009. La un moment dat figurează ANIF-ul 
ca persoană ce participă la acest sistem de avizare, deşi nu este 
agenţie, dar procesul de avizare, prin natura sa juridică, este un act de 
natură administrativă. Ce caută ANIF-ul acolo dacă este regie 
autonomă? De ce trebuie să nominalizeze ingineri de îmbunătăţiri 
funciare la o societate comercială care caută să se licenţieze? V-am dat 
un alt exemplu care ţine de o aberaţie de natură legală. Care sunt 
implicaţiile? 

Pe de o parte, se încalcă un sistem de administraţie publică, 
pentru că avizarea presupune exerciţiul autorităţii publice, nu al unei 
regii autonome; 2) apare şi o sursă de corupţie; de ce: păi ANIF-ul cui 
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contractează lucrările după aceea? Societăţilor comerciale licenţiate, 
nu-i aşa? Păi cum adică?! El licenţiază, participă la un act de licenţiere 
şi după aceea îi cheamă la achiziţii publice pe aceştia?! Cum vine 
asta?! 

Deci eu v-am ridicat nişte probleme de natură instituţională, 
nu să arăt cu degetul la cineva. 

Apoi există aspecte legate de managementul sistemului, deci 
şi aici este o chestiune tehnică. Managementul sistemului va rezolva 
în timp multe aspecte de natură tehnică – cum se fac irigaţiile în 
România, problemă pe care chiar domnul Surdu a ridicat-o mai 
devreme, şi aspecte de natură financiară. Cine suportă pierderea când 
se pompează mai multă apă? Păi aceasta ţine de managementul 
sistemului de irigaţii. Nu este doar problema ANAF-ului aici. Deci 
este o problemă de pierdere pentru că, dacă se pompează mai multă 
apă în canal şi eu nu am nevoie decât de 10% din ea, cine suportă 
pierderea pe tariful de electricitate pentru că s-a pompat mai multă 
apă? Deci, prin urmare, este o problemă de management al sistemului 
care, de asemenea, nu a fost abordată până în prezent, dar urma să fie 
abordată chiar în această consultanţă în baza acordului de împrumut, 
deşi, repet, acordul de împrumut nu priveşte decât irigaţiile din păcate, 
nu priveşte toate lucrările de îmbunătăţiri funciare, ceea ce este rău. 

Există de asemenea probleme legate de proprietate, şi veţi 
vedea de ce sunt importante inclusiv în relaţia dintre ANIF şi SNIF, 
pentru că au existat nişte dispute interminabile pe acest subiect dar 
care sunt tot de natură legală. 

După cum ştiţi, Legea îmbunătăţirilor funciare nu conciliază 
definiţiile tehnice cu aspecte de natură legală. Vă dau un exemplu: 
amenajare de îmbunătăţiri funciare. Poate să treacă pe proprietatea 
mai multor persoane. Poate să treacă peste un oraş sau pe lângă un 
oraş unde am proprietăţi publice, proprietăţi private, proprietatea 
publică a comunei, proprietatea privată a comunei sau a oraşului. Nici 
că interesează subiectul acesta! 

De ce ridic problema aceasta: când apar inundaţii, cât capete 
sunt care se duc acolo să rezolve o problemă? Pentru că unul spune că 
este proprietatea lui, unul spune că este proprietatea lui. Vine 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă ca să îi strângă pe toţi 
şi să îi concilieze, dar cine în mod operativ are comanda unică pe 
subiectul acela?  Este o mare problemă aici. La prima vedere ar fi 
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Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, dar noi am avut 
problema aceasta în practică la inundaţiile din 2005 şi 2006, şi mai era 
o problemă atunci: faptul că existau două entităţi în ţara aceasta – 
Regia Apele Române şi Regia Autonomă Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare, fiecare având în administrare diguri, şi când 
la Bistreţ aveam de făcut o intervenţie vedeai două capete acolo – şi 
şeful Apele Române şi şeful ANIF şi mai venea şi şeful SNIF. Cine 
conducea de fapt lucrarea acolo? Pentru că fiecare putea să aibă 
puncte de vedere diferite cu privire la modul de intervenţie de acolo 
sau unde trebuia făcută o spărtură în dig. Mă înţelegeţi? 

Deci aspectele legate de proprietate sunt foarte importante şi 
când eu le-am ridicat ulterior, când am fost pe bază de licitaţie angajat 
la SNIF să discut cu directorul de îmbunătăţiri funciare acolo, nu mă 
înţelegea nimeni; parcă vorbeam în altă limbă. Am spus: domnule, le-
aţi rezolvat pe acestea? 

Constrângerea în sistemul de tarifare. 
A apărut un ordin care este şi acum în vigoare – Ordinul 1231 

din 2005 privind aprobarea normelor metodologice privind calculul şi 
plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, şi vă rog să 
reţineţi că acesta este titlul ordinului care îţi indică obiectul de 
reglementare. Eu spun ca jurist. 

Problema este că normele aprobate prin acest ordin nu fac 
referire la tarifele pentru servicii în toate îmbunătăţirile funciare, ci 
numai în irigaţii, ca şi cum celelalte n-ar exista. 

Care este efectul? Păi efectul este acela că celelalte tarife sunt 
stabilite de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, care 
are un nomenclator de serviciu dar care nu este conciliat cu 
normativele care au fost stabilite pentru servicii de îmbunătăţiri 
funciare din 1989. Acum, nu că mie îmi place un normativ din 1989 în 
condiţiile în care suntem în 2009, dar nu este vina mea că el a fost 
actualizat. Dar acel normativ de lucrări pentru îmbunătăţiri funciare 
din 1989 nu a fost înlocuit de altul. Prin urmare, toate serviciile de 
îmbunătăţiri funciare se desfăşoară potrivit acelui normativ, care ce 
înseamnă? Îţi stabileşte cum se face o decolmatare şi câte activităţi 
există pe o decolmatare. Aceasta înseamnă implicit şi care este costul 
pe decolmatare pe un metru pătrat sau pe o unitate de măsură. Dar în 
momentul în care ANIF-ul stabileşte costul pe un asemnea tip de 
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serviciu după cum crede de cuviinţă, cei care vin să execute aceste 
prestaţii pot intra în pierdere. Exact aşa s-a întâmplat cu SNIF-ul. 

Deci eu ridic aici o problemă de natură instituţională – care 
este sursa? Uite care este sursa! Aceasta a fost o sursă de pierdere! 

Vă rog. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Eu vroiam să vă rog: vizavi de pierderea de la SNIF, nu 

consideraţi că a fost o mare greşeală împărţirea în SNIF şi ANIF? 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Ba da. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Dar pe vremea aceea eraţi ministru sau unde eraţi? Este vorba 

de nota de fundamentare pentru modificarea Legii 138/2004, prin 
Legea 290/2006, în special la articolul 95, care prevede divizarea în 
SNIF şi ANIF – este vorba de redactarea hotărârii de guvern, nota de 
fundamentare, statutul viitoarelor societăţi şi împărţirea activelor, 
acţiunilor şi aşa mai departe. Eraţi pe vremea aceea acolo? 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu. Staţi puţin, că vă spun imediat. Vă spun şi în partea a 

doua. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Şi care a fost raţiunea? Sunteţi jurist. Eu nu sunt. Sunt 

agronom. Pe Legea 31/1990, articolul 95 din Legea 290 este contrar 
acestei legi – Legea 31/1990 republicată referitoare la divizări, pentru 
că a fost o mare greşeală. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
A fost, dar staţi puţin, că ajungem acolo, pentru că ziceam ca 

întâi termin partea aceasta şi ajung la întrebarea dumneavoastră. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Referitor la pierderea aceasta, mă interesează în mod 

deosebit. 
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Domnul Valentin Ionescu: 
Ştiu. Voi reveni la chestia aceasta în partea a doua, că v-am 

propus ca modalitate de abordare întâi să abordez nişte chestiuni de 
sistem şi după aceea va fi mult mai uşor de înţeles exact aspectele 
legate de SNIF, şi deja aţi văzut că aţi percutat imediat. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Eu îmi dau seama că am în faţă un om pregătit mai ales din 

punct de vedere juridic, dar mie îmi bate în cap mereu ideea şi 
realitatea lucrurilor că, dacă am calcula cheltuielile şi banii pe care i-a 
investit statul român în sistemul de irigaţii şi în desecări, noi ar trebui 
să avem astăzi cel mai modern sistem de irigaţii din Europa, or noi 
suntem la coada Europei, fermierii sunt trataţi aşa cum sunt trataţi ei, 
cu toate necazurile şi cu toate greutăţile cu care se confruntă. Eu cred 
că nu ar fi loc acolo unde ţi se dă libertatea cu secunda să bagi atâţia 
cât ar trebui să intre din această cauză. Din 1990 încoace toţi cei care 
au fost la cârma acestor societăţi... şi să o spunem pe cea dreaptă, s-au 
furat banii ca în codru. Asta mă doare. 

Eu vă mulţumesc că aţi venit şi sunteţi în asentimentul 
comisiei să clarificăm aceste probleme. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Şi eu vă mulţumesc. 
Aţi anticipat nişte lucruri la care eu aş fi venit după aceea 

chiar mai detaliat, însă mă oprisem aici cu precizarea că sistemul de 
tarifare este doar una din sursele de pierdere, şi nu singura sursă de 
pierdere pe care eu am constatat-o la SNIF. 

M-aţi întrebat când am venit eu acolo. În 2004 nu aveam nici 
o legătură cu acestea. 

Ca să ştiţi foarte bine cum m-am implicat eu în acest subiect 
– deci eu am încheiat un contract în calitate de consultant cu BCOM 
în noiembrie 2005, când deja potrivit legii planul de privatizare 
trebuia realizat dar nu din cauza consultantului ci pentru că ministerul 
a întârziat toată procedura de licitaţie. Asta este. Cu alte cuvinte, s-a 
întârziat un an, şi nu vă pot da eu explicaţie de ce au întârziat ei cu un 
an. 
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Domnul Culiţă Tărâţă: 
Probabil că era coadă mare la împărţeală. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu, domnul deputat. Nu ştiau ce să ceară. 
Eu am avut o discuţie cu ei la un moment dat şi ei nu au ştiut 

ce să ceară în documentaţia de licitaţie, dar erau angajaţi de Banca 
Mondială, nu vă supăraţi. Pe banii statului român, domnule! Şi aceia 
nu ştiau ce să ceară într-o licitaţie de fapt, ceea ce este puţin curios. Şi 
nici n-au citit legea, pentru că la un moment dat ne-au solicitat nouă să 
facem evaluarea SNIF-lui fără restructurare, deşi eu, cinstit, le-am dat 
şi măsuri de restructurare! Pentru că aşa cere legea! Mă înţelegeţi? 

Am terminat această muncă în martie 2006. Ulterior 
directorului Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare a făcut o 
licitaţie pentru mai multe activităţi – juridic, audit intern, cum solicita 
legea, şi financiar. A făcut licitaţie. Eu am câştigat a doua oară pe 
partea juridică, şi vă voi spune şi acolo în ce a constat activitatea 
respectivă. 

În fine, acum ultimul punct pe partea de sistem se referă la 
subvenţii. Aici apare o problemă majoră, şi să ştiţi că nu numai în 
legătură cu subvenţiile care au fost acordate în îmbunătăţirile funciare, 
ci în general cu tot sistemul de subvenţii din România. 

Subvenţia este un ban public, corect? Bun. 
Deci dacă este un ban public, este puţin de neînţeles să se 

solicite beneficiarului de subvenţie plata tva pe subvenţia respectivă. 
De ce se porneşte de la ideea aceasta? 

De exemplu, în cazul ANIF-ului şi SNIF-lui s-a spus: păi da, 
dar sunt subiecte de drept comercial; prin urmare, potrivit legii, 
trebuie să plătească tva. Ok, trebuie să plătească tva. Pe ce plătesc tva? 
Păi pe aceste servicii care au fost subvenţionate, care, atenţie, şi 
reamintesc ce spuneam mai devreme: nu sunt definite, nu se ştie ce 
sunt – sunt servicii comerciale? sunt servicii publice? Dacă spunea 
clar că sunt servicii publice, problema tva nici nu se mai ridica. 

Aşa, apare un non-sens. De ce? Statul dă o subvenţie, 
subvenţia se duce la ANIF, ANIF-ul plăteşte SNIF-ul cum a fost ani 
de zile pentru lucrări de mentenanţă, nu pentru lucrări de capital, şi îi 
cere tva. Păi cum adică? Tu ceri pe subvenţia pe care tu ai luat-o tva? 
Dar asta se întâmplă. Deci statul dă un ban şi după aceea cere ceva 
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înapoi. Păi şi aceasta este o sursă de pierdere, pentru că dacă eu nu am 
reactualizat nomenclatorul acela din 1989 cu privire la în cât timp şi 
cu ce consumi şi cu ce oameni execut o lucrare de îmbunătăţiri 
funciare şi ANIF-ul stabileşte preţul pe lucrările respective cum 
doreşte, că aşa îi permite ordinul, 2) eu dau subvenţie dar cer şi tva. 
Păi cine să nu intre în pierdere? Este normal ca SNIF-ul să intre în 
pierdere, chiar dacă au fost şi probleme de organizare internă, şi vom 
ajunge şi la ele să le vedeţi. Dar vreau să spun că instituţional s-au 
creat surse de pierdere la societăţile comerciale implicate. Şi cele mai 
mari pierderi au fost în irigaţii, care, culmea, la SNIF acopereau doar 
7% din totalul veniturilor şi mult mai puţin ca pondere în totalul 
activităţilor, pentru că majoritatea erau pe decolmatări sau pe 
combaterea eroziunii solului şi mai erau închirieri. 

Prin urmare, şi problema cu subvenţiile trebuie discutată, 
regândită cumva cu Ministerul Finanţelor, pentru că acolo este o 
problemă. 

Acum toată lumea spune: da, dar uite, ministerul plăeşte 
târziu cu tva, sau nu-mi plăteşte la timp, apare şi un decalaj între data 
în care primesc eu banii după ce am executat un serviciu dar statul îmi 
cere tva înainte că nu-i interesează treaba aceasta, pe motiv că are 
factura. 

Acum trec la problemele legate de SNIF. 
V-am spus în ce context am ajuns eu acolo şi ce probleme am 

găsit. 
Pe lângă cele peste 600 de litigii, când eu am plecat 

rezolvasem deja peste 150. Dar vreau să vă spun următorul lucru: o 
parte din litigii s-au creat datorită faptului că până în 2004 eu am găsit 
contracte de prestări servicii în irigaţii încheiate cu persoane fizice 
cărora nu li se luase nici măcar datele de identificare. Îl chema Ion, nu 
avea buletin, nu avea domiciliu, nu avea CNP trecut acolo, şi am pus 
juriştii să dea telefon la poliţie ca să îi găsească pe aceştia. Dincolo de 
faptul că multe erau prescrise. Aşa ceva este incredibil! Cum au putut 
fi încheiate asemenea acte! Dar aceasta este o mică paranteză. 

Prima problemă pe care eu am semnalat-o încă de la evaluare, 
şi veţi vedea ce implicaţii legale sunt, este legată de patrimoniu. 
Patrimoniul SNIF-lui nu era clarificat în 2004 şi nici ulterior. 
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În primul rând nu s-a făcut separarea de patrimoniu între 
SNIF şi ANIF şi, din câte am cunoştinţă, nu ştiu dacă este adevărat 
sau nu, nu s-a finalizat nici în prezent. 

Potrivit legii, trebuia să se facă această separare dincolo de 
faptul că Legea îmbunătăţirilor funciare a făcut o mare greşeală care 
încălcare normele financiare din ţara aceasta, pentru că s-a zis aşa: se 
face SNIF şi din SNIF se desprinde ANIF care preia o parte din 
activul patrimonial. Păi nu-i normal. Trebuia să preia activ patrimonial 
cu pasiv, corelativ la activul respectiv, nu doar tu pleci cu nişte bunuri 
şi laşi toată datoria într-un singur loc. Deci aceasta încalcă dintr-o dată 
normele financiar contabile în momentul în care faci o divizare şi 
Legea 31 şi normele financiar contabile emise de Ministerul 
Finanţelor spun foarte clar că se face egalizarea pasivului şi activul, nu 
aşa – unii preiau numai activ şi alţii preiau numai pasiv. 

Dar, dincolo de acest aspect este că această separare de 
patrimoniu nu s-a finalizat şi s-au creat tot felul de neînţelegeri între 
SNIF şi ANIF pe această temă. 

A mai apărut o neînţelegere. Care? ANIF-ul avea pretenţii 
asupra unor bunuri pe care le considera în proprietate publică. Şi ce 
făcea? Dădea direct la Ministerul Finanţelor anumite bunuri pe care 
anterior încheiase primul protocol de separare cu SNIF-ul şi spunea: 
păi da, dar acestea sunt bunuri publice, şi Ministerul Finanţelor fără 
nici un act a făcut înregistrarea aşa, şi după aceea venea ANIF-ul la 
SNIF să spună – păi da, dar vezi că acestea sunt bunuri publice, hai să 
remodificăm ordinul de separare a patrimoniului. Mă înţelegeţi? Deşi 
trecerea în proprietate publică se face în baza unui act normativ, nu 
dacă mă duc eu cu discheta la Ministerul Finanţelor Publice, că eu aşa 
cred că este bine. 

Al doilea aspect este legat de faptul că s-a încheiat şi al doilea 
protocol de separare în martie 2007. La acela am participat eu şi cu 
domnul Nastea, care era director la Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare Pentru că au apărut nişte neînţelegeri între 
domnul Nastea şi domnul Berches care era director la SNIF şi, ca să 
nu se mai creeze obstacole sau tot felul de discuţii, s-a spus: bine, 
domnule, du-te tu şi rezolvă matale problema aceasta. Ok. Şi s-a 
încheiat şi acest al doilea protocol de separare a patrimoniului dintre 
SNIF şi ANIF, care nu a fost însă aprobat prin ordinul ministrului 
agriculturii. 
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Acum, eu nu vă pot face toată istoria ca să vă zic că în 
momentul în care m-am apucat să verific protocoalele de predare-
primire din sucursale înainte să apară divizarea legală între SNIF şi 
ANIF eu vedeam într-un loc de exemplu că figurează X, dar figura 
aceeaşi persoană şi dincolo la predare, adică şi într-un loc şi în altul 
era unul şi acelaşi, că el se gândea: lasă, că mă duc eu şi mă transfer la 
ANIF că ştiu eu că va fi bine acolo. Au fost şi cazuri de genul acesta. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi nume. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu mai ştiu. Erau din sucursale. Nu am de unde să îi cunosc. 
Dar, dacă se iau actele în mână, vă vor spune cei din SNIF şi 

din ANIF că este aşa. Adică eu la un moment dat am ridicat problema: 
domnule, cum s-au încheiat aceste protocoale în condiţiile în care 
semnează la predare şi primire aceeaşi persoană? Păi ce act este acela 
valabil?! 

Dar, dincolo de acest aspect, vreau să vă mai fac o precizare, 
şi anume că la un moment dat, deşi nu s-a finalizat separarea de 
patrimoniu între SNIF şi ANIF, s-a făcut evaluarea terenurilor şi 
clădirilor în iarna anului 2006 la Societatea Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare pentru că exista şi o normă legală în hotărârea Guvernului 
626 privind aprobarea normelor metodologice la Legea 268 care 
reglementează privatizarea societăţilor în agricultură. În anexă există 
un articol care zice aşa: capitalul social al societăţilor comerciale 
cărora li s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate 
asupra terenului se majorează de drept cu valoarea terenurilor 
menţionate în certificat în cazul în care operaţiunea nu a fost deja 
efectuată. Asta înseamnă că existau obligaţii legale să faci evaluarea 
terenurilor, cel puţin a terenurilor, nu mă refer la altele, şi împreună cu 
documentaţia cadastrală să te duci la Ministerul Agriculturii să obţii 
certificatul de atestare a dreptului de proprietate potrivit hotărârii 
Guvernului 834 din 1991. Vă dau o explicaţie de ce s-a făcut 
evaluarea, dar odată cu această evaluare a terenurilor s-a făcut şi 
evaluarea clădirilor că pe multe terenuri se aflau nişte clădiri pe care 
nu puteai să le laşi aşa şi, atunci, s-a făcut întreaga documentaţie 
cadastrală, drept pentru care, dacă ţinem cont şi de ultimul ordin care 
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nu a fost aprobat, SNIF-ul avea în jur de 400 şi ceva de terenuri cu 
clădiri, mă rog cu o suprafaţă construită – nu vă pot spune pe dinafară 
acum, dar cred că numai pentru 40% avea titlu de proprietate, deci aici 
a fost o problemă care nu a fost rezolvată de Ministerul Agriculturii şi, 
atunci, se ridică următoarea problemă: păi dacă nu s-a clarificat şi în 
primul rând nu s-a finalizat separarea de patrimoniu, 2) nu s-a 
clarificat patrimoniul care constă în bunuri imobile ale societăţii, de ce 
s-a făcut ulterior o evaluare pe toată societatea, deci nu numai pe 
terenuri şi clădiri. Fac o precizare: când vrei să pregăteşti o societate 
comercială pentru privatizare, faci o evaluare a societăţii din toate 
punctele de vedere – potenţial economic, goodwill, renume, brend şi 
aşa mai departe, şi îi dai o valoare de piaţă care poate să fie preţul de 
ofertă la pornire. Bun, şi eu ridic problema: dacă patrimoniul nu era 
clarificat, de ce s-a făcut ulterior după ce eu am plecat şi a plecat şi 
directorul şi nu mai ştiu cine? De ce s-au tocat bani acolo ca să se facă 
această evaluare? Pentru că oricum legal nu se putea face privatizare. 
Şi, din câte am înţeles eu, s-au dat sute de mii de euro pentru asta. Şi 
aceasta în condiţiile în care societatea avea datorii şi avea facturi de 
plătit către terţe pesoane juridice. Faci o evaluare pentru ce? Că aşa a 
cerut ADS-ul să o facă pe socoteala SNIF-lui? Păi ADS-ul nu ştia că 
nu avea de ce să o facă? Că nu avea cum să se privatizeze? 

Nu mai spun că planul de privatizare şi evaluarea pe care 
BCOM-ul a făcut-o, nu că am făcut-o eu că este impersonală, chiar 
dacă am realizat-o eu, ea este lucrarea consultantului, nu au fost 
aprobate de Ministerul Agriculturii şi Ministerul Agriculturii nu a 
trimis nici până în ziua de astăzi o adresă scrisă ca să menţioneze 
temeiurile de drept sau alte temeiuri pentru care nu a aprobat acel 
raport. Deci nu a avut absolut nici o motivaţie să o facă. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
Cine era ministru la vremea aceea? 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Remeş. Nu a fost numai domnul Remeş. Au fost mai mulţi. A 

fost domnul Flutur, domnul Motreanu şi după acea domnul Remeş. 
În privinţa altor aspecte... 
Vă rog. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Ce spuneţi dumneavoastră sau ce ne-aţi spus dumneavoastră 

până acum aici este într-o logică aproape perfectă şi dovedeşte faptul 
că nu aţi câştigat degeaba una sau două licitaţii în legătură cu această 
mare avere a neamului românesc – îmbunătăţirile funciare, dar avem 
rugămintea, dat fiindcă noi din curtoazie şi din politeţe nu v-am oprit, 
dar unele din aceste aspecte noi le cunoaştem, suntem de meseria asta, 
deci v-aş ruga numai să le punctaţi ca să vă putem pune şi nişte 
întrebări, pentru că am dori ca dumneavoastră să ne depuneţi un raport 
scris cu toată enciclopedia pe care o reprezentaţi vorbită, pentru că 
multe din lucrurile pe care dumneavoastră le formulaţi din fericire 
pentru noi şi felicitări pentru dumneavoastră, şi tehnic, se lovesc de 
aspectul juridic care este mult mai important şi a generat toate aceste 
situaţii în relaţiile dintre ANIF, SNIF şi terţi, că terţii sunt 
administraţie centrală, că sunt administraţie locală, că sunt diferite 
societăţi care au proiectat, care au analizat, care au consultat, care au 
efectuat lucrări licitate, nelicitate, cu facturi, cu nominalizare de 
persoane fizice sau juridice sau numai cum aţi evocat aici – Ion sau 
Gheorghe, dacă puteţi să numai să le punctaţi. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Bun. Eu mă voi rezuma, ca să vă las şi pe dumneavoastră să 

interveniţi, la următoarele două aspecte pe scurt, şi am încheiat într-un 
minut. 

Eu acolo am încercat să iau măsuri de restructurare internă şi 
separat măsuri de restructurare comercială, care sunt de natură legală. 
Ultimele vă interesează. A întrebat şi domnul deputat mai devreme: 
domnule, cum se face divizarea aceasta? Acesta este o măsură de 
restructurare legală. Legea îmbunătăţirilor funciare nu a precizat foarte 
exact dacă se face o divizare prin dispariţia societăţii iniţiale, adică a 
SNIF-lui şi rezultă două societăţi complet noi – aceasta este o variantă 
de divizare potrivit Legii 31, sau dacă se face o divizare păstrând o 
societate şi făcând doar una nouă. 

Dat fiind faptul că m-am luptat din septembrie 2006 – am 
prezentat acte normative la Ministerul Agriculturi de divizare, am 
ajuns la diferite stadii de negociere inclusiv cu ANAF-ul, şi a fost 
totul nu bine. Am avut foarte multe obstacole şi când credeam că ele 
sunt rezolvate, ele nu au mai fost rezolvate exact într-un moment în 
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care expira ultimul termen legal, potrivit Codului de procedură fiscală, 
de amânarea plăţii unor datorii fiscale pe 6 luni, ştiţi despre ce este 
vorba, cu SNIF-ul, caz în care societatea intra în incapacitate de plată, 
şi domnul Remeş a oprit acest proces de restructurare legală. De ce l-a 
oprit? Nu ştiu. 

Deci eu i-am prezentat dânsului două acte normative în final - 
dintr-o hotărâre a guvernului am făcut două ordonanţe de urgenţă, că 
nu mai aveam cum altfel, în care să rezolv două probleme de la bun 
început clare: 1) problema patrimoniului, pentru că ea nu mai putea fi 
rezolvată pe calea unei negocieri şi prin ordin ministerial, şi dacă 
rezolvam problema patrimoniului automat rezolvam şi problema 
divizării că ştiam ce împart. Egalizând activul cu pasivul într-o 
societate, şi scăpam SNIF-ul de datorii, lăsam toate terenurile şi 
clădirile pentru care exista o mare atractivitate din partea multora. Am 
şi spus: domnule, nu ne interesează, luaţi tot – şi Ştefăneşti, şi terenul 
de la Craiova, ce vreţi dumneavoastră, şi lăsaţi SNIF-ul ca să 
funcţioneze cu un personal de specialitate că, altfel, îl pierdem şi nu 
mai avem cu cine face lucrări în ţara asta, şi rămâne cu un nucleu de 
7-8 sucursale în toată ţara care sunt legate de bazine geografice ca să 
poată funcţiona. Nu au vrut. 

Actele normative sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii, 
şi cu asta s-a încheiat capitolul SNIF-lui la vremea respectivă pentru 
că după ce noi am plecat datoriile au început să crească. Nu vă spun şi 
de măsuri de restructurare internă. Deci când eu am venit acolo, nu 
existau nici reguli scrise – cum să se opereze între direcţii, nu aveau 
atribuţii. Aveau un ROF în general. Le-am făcut pe acestea, după 
aceea m-am axat pe disciplina financiară. Împreună cu directorul 
general s-a înfiinţat un corp de control ca să întărim disciplina 
financiară, având în vedere pierderile din sistem. După ce am plecat 
noi, s-au distrus toate lucrurile acestea. S-au făcut licenţieri, IZO 9000 
ca să participi la o licitaţie, s-a luat licenţiere şi pe lucrări de 
îmbunătăţiri funciare în silvicultură. S-a pierdut şi asta. Adică o 
muncă de un an de zile a fost distrusă pentru că un ministru nu a vrut 
să înţeleagă. Nu ştiu dacă a avut vreun interes. Eu nu ştiu dacă a avut 
Remeş vreun interes, dar pur şi simplu la el s-au oprit toate lucrările 
acestea. A zis că pe el nu-l interesează sistemul de îmbunătăţiri 
funciare, SNIF-ul să se ducă la ADS, să se vândă şi la revedere. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi directorul de la SNIF cine era? 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Era domnul Berches încă. După aceea a fost schimbat. 
A doua problemă este că a băgat şi sindicatele în Consiliul de 

administraţie, ceea ce mie mi se pare un conflict de interes pentru că 
sindicatul are rolul de a apăra drepturile salariaţilor, nu de a lua şi 
decizii în locul patronului şi administratorului. 

Adică au fost nişte mişcări de natură informală mai mult ca să 
liniştească pe moment nişte proteste salariale şi în acelaşi timp să nu 
rezolve nimic cu SNIF-ul, acesta pe motiv că existau tot felul de cereri 
neoficiale cu privire la nu ştiu ce terenuri. 

Eu v-am spus ce soluţii legale au fost luate. Şi acum mă 
opresc pentru că oricum sunt prea multe lucruri de zis. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Acum vreau să stabilim o procedură – am câteva întrebări 

care sper să vă ajute în raportul pe care vi l-am solicitat: 
Domnul Ionescu, prima întrebare: există o raţiune, un criteriu 

tehnic, economic, geografic – bazine hidrografice, pentru care SNIF-ul 
şi ANIF-ul s-au împărţit pe sucursale? 

Nu vreau să facem un dialog, ca să economisim timpul 
tuturor. 

A doua întrebare: Banca Mondială ne-a oferit un model, aţi 
afirmat aici, de tip Mexic, Filipine, Indonezia, Kazakstan etc., aplicat 
în respectivele ţări acum 40 de ani. Care au fost considerentele pentru 
care am plătit şi am acceptat studiul făcut de Banca Mondială şi am 
trecut la aplicarea lui? 

A treia întrebare: audiind pe cei de la ANIF şi audiindu-vă pe 
dumneavoastră acum, ascultându-vă de fapt pe dumneavoastră acum, 
că v-aţi oferit voluntar să ne aduceţi nişte informaţii, de ce la ANIF 
exită această percepţie că atâta vreme cât există o relaţie contractuală 
între SNIF sau ANIF, chiar dacă sunt societăţi ale statului şi cineva 
prestează servicii sau prestează un serviciu sau vinde ceva, de ce este 
această discuţie cu tva-ul? Pentru că în mod normal cel din contract 
taie o factură, se încarcă cu tva-ul şi îl deduce pe urmă. Vreau să vă 
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notaţi întrebările, vă rog, că şi eu mi-am notat aici cât dumneavoastră 
aţi vorbit. 

Le repet: prima este – care este criteriul economic, geografic, 
tehnic după care s-au împărţit – ba 7, ba 12, ba acum se fac încă 2-3 în 
plus, ba acum pe la ANIF, pe la SNIF se pun nişte directori care n-au 
nici o treabă cu îmbunătăţirile funciare, care cred că este una dintre 
cele mai grele meserii din lumea acesta – trebuie să ştii limba asta 
perfect ca să poţi lucra în îmbunătăţiri funciare, şi sunt nominalizaţi 
acum recent nişte directori care sunt – un specialist în aeronautică, un 
jurist, unul este specialist în drumuri şi poduri, altul specialist în 
biologie. 

A doua este cu Banca Mondială – de ce modelul acela? 
A treia: care este de fapt nebuloasa în mintea celor care 

lucrează şi emit facturi şi în mintea celor care controlează în legătură 
cu tva-ul? Noi am înţeles perfect că sunt anumite operaţiuni care ţin de 
partea de subvenţii care n-au nici o treabă cu tva-ul, dar în acelaşi timp 
acesta este sistemul, este un blending, este o amestecătură de stat cu 
comercial, de agenţie cu regie, am înţeles şi asta foarte bine, este 
aiurea, dar asta este acum, dar nu poţi să pui oamenilor în cârcă acum 
această operaţiune cu tva-ul care poate deveni pentru ei un dezastru. 

Vroiam să vă întreb de ce nu se aplică la ANIF aspectul legat 
cu cine suportă pierderea de apă, că este clar, este vorba de această 
Lege 138 şi apoi de ordinele miniştrilor şi hotărârile de guvern care s-
au dat ulterior intrării în vigoare a legii, dar ideea care a fost – s-a 
pornit că statul, aşa cum majoritatea, dacă nu chiar în toate ţările din 
Uniunea Europeană, duce apa la staţia de punere sub presiune. Îl  
priveşte, deci toate cheltuielile care sunt de la până la staţia de punere 
sub presiune sunt cheltuielile statului. De ce a apărut acum această 
discuţie interminabilă cu privire la tarifare, şi mă refer la tarifarea la 
apă, nu la tarifarea de lucrări de întreţinere, de reparaţii şi altele. Că aţi 
făcut referire aici la ordinul acela 1231 din 1981. 

Aici mai apare încă o problemă: că sunt tarife de 30 de lei, 
din care un utilizator de apă plăteşte 10% decât 3 trei lei la baza 
sistemului, şi sunt tarife de 1.800 de lei, din care utilizatorul de apă 
plăteşte 1.800 de lei pentru că iese în afara normelor stabilite prin 
ordinul ministrului. 

O altă întrebare: aţi făcut o afirmaţie care mie mi se pare 
foarte gravă - că s-a făcut o greşeală atunci când patrimoniul public s-
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a înstrăinat în baza unor hotărâri şi în baza legii la asociaţiile de 
udători. Eu afirm aici că noi am făcut din 1990 o mare greşeală în 
legătură cu utilajele de la SMA-uri, fostele asociaţiile agricole sau 
cum s-au constituit ele în societăţi agricole după 1990, şi vroiam să vă 
întreb: consideraţi în continuare că ar trebui să existe altceva decât o 
activitate comună a organizaţiilor de udători şi SNIF? Pentru că vreau 
să vă informez că astăzi, din cauză că nu s-a predat tot patrimoniu 
organizaţiilor de udători, SNIF-ul clasează aripi de udare, clasează 
grupuri de pompare, clasează agregate, utilaje, şi fie le dă la fier vechi, 
fie le vinde cu bucata pe la unii care fac un gard, sau pur şi simplu 
aceia nu au cu ce cumpăra utilajele şi stau cu ele în stocuri, stocuri 
pentru care plăteşte pază. 

Şi ultima întrebare: juridic, aţi verificat intrarea şi ieşirea 
patrimoniului legat de afacerea TRANSAG la SNIF? Pentru că, din 
informaţiile pe care le avem noi aici – nişte documentare, este că 
SNIF-ul trebuia să încaseze, de la cele 70 de ferme model care au 
primit câte un set de utilaje din totalul pe utilaje care au intrat, nişte 
dobânzi, nişte rate de capital în fiecare an – nu ştiu cum, de două ori, 
vara şi toamna, când încep ei să încaseze banii, iar banii respectivi s-
au dus la firma nu ştiu care din off-shore-ul din paradisul nu ştiu care, 
pe de o parte. Pe de altă parte, s-a făcut cumplita greşeală care a ucis 
de fapt această afacere care a început foarte bine. Unde n-ar da 
Dumnezeu acum să mai vină încă sute de utilaje pe care să le ia 
agricultorii? Deci s-a reziliat unilateral în baza a ce? a unui ordin? a 
unei legi, a unei hotărâri de guvern, deci s-a reziliat unilateral 
contractul dintre firma respectivă care ţinea programul şi fiecare 
fermier în parte şi s-au adunat utilajele în trei locuri ca să facă prestări 
de servicii, după care s-au înstrăinat prin AVAS, s-au vândut, s-au 
valorificat prin AVAS, iar banii respectivi nu s-au dus la SNIF şi de la 
SNIF la cei cu care SNIF-ul avea obligaţii financiare, şi în baza cărora 
apoi respectivii au încasat garanţia guvernamentală. 

Dacă aveţi ceva clar precizări, pentru că aici circulă variante. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Prima întrebare legată de separarea SNIF/ANIF, separarea 

aceasta este prevăzută chiar în acordul de împrumut, deci este deja o 
obligaţie asumată de statul român, şi eu vă pot spune acum ce raţiuni 
au avut ei, probabil: s-au gândit să externalizeze serviciile de 



 42

mentenanţă, nu altceva, şi să intre într-un sistem competitiv, adică 
toate lucrările legate de lucrări de mentenanţă, ca şi cele de construcţie 
de diguri sau ce mai erau, să fie scoase la licitaţie, astfel încât implicit 
s-ar fi eliminat şi subvenţia. Banca Mondială a fost de acord să 
menţină subvenţia încă 2 ani de la data intrării în vigoare a acordului, 
şi acest lucru s-a stipulat şi în Legea îmbunătăţirilor funciare, în 
articolul 95, când s-a spus: domnule, mai atribuim 2 ani. După aceea 
au fost de acord: bun, hai să atribuim 3 ani. Dar ei au avut în vedere să 
se externalizeze serviciul acesta pe care îl considerau în pierdere. Nu 
s-au gândit, şi vă dau un exemplu, că, dacă pierzi personalul care 
deocamdată nu mai este specializat în nici o şcoală profesională, nu 
prea mai găseşti societăţi care să execute multe din astfel de lucrări. 
Asta nu i-a interesat pe ei. Pe ei îi interesa să se elimine subvenţia şi să 
se elimine o sursă de pierdere. Au tratat-o macro-economică, dacă 
vreţi, şi atâta tot. 

Al doilea aspect legat de modelul aplicat de Banca Mondială, 
într-adevăr este un model... 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Daţi-mi voie. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Vă rog. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu aţi răspuns la prima întrebare: care este criteriul după care 

cineva atotputernic a stabilit că sunt 7 sau 10 sau 12 sucursale SNIF 
sau 22 sau 27 de sucursale ANIF? Care este criteriul? Există vreo 
bază, un criteriu care să aibă o logică în faptul că au stabilit 
sucursalele acestea? 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu. Nu există nici o logică, şi eu vă spun: după ce s-a 

încheiat ce v-am spus, unde Banca Mondială a avut doar două ţinte, şi 
anume privatizarea SNIF şi să se elimine subvenţia care se acordă, 
Ministerul Agriculturii a iniţiat o hotărâre a guvernului care a şi fost 
aprobată – 1407 din 2004 care spune aşa: este un plan de reorganizare 
globală a SNIF-lui, şi aici sunt nişte lucruri atât de confuze încât poţi 
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să faci ce vrei, adică poţi să faci şi divizare, poţi să faci şi vânzări de 
active, poţi să faci şi vânzări de ateliere şi secţii, care din punct de 
vedere legal nu există, că nu ai cum să privatizezi ateliere şi secţii, ci 
externalizezi un sediu secundar după ce în prealabil transformi în 
filiale şi vinzi acţiunile acelei filiale. V-am spus ca tehnică de 
privatizare. Dar nu aşa – vând un atelier. Ce este aia – vând un atelier 
sau o secţie? 

Dar, dacă te iei după această hotărâre 1407, cu SNIF-ul se 
putea face orice, dar este în vigoare. Iar în planul de privatizare pe 
care eu l-am propus, prin consultant, pentru că este al consultantului 
străin, le-am propus nişte măsuri de restructurare prealabile astfel 
încât privatizarea să aibă o coerenţă. N-au ţinut cont de ele. Pentru ei, 
asta era literă de lege. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am înţeles. Deci nu a existat nici un criteriu. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu. 
Şi mai este ceva: când se spune vânzări de active, poţi să 

înţelegi din punct de vedere financiar contabil orice, că activ poate să 
fie un bun imobiliar, dar poate să fie o macara, nu? că şi aceea este 
activ. Deci se putea vinde absolut orice. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Au cheltuit o groază de bani şi le-au reparat, după aceea le-au 

dus la fier vechi, pe altele le-au mutat de la Brăila la Ialomiţa, de la 
Ialomiţa la Călăraşi, de la Călăraşi la Mehedinţi şi s-a pierdut urma 
lor. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Da, şi noi le-am propus să abroge această hotărâre a 

guvernului din 2004, şi nu au vrut să abroge cei de la minister. Au zis 
că ei nu iniţiază aşa ceva. 

Acum, referitor la modelul Băncii Mondiale, modelul care 
ne-a fost nouă propus are şi câteva părţi bune. De exemplu, ni s–a 
propus o reformă a sistemului de tarifare. 
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 Modelul aplicat de Banca Mondială are câteva elemente 
pozitive. Eu nu le consider pozitive, dar are şi unele lucruri pozitive, şi 
lucrul pozitiv este de exemplu reforma sistemului de tarifare, pentru 
că de aici decurg şi celelalte întrebări pe care le-aţi pus şi multe alte 
probleme. Deci, dacă sistemul de tarifare este altfel conceput, atunci 
rezolvi şi problema pierderilor de apă. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnul Ionescu, contez pe inteligenţa dumneavoastră şi vă 

spun că acest model este de fapt cheia şi lăcata activităţii din 
îmbunătăţirile funciare, şi dumneavoastră aţi spus şi eu insist, că aici 
nu vorbim numai despre irigaţii; aici trebuie să vorbim şi de desecare, 
aici trebuie să vorbim şi de îndiguire, aici trebuie să vorbim mai ales 
de combaterea eroziunii solului, pentru că dacă vă duceţi în istoric 
vedeţi că lucrările de combaterea eroziunii solului sunt mai 
costisitoare sau au înmagazinat la vremea respectivă valori 
extraordinare. Sunt bani extraordinari băgaţi în aceste lucruri – de la 
studii, proiectare, construcţii, exploatare, întreţinere. 

Revin: ce fel de sistem a introdus Banca Mondială sau ne-a 
recomandat când stabileşte un tarif discreţionar între cel care are o mie 
de hectare la prima treaptă de pompare şi cel care are o mie de hectare 
la ultima treaptă de pompare? 

Încă odată: eu, ca agricultor, nu beneficiez de renta funciară 
şi toate avantajele dacă eu fac 5 mii de kg de grâu la hectar, ceea ce 
este o greşeală, că ar trebui să fac peste 7 dacă irig, dacă fac jos, acolo, 
la prima staţie de pompare 7 mii de kg de grâu la hectar. Există 
undeva vreo prevedere legală care pe mine de jos şi pe acela de sus mă 
pune acela de jos să vând grâul mai ieftin că plătesc numai 30 de lei 
mia de metri cubi de apă, iar cel de sus trebuie să vândă de 60 de ori 
mai scump pentru că tariful la mia de metri cubi de apă sus la a 4-a, a 
5-a treaptă de pompare este de 60 ori mai scumpă? 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Am înţeles. Eu nu sunt specialist în sisteme de tarifare. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Daţi-mi voie. Aţi apreciat adineauri că Banca Mondială are în 

studiul acesta pe care ni l-a pus în braţe şi elemente pozitive, şi aţi 
început să evocaţi elementul pozitiv tarifare. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
Nevoia de reformă a sistemului tarifar. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu. 
Păi Banca Mondială a pus studiul acesta la îndemâna noastră 

şi noi, în baza acestui studiu, am stabilit un sistem de tarifare. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Tocmai asta este problema. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Păi haideţi să ne lămurim. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Ei au propus ceva. Eu nu am citit, ci doar am avut discuţii pe 

tema acesta, dar nu am răspuns eu de aşa ceva. Ei au propus ceva, dar, 
dacă este în continuare în vigoare acest ordin din 2005, când de fapt 
nici nu se terminase lucrarea pe tarifare a consultantului, înseamnă că 
ei nu au implementat nimic. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Ne vom lămuri cu ei. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Da. 
Deci acesta este de pe vremea domnului Flutur. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă îmi permiteţi, vreau să vă citez pe domnul preşedinte 

Nica al UAI-urilor: în urma a ceea ce s-a convenit cu Banca Mondială, 
s-a introdus sistemul de tarifare care este o eroare, o greşeală, produce 
discriminare, produce tot ce vreţi. 
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Domnul Valentin Ionescu: 
Domnule deputat, eu vă spun ce ştiu. 
La data la care a fost emis acest ordin care este şi acum în 

vigoare, după 4 ani, la data respectivă se lucra de către consultant la 
sistemul de tarifare, dar dacă acesta este în vigoare, implicit înseamnă 
că nu l-au băgat. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mulţumit. 
Treceţi la următorul răspuns, vă rog. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Aici, exact ca şi la problema tarifării, aţi ridicat problema 

sistemelor predării către utilizatori. Aici este o problemă de transfer de 
cost, pentru că întreţinerea acelor sisteme de irigaţii presupune un 
transfer de costuri, nu l-am calculat, dar pe care unii şi-l pot permite, 
alţii nu, şi aici este o problemă de cum gândeşti tot sistemul ca întreg. 
Unii au ferme mari şi probabil că au bani sau pot face rost de resurse 
ca să le reabiliteze sau să le modernizeze, în timp ce alţii probabil că 
nu au bani şi, atunci, cum operează sistemul acesta? Ca întreg sau 
fragmentar? Aceasta este o problemă de opţiune. Nu mă pronunţ eu 
asupra ei. Eu v-am exprimat un punct de vedere personal – că dacă se 
dă cu totul la UAI-uri, unde mulţi n-au viabilitate financiară, ei cum le 
vor întreţine şi cum le vor moderniza, că sunt pompe mari? 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Ca să nu rămânem cu această stare, vreau să vă spun că din 

cele 360 de UAI-uri viabile de la subcomisia noastră, că este suprafaţa 
cea mai mare – aici vorbim de Teleorman, Ialomiţa, Brăila, Giurgiu, 
Ilfov, nu există decât un singur UAI pe canalul de 19 km care aduce 
apa prin cădere din bazinul amonte de Buzău care are o nebuloasă 
totală în tot ceea ce vrea el să facă, cum a înţeles el legea. 

Din suprafaţa de 44 de mii de ha, că acolo s-a distrus cu 
podul de la Mărăcineni o conductă importantă, restul 34 de mii de ha 
sunt în utilitate publică. Din 34 de mii de ha, au contractat 2.600 de ha 
şi au irigat 265 de ha anul acesta. Restul, discuţii, para-discuţii – că nu 
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se poate, că acela are un ha şi jumătate, că acela nu vrea, că celălalt nu 
ştie şi aşa mai departe. 

Acum, tot acolo există o asociaţie, un UAI de legumicultori. 
Aceia au fost în stare, s-au adunat. 

UAI-urile acestea sunt formate din oameni extraordinar de 
serioşi. 

Cine şi-a permis din 1990 încoace să se organizeze într-o 
fermă, să-şi pună casa la bătaie gaj, să facă un împrumut la bancă ca 
să se constituie cu 50% ca să acceadă la un fond de finanţare 
nerambursabilă, sunt oameni extraorindar de serioşi. 

Atitudinea unora dintre noi, de pe timpul cât am fost şi eu, cât 
am lucrat câteva zile în Ministerul Agriculturii, şi până astăzi, şi 
dovadă sunt numai şase lucruri pe care le-aţi spus dumneavoastră în 
timpul unui singur ministru care le-a lăsat deoparte – „nu mă 
interesează”, este atitudinea în general a noastră faţă de problematica 
oamenilor acestora din agricultură. 

UAI-urile astăzi sunt cea mai viabilă şi cea mai economică 
organizaţie din agricultură. Asta nu înseamnă că nu mai sunt nişte 
amărâţi, neinspiraţi, mai nehotărâţi. Dar marea lor majoritate sunt 
oameni extraordinari. Au ajuns până într-acolo, vreau să vă informez, 
că văd că v-aţi consumat o groază din viaţă cu această pasiune – 
îmbunătăţiri funciare, că este un erou care la 17 km de priza de apă de 
la Dunăre din Ialomiţa a pus mâna şi a scos din buzunar 2 miliarde 
300 de milioane de lei şi a pus un transformator în locul 
transformatorului luat de marea privatizare a distribuţiei electrice, care 
atunci când s-a privatizat a şi luat transformatoarele şi cablurile 
electrice şi tot, iar acum, când se duce un agricultor de-al nostru şi 
spune: am nevoie de apă, pune transformatorul înapoi, spune: da, 
plăteşte proiect, plăteşte transformator, plăteşte conducta electrică, 
plăteşte conexiunea la reţeaua naţională de energie şi îţi pun toate 
acestea. 

Şi încă ceva, ca să vedeţi cum sunt oamenii aceştia creştini: 
după 14 ani de zile de când nu a mai venit apa pe canalul acela la 17 
km de priza de la treapta de pompare, câteva sute de oameni s-au 
aşezat în genunchi pe canalul acela şi i-au mulţumit Bunului 
Dumnezeu că în sfârşit au văzut apa din nou. Şi, acum, după ce el a 
irigat primul an şi după a văzut anul trecut apa, el a făcut anexa 2, 
anexa 3, anexa 4, anexa 44, şi a rămas cu anexele. După ce a cheltuit 
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de 2 ani de zile toţi banii lui ca să irige, nu a luat bietul om nici un ban 
de nicăieri. Iar cel de la Buzău, dacă vă interesează şi asta, aşteaptă de 
doi ani de zile ca să-şi ia subvenţia pentru apa pompată, să intre în 
domeniul public suprafaţa aceea cu care el s-a constituit; aşteaptă un 
ordin al ministrului sau o hotărâre de guvern, pe care trebuia să o 
promoveze în doi timpi şi trei mişcări cineva. Dar care pe acel cineva 
îl intresează că 300 de legumicultori de la Buzău irigă sau nu irigă? 
Atenţie, şi vreau să insist, şi vreau să mănânc timpul tuturor colegilor 
mei de aici – domnilor, oamenii aceia lucrează împotriva tuturor, 
împotriva celor de la Apele Române care decolmatează acumularea de 
deasupra lor şi cu care au făcut trei protocoale. Omul care este 
preşedintele UAI-lui de acolo întâmplarea face că este şi viceprimar. 
Şi i-au rugat cu cerul şi cu pământul: domnule, când daţi drumul la 
decolmatare, anunţaţi-ne şi pe noi. Numai vara aceasta, de 7 ori le-a 
băgat câte 2-3 metri de mâl în improvizaţia pe care ei au făcut-o, ca să 
aibă totuşi cât de cât apă, ca să poată pompa de acolo apă pe canal. 

Deci dumneavoastră ştiţi că aceştia sunt de fapt oamenii 
mulţumită cărora această ţară nu moare – care stau în praf, pentru care 
noroiul nu murdăreşte, balega nu miroase, şi nu noi aceştia, noi, 
parlamentarii! Inclusiv eu mă simt un nemernic, pentru că n-am găsit 
o soluţie ca să spunem: oamenilor buni, aţi primit de 2 ani de zile ca să 
scoateţi un act, o hârtie ca să îl salvaţi pe acela ca să nu mai aducem 
usturoi din Turcia. La televiziuni ne ducem şi lătrăm de ni se usucă 
saliva în gură! Dar concret! Domnule, ţi-a cerut acesta o hârtie! Dă-i, 
domnule, hârtia! Ca să poată exista! Că, altfel, aducem tot! 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule vicepreşedinte, cred că acesta este constatarea. 
Vă rog, domnule Ionescu. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Deci este vorba de următorul lucru: problema legată şi de 

tarifare şi de subiectul acesta cu transferul de patrimoniu – eu vă spun 
asta pentru că mai am şi ceva cunoştinţe economice şi am făcut 
analiză cost/beneficiu şi veţi vedea cât este important este, dovadă că 
se iau decizii politice fără ca cineva să facă o evaluare. 

Aici trebuie făcută o evaluare De ce: pentru că există un cost 
marginal, şi trebuie calculat. Unii au costuri marginale mai mari, din 
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punct de vedere economic, alţii au costuri marginale mai mici, în 
funcţie de accesul la apă. Dacă este serviciu public, costul marginal 
este mult mai scăzut. 

Pe de altă parte, apare o lege economică, şi anume 
disponibilitatea de a plăti. Unii au disponibilitatea de a plăti un anumit 
tarif de apă, alţii nu au, deci asta este o problemă de teorie economică 
dar cu implicaţii practice, şi care se analizează pe costuri şi pe grafice 
de 100 de ani ce spun eu acum, nu este poveste nemuritoare. 

Prin urmare, eu cred că înainte de a se lua decizia transferului 
respectiv, care pentru noi poate să fie un beneficiu, cum ziceţi 
dumneavoastră – uite domnule, aceia sunt bogaţi, haideţi să gândim 
liberal şi să transferăm chestia aceasta. Bun. Alţii nu sunt în situaţia 
aceasta. Că sunt nişte consecinţe aici – unii îşi vor abandona 
terenurile, dar până când îşi abandonează terenurile că nu sunt viabile, 
ce se întâmplă cu terenul acela neirigat? V-am dat un exemplu. 

Deci se face o analiză cost/beneficiu. Nu se merge mecanic, 
cum au zis aici, în raportul acesta de împrumut. 

Pe fiecare decizie se face o analiză cost/beneficiu, să ştiu 
foarte clar ce efecte voi avea, şi iau decizia finală în funcţie de efecte, 
pentru că politicianul este obligat să analizeze efectele şi după aceea 
să ia o decizie, nu cum s-au făcut, că sunt scandaluri o grămadă – iau 
decizii să fac nu ştiu ce. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu sunt de acord cu dumneavoastră, şi vă spun de ce: pentru 

că eu simt ce bază de date aveţi şi ce cunoştinţe aveţi, şi vreau ca 
raportul dumneavoastră să ne influenţeze pe toţi în bine. 

Deci trebuie să găsiţi soluţia juridică ca tot ce înseamnă 
patrimoniu SNIF să fie – societate mixtă, nu ştiu, să fie o formulă; tot 
ce există patrimoniu SNIF să se ducă împreună cu UAI-urile, să se 
ducă împreună cu CES-urile. Este ultima noastră posibilitate de a mai 
salva ceva din dezastrul sistematic care s-a abătut asupra celui mai 
valoros patrimoniu din România – lucrările de îmbunătăţiri funciare. 

Şi vreau să vă combat în legătură cu costurile. 
Astăzi UAI-urile fug de SNIF-uri pentru că SNIF-urile le 

lucrează ori mai scump, ori mai prost, ori fără garanţie, dacă ne 
referim la rebobinare de motoare electrice şi toate celelalte, în loc să 
rebobineze la Brăila. Şi vreau să vă spun că SNIF-ul de la Brăila este 



 50

cel mai bun din ţară acum, cel mai puţin distrus. Deci, în loc să 
bobineze la Brăila, fug la Timişoara, fug la Cluj, fug la Craiova. O 
firmă rapidă de acolo vine şi rebobinează la el repede şi îi dă şi 
garanţie. 

2) Dacă vrea unul să lucreze cu SNIF-ul că a avut o explozie 
la o conductă pe un plot de irigaţie, SNIF-ul nu se deplasează decât cu 
ziua lumină tarif, apropo de marele sistem de tarifare Banca Mondială 
şi de stabilirea centrelor de profit şi mutarea costurilor. Iar omul de la 
UAI pe care nu-l ajută nimeni, el ce face? Are nevoie de 2 ore, de 3 
ore, de 4 ore de lucrarea SNIF-ului. SNIF-ul spune: domnule, vrei să 
vin, bine, 8 ore vor fi. Şi, atunci, SNIF-ul, uşor, uşor, datorită unor 
lucruri, datorită faptului că nu participă la licitaţie pentru că are 
situaţia pe care o are cu ANAF-ul, şi datorită faptului că majoritatea 
celor care se califică, şi perfect aţi sesizat, că cineva este şi regie şi 
agenţie şi are voie să licenţieze şi să autorizeze lucrări speciale, că 
sunt lucrări speciale de îmbunătăţiri funciare, un cetăţean cu o firmă 
într-un apartament câştigă licitaţia pe care normal ar trebui să o câştige 
SNIF-ul. Când câştigă licitaţia, ştie sigur că următorul telefon îl dă la 
cel de la SNIF – ia vino tu încoace cu escavatoarele tale şi ia 
subantreprenor aici. SNIF-ul ia subantreprenor, că nu are ce face, 
majoritatea profitului rămâne la firma de apartament, iar SNIF-ul se 
târâie cu pierdere, cum aţi şi afirmat adineauri. 

Deci, încă odată: gândiţi, vă rog mult, şi acesta este şi un apel 
la colegi: haideţi să ne gândim în mod foarte serios ca tot ce a mai 
rămas neprăduit, nevandalizat, nedevalizat de la SNIF, să rămână 
SNIF-ul ca societate naţională de îmbunătăţiri funciare, dar într-un 
blending egal, într-o societate mixtă egală cu UAI-urile. 

Îmi cer scuze, dar să ştiţi că ce am întrebat eu aici sunt 
elemente pe care le-am luat de la colegi – poate vi se pare că 
monopolizăm discuţia, dar nu, am adunat de la ei toată ziua şi de la cei 
din teren. 

Privatizarea SNIF-lui nu se poate face altfel. 
Cel puţin noi aici, Comisia de agricultură, nu aparţinem nici 

unui partid. Dacă cineva apare şi scrie pe pieptul lui partidul cutare de 
la Comisia de agricultură, încalcă un protocol. Noi aici am hotărât că 
facem politica agrară a ţării, cu toate implicaţiile ei. 

Aţi vorbit adineauri de liberal. Noi nu facem aici nici o 
politică. 
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Politică liberală facem toţi aici, pentru că cel mai important 
lucru în agricultură este proprietatea. 

Omul are bucata lui de pământ şi el este liberal din tată în fiu, 
nu are cum să fie altfel. 

Domnule Ionescu, să ne spuneţi cum vedeţi ca să nu piedem, 
pentru că, dacă dăm drumul la altfel de privatizare de tip du-l de la 
ADS la AVAS şi de la AVAS la privatizare... mai ales cum am auzit 
pe un distins lider de sindicat de la Buzău, care mai avea puţin şi ne 
strângea de gât. Ce importanţă naţională ar fi pentru românii aceia 
care irigă pe la Cotorca, pe la Siliştea Glodeanu, dacă SNIF-ul ar fi 
privatizat cu o firmă strategică, internaţională, care să ia SNIF-ul, cum 
au luat şi altele şi care în 3 sau 5 ani de zile taie tot. Pe fierul vechi ia 
o groază de bani şi după aceea implodează trei clădiri care au mai 
rămas pe acolo şi vinde tot şi face câteva case şi birouri. 

Şi să vă mai spun ceva, domnule şi stimaţi colegi: oamenii 
aceştia de la UAI-uri nu au nimic. 

Fostul CAP l-a luat primăria şi dacă l-au distrus oamenii 
luând câte o cărămidă şi câte un azbociment de acolo, nu este nimic. 

Deci ei trebuie să aibă un loc unde să se adune şi să aibă un 
birou, să fie atractiv. Aşa cum noi ne zbatem aici să scoatem Legea 
camerelor agricole, că mai este câte un inginer la 5 comune acum. 

N-au nimic, un atelier unde să repare, că unii dintre ei 
înnebuniţi şi exasperaţi de faptul că nu le dă nimeni agregatele, 
utilajele, aripile de ploaie, aspersoarele şi aşa mai departe, au început 
să-şi cumpere, să se împrumute, să facă ceva. 

2 mii de kg de grâu la ha cum fac acum, iar majoritatea din 
judeţul Ialomiţa, vă puteţi imagina, au grâu la sistem irigat şi fac sub o 
mie de kg de grâu şi spuneau: să nu mai intre combina; normal că îi 
costă mai mult. Este foarte important să facă 7 mii de kg de grâu la ha, 
cultura care este cea mai prost plătită. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Domnule deputat, până la privatizarea SNIF, cum menţionam 

şi anterior, trebuie făcuţi nişte paşi preliminari, adică ce am explicat că 
am făcut în 2006-2007 este valabil şi acum, deşi problemele financiare 
ale SNIF-lui sunt mult mai grave acum decât erau atunci. 

În momentul de faţă SNIF-ul nu ştie pe ce stă ca patrimoniu, 
şi vreau să atrag atenţia: potrivit legii, în momentul în care fac o 
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divizare sau ce fac, nu ştiu, ca să salvăm societatea aceasta de la 
faliment, că în momentul de faţă este într-un faliment nedeclarat, da, 
protejat, divizarea aceea tot trebuie făcută. Deci, ca să fac divizarea, 
eu trebuie să egalizez pasivul cu activul. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Vă rog să îmi daţi şi mie o linişte sufletească că veţi găsi 

juridic o sugestie către noi ca să facem privatizarea SNIF-lui numai şi 
numai în legătură cu cei care au terenurile pe CES-uri, adică silvicul, 
adică pajiştile alpine, adică toţi ţăranii care mai au încă varză şi 
cartofi, ce mai pun ei în zone de deal şi de munte, în legătură cu toate 
lucrările care s-au făcut pe composesorate, pe zonele de devălmăşie 
unde sunt pădurile şi apoi mai jos – în legătură cu irigaţiile, în legătură 
cu desecările, în legătură cu comunele, în legătură cu oraşele, în 
legătură cu toate formele de proprietate care sunt acum. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Eu vă dau, nu este o problemă, că dacă am venit voluntar 

aici... 
Vă dau un exeplu: în ultima perioadă, până să plec de acolo, 

când a venit o nouă echipă, eram pe punctul de a face notificare la 
Comisia Europeană pentru obţinerea unui ajutor de stat care acum 
putea să fi pusă pe tapet, pentru că să ştiţi: după ce noi am plecat, 
datoriile au crescut. Am auzit. Nu am nişte cifre. Au tocat banii acolo, 
au cheltuit mai mult, adică exact contrariul a ceea ce am făcut noi, şi 
acum, dacă ţinem cont şi de datoria ROMAG-ului, care nu a fost 
înscrisă în bilanţ, cum le-am spus eu, că aceea trebuia înscrisă în 
bilanţ, nu ştiu de ce directoarea de acolo nu a vrut. 

Concomitent cu măsurile de restructurare legală trebuie luată 
şi măsura acordării unui ajutor de stat. Deci fără ajutor de stat acolo, 
problema nu va fi soluţionată aşa de simplu. 

Dar, pe lângă ajutor de stat, dacă nu se face restructurare 
acolo şi legală nu numai internă, degeaba se solicită şi ajutorul de stat. 
Mă înţelegeţi? Adică toate lucrurile sunt legate în lanţ. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am reţinut şi problema care a fost blocată de un ministru. 
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Domnul Valentin Ionescu: 
Vreau să vă spun că în momentul în care a venit domnul 

Remeş, primul lucru – l-a destituit pe reprezentantul ministerului în 
AGA. În momentul acela nu se mai putea lua nici o decizie, mă 
înţelegeţi? 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule preşedinte şi stimaţi colegi, din punctul meu de 

vedere, eu insist pe rugămintea de a ne da un raport amănunţit. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Da, nici o problemă. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă tot v-aţi oferit voluntar, atunci haideţi să o facem. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tabugan. 
Vă rog. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
O rugăminte pentru domnul Ionescu: nu am înţeles – 

contractul de licitaţie pe care l-aţi făcut dumneavoastră cu SNIF-ul pe 
probleme juridice pe ce perioadă s-a desfăşurat? 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Eu am avut un contract făcut după o licitaţie care s-a încheiat 

pe o perioadă de un an, cu posibilitate de reînnoire. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
2004-2005. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu. 2006-2007. Deci de la sfârşitul lui iunie 2006. 
Şi cum am avut eu contract, tot aşa a fost selectat un auditor 

intern, pentru că trebuia luat un auditor intern în locul controlului 
intern care era înainte şi pe direcţia financiară, unde a rămas 
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directoarea de acolo, deşi i s-a reziliat contractul în 2007 că nu şi-a 
îndeplinit obligaţia contractuală. 

Adică eu vă pot da toate rapoartele pe fiecare lună de 
activitate. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
Ne-ar interesa legat de aceasta rapoartele pe care 

dumneavoastră le-aţi spus şi aţi şi pomenit de ele – că le-aţi fi dat 
domnului ministru şi nu le-a aprobat. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu vă făceam eu raportarea la ministru. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Sau direct de SNIF şi nu erau aprobate. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Proiectele de legislaţie. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Bun. Şi erau şi nişte rapoarte legate de separarea 

patrimoniului şi multe altele pe care le-aţi pomenit dumneavoastră. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Au fost adrese. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Adrese, rapoarte. 
Adresele erau relaţii juridice între dumneavoastră şi 

dumnealor. 
De ce spun toată treaba aceasta: ca să vedem şi noi în final – 

s-a tras un semnal de alarmă, l-am tras de mânecă pe cine a trebuit, că 
dumneavoastră aţi avut un contract, şi acel domn, prin funcţia pe care 
a avut-o, nu a luat măsurile necesare, şi se perpetuează dezastrul, cum 
spunea bine domnul Surdu, şi la ora actuală în SNIF legat de 
patrimoniu. Este un dezastru. 

Cu toate că s-a discutat numai de irigaţii, dumneavoastră în 
mare măsură aţi abordat şi problema desecărilor. 
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Pe partea de vest a României, unde sunt raportor la această 
subcomisie, problemele majore sunt legate de desecări pe Sucursala 
Oradea, pe Timiş, pe Arad, apoi pe Cluj, Baia Mare, Satu Mare. 

Credeţi dumneavoastră că este bine ca aceste ANIF-uri să 
treacă la Ape? Pentru că se pune mereu problema la ora actuală să se 
dea o lege ca toate aceste baraje şi staţii de pompare ale ANIF-ului să 
trecă la Apele Române. Asta legat de ce spuneaţi dumneavoastră. Ne 
adunăm pe dig, vine apa, nu mai ştim încotro să apucăm şi în final ne 
ridică elicopterul pe toţi cei trei factorii de decizie de acolo, că suntem 
înconjuraţi de ape, şi nu suntem în stare cei trei să ne hotărâm – 
spargem digul aici sau mai încolo sau dăm drumul la pompe. 

Dumneavoastră ştiţi că la Ande este cea mai mare staţie de 
pompare/desecare din România, şi acolo au fost probleme de acest gen 
şi oamenii aceia sunt îngrijoraţi. Şi noi trebuie să avem motive de 
îngrijorare, pentru că relaţiile în decursul timpului cu Ungaria au fost 
de aşa natură încât apa de pe teritoriul României să intre de pe agricol 
arabil în sisteme naturale de deversare. Impropriu spus sisteme de 
deversare. 

Legat de acest lucru, cum vedeţi dumneavoastră problema. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Eu am mai avut nişte discuţii cu oameni de specialitate, dar 

fără să intru în detalii de natură tehnică pentru că nu-i specialitatea 
mea. Eu privesc instituţional pe ansamblu, şi în alte ţări problema 
îmbunătăţirilor funciare este integrată în mangementul apelor. Până la 
urmă este o problemă de opţiune politică aici – cine administrează mai 
bine la un moment dat problema aceasta. 

Pe termen scurt, nu ştiu ce să vă spun. Eu consider că trebuie 
să existe o unitate de comandă. Dacă există unitate de comandă, ori 
bagi Apele împreună cu acestea aici, la Ministerul Agriculturii, ori 
invers, dar undeva, cumva, trebuie să se rezolve problema aceasta. 
Adică să existe un cap. Că acel cap gândeşte bine sau rău, asta este o 
altă problemă, dar eu cred că ţine de manegementul apelor. 

Pentru că problemele de eroziune a solului nu cred că sunt 
doar în domeniul agriculturii, că nu le faci numai la şes, le faci în 
foarte multe zone. Am înţeles că 70% din terenul României este 
afectat de eroziunea solului că nu s-au făcut în momentul de faţă 
lucrări la timp. Şi sunt multe altele care nu ţin numai de agricultură. 
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Şi mai este o problemă legată de această activitate: dacă este 
serviciu public sau nu. 

Deci aceste două lucruri sunt foarte importante – odată, 
managementul al cui este? Al Apelor sau îl laşi tot aşa? 

Şi în al doilea rând: ce serviciu este? Este serviciu public sau 
nu este serviciu public? 

Că de aici apar celelalte probleme. 
Este ca la o casă. Degeaba încerc să rezolv problema 

încuietorii la fereastră dacă eu nu am făcut fundaţia cum trebuie. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Făceaţi o afirmaţie că la nivelul anilor 2006, 2007, când 

aveaţi contract cu dumnelor, nu ştiau absolut de stânga şi de dreapta. 
Este inadmisibil ca în România, la nivelul anului 2006-2007, separat 
ANIF-ul de SNIF, să fie ce aţi spus dumneavoastră – nu ştiau să facă o 
evaluare, nu ştiau să facă o fişă a postului, pur şi simplu nu aveau nici 
un fel de sarcini pe acolo, nu aveau evidenţe... 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Aveau nişte sarcini. Staţi puţin, că vă spun cum erau. 
Aveau un Regulament de ordine internă de funcţionare 

valabil pentru toţi. Aveau fişe de post, dar eu le-am spus o chestie 
logică, pentru că eu fac evaluare instituţională pe companii: măi 
oameni buni, dacă voi nu aveţi un obiectiv foarte clar pe societate, 
dacă nu aveţi nişte obiective şi atribuţii pe fiecare direcţie, cum aţi 
făcut fişele acelea de post, că una decurge din cealaltă. Nu este logic? 
Nu este invers. Nu întâi fac fişa de post şi după aceea văd ce fac pe 
direcţia X. Nu exista. Dovadă este că dacă eu vroiam să obţin o 
informaţie de la o direcţie, şi vă spun că a fost când am făcut evaluarea 
– domnule, te rog, pune-mi lucrările structurate, ponderea pe venituri, 
cât a făcut SNIF pe eroziunea solului, cât pe desecări, cât pe irigaţii. O 
direcţie îmi dădea nişte cifre, o direcţie îmi dădea alte cifre, şi atunci 
am spus: voi daţi informaţii diferite, ce faceţi voi aici? Şi trebuia să îi 
organizez, şi am făcut şi legăturile de direcţii cum să colaboreze. 
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Domnul Ion Tabugan: 
Dar acestea, odată rupte din ANIF, nu erau la nivel de ţară 

oarecum sincronizate? Dacă s-au rupt de acolo, au mers cei mai proşti, 
cei mai slabi, cei mai dezorganizaţi? 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu, dar să ştiţi că problema aceasta există la multe alte 

societăţi. Să nu credeţi că numai SNIF-ul este aşa. Eu am văzut-o la 
multe societăţi. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
În sistemul în care am lucrat eu nu a existat aşa ceva. A 

existat un sistem unitar pe ţară, un sistem informaţional. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Dacă veniţi din Banat, poate este altfel acolo. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Da, aşa este. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Dar eu vă spun că am văzut societăţi care erau şi certificate 

IZO şi nu aveau reglementări interne. Cum erau acelea certificate IZO, 
nu ştiu. Deci nu mai comentez. 

Aşa încât nu mi s-a părut cel mai grav lucru că am găsit asta 
la SNIF. De fapt directorul de acolo a făcut licitaţie exact pentru asta – 
cine îl ajută pe el ca să pună în ordine toată maşinăria aceea de acolo. 

Nu era nici arhiva organizată. Am zis: haideţi, că ne 
amendează cei de la arhivă. Asta este. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
Cum vedeţi dumneavoastră privatizarea SNIF-lui? Vă pot 

spune procente comunicate către directorii – cei şase cu care ne-am 
întânit la Oradea, între care unul spunea că el nu mai face nici un fel 
de lucrare de îmbunătăţiri funciare. 100% alte lucrări cu alt specific. 
Alţii spuneau: 30% lucrări de îmbunătăţiri funciare, restul licitaţii, 
chiar drumuri, asfaltări, orice altceva. 
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De ce întreb treaba aceasta: că, în final, trebuie să găsim o 
soluţie viabilă pentru acest SNIF, corelat cu o altă problemă în care 
ANIF-ul mereu vine şi insistă ca ei să-şi execute lucrările în regie 
proprie, mai puţin investiţiile. 

Oare trebuie gândit pentru aceste SNIF-uri investiţiile? Că la 
faţa locului s-a demonstrat la ANIF cu sediul la Oradea că utilajele pe 
care le aveau puteau să întreţină digurile de la staţiile de pompare. 

Este o situaţie atât de anacronică şi o situaţie atât de 
contrariată, încât nu mai ştii ce să faci, şi noi în România ne văităm că 
nu ştim ce să facem. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Domnule deputat, ba ştiţi ce să faceţi cel puţin aici. 
Ideea este aşa, cum precizam mai devreme: întâi trebuie 

clarificat cine se ocupă de managementul întregului sistem în ţara 
aceasta. Acesta este primul pas. 

Al doilea pas, şi care este o chestiune probabil de opţiune 
politică, nu ştiu ce să vă spun: nu putem da o soluţie numai SNIF-lui; 
trebuie să vedem şi ce statut juridic are ANIF-ul acesta, că de aici 
decurg multe probleme. Ori este agenţie, ori este regie. Adică nu poate 
să fie şi cal şi măgar. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
În lege s-a adăugat RA, ca să poată să facă nişte lucrări. Că 

ştiţi că ea a fost la nivel de agenţie gândită. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Şi de aici vreau să vă spun că decurg mai multe implicaţii de 

natură financiară, pentru că de exemplu dacă ANIF-ul ar fi agenţie, ar 
fi anumite costuri diferite de cele de acolo. Ar avea un alt tip de 
planificare şi aşa mai departe. 

Acum, ca regie autonomă, nu există disciplină financiară. De 
aceea probabil că s-a ajuns în situaţia aceasta la ANIF şi pe lângă 
multe altele. 

Deci nu numai statutul juridic al SNIF-lui trebuie soluţionat, 
ci şi cel al ANIF-ului, ca să ştii exact cu cine joci. Nu poţi să joci în 
zece terenuri. 
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În legătură cu SNIF-ul, pe de altă parte, cum spuneam mai 
devreme, întâi primul pas ar fi de clarificare a patrimoniului şi cu cât 
are patrimoniul mai mare în momentul de faţă în bunuri imobiliare, cu 
atât şansa lui creşte. De ce: pentru că din punct de vedere financiar 
contabil nu am cum să egalizez un pasiv cu activ, şi gândiţi-vă că deşi 
timp de câţiva ani eu am insistat, nu s-a introdus datoria din ROMAG, 
care este de vreo două mii şi ceva. Am spus: domnule, aveţi o decizie 
judecătorească definitivă. De ce nu o introduceţi? Nu au vrut să o bage 
acolo. Financiarul nu a vrut. Nu am găsit nici o explicaţie raţională. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
Noi avem un material în care se spune că este la Curtea de 

Apel Bucureşti. 
 
Domnul Valentin Ionescu: 
Nu. Nu este adevărat. Îmi pare foarte rău. 
Domnule deputat, vă spun cum a fost cu acest ROMAG. A 

fost un control al Ministerului Finanţelor Publice care s-a făcut în 
2002 sau 2003 referitor la ROMAG, şi în baza acestui control şi a 
procesului-verbal de control, s-au tras nişte concluzii – cât are de plătit 
la statul român SNIF-ul datorită faptului că nu a gestionat acest 
program cum trebuia – cu facturi, şi se dădeau tot felul de exemple. 
Bun. Deci la vremea respectivă nu exista Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. AVAB-ul avea alte funcţiuni. 

Acest proces-verbal de control al Ministerului Finanţelor 
Publice a fost contestat în instanţă până la recurs. S-a ajuns la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, care s-a pronunţat definitiv şi irevocabil în 
decembrie 2005, iar eu, când am avut hotărârea judecătorească rămasă 
definitivă înainte ca eu să vin acolo, le-am spus celor de la juridic: 
oameni buni, înregistraţi contabil o hotărâre judecătorească, nu mai 
avem cum să o mai atacăm, şi asta este. Nu şi nu. Păi de ce? Păi uite 
aşa. Nu, că nu avem nici o datorie. Am făcut adrese în 2006 şi la 
AVAS, succesoarea AVAB-ului, să ştim şi pe ce datorie stăm, şi 
dânşii ne-au comunicat că stăm pe 69 de milioane de dolari, dar la un 
curs de schimb, şi rezultă 2.400 fără alte datorii cu tva. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Îmi permieţi un amendament? 



 60

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Vă rog. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
SNIF-ul nu avea cum să se înregistreze cu hotărârea 

judecătorească pentru că hotărârea judecătorească se referea la un 
patrimoniu pe care SNIF-ul nu l-a avut niciodată – nici scriptic, nici 
faptic - în vreun inventar. Deci SNIF-ul nu a primit niciodată nici un 
tractor, nici o combină, nici o aripă de ploaie, nimic. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Da, dar avea o obligaţie de plată către o persoană juridică 

succesoare. Aşa spunea hotărârea aceea. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
De acord cu dumneavoastră. Dar cum să se înregistreze 

acesta cu o hotărâre judecătorească pe o chestiune pe care el nu a avut-
o niciodată? Aceasta în primul rând. 

În al doilea rând, nu a existat nici o încărcare de gestiune la 
SNIF şi nici o descărcare de gestiune la SNIF cu acest patrimoniu de 
către nici un consiliu de administraţie. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
Domnule deputat, discuţia este inutilă cât există o hotărâre 

definitivă şi executorie. 
Domnule Ionescu, pentru informarea mea: în ce perioadă aţi 

fost dumneavoastră ministru şi privatizări mari ce aţi făcut? Ca să îmi 
fac o viziune de ansamblu. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Eu am fost preşedintele Agenţiei Naţionale de Privatizare în 

ianuarie 1997 – septembrie 1997, când am modificat toată legislaţia de 
privatizare în perioada aceea şi am mai introdus şi alte acte normative 
– de exemplu, legea leasingului, legea francizei, legea fondurilor cu 
capital de risc; eu le-am introdus în legislaţia românească – şi 
leasingul, şi franciza. 
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ANP-ul nu răspundea numai de politica în domeniul 
privatizării, ci şi de întreprinderi mici şi mijlocii. 

Leasingul, de exemplu, ar fi trebuit promovat de Ministerul 
Industriilor, unde era domnul Tăriceanu, numai că pe el, sincer, nu 
prea îl interesa subiectul acesta. El avea alte subiecte pe vremea aceea  
- cu Porţile de Fier. Avea energetica, avea alte chestiuni. 

Însă din septembrie 1997 până în 5 decembrie am fost 
consilier prezidenţial pe probleme economice, postul fiind vacant la 
vremea respectivă. Înaintea mea a fost domnul Harnagea, care ştiţi 
unde s-a dus. 

Din decembrie până în aprilie am fost ministrul privatizării pe 
un minister nou înfiinţat, când am dat legea unică a privatizării care 
este şi acum în funcţiune, numai că a fost de atâtea ori modificată, că 
nici eu nu o mari recunosc. 

Şi am mai intervenit pe strategii de privatizare. În perioada 
aceea am făcut prima strategie de privatizare care să însoţească o 
legislaţie. Legislaţia în sine un instrument de care te foloseşti, dar nu 
exista o politică în domeniul acesta şi din cauza aceasta nu există o 
transparenţă a activităţii Fondului Proprietăii de Stat, dacă vă aduceţi 
aminte de cine se ocupa de vânzarea patrimoniului statului pe vremea 
aceea. 

Cam asta este tot ce pot să vă spun pe scurt. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dumneavoastră aţi făcut nişte studii de consultanţă pe ANIF, 

pe SNIF. V-aţi gândit vreodată, pentru că există foarte multe discuţii 
în rândul oamenilor, că spre exemplu, ANIF-ul de la Brăila care irigă 
138 de mii de ha şi cu cel de la Buzău care irigă 265 de ha au acelaşi 
salariu. V-aţi gândit vreodată la criterii de performanţă în legătură cu 
salarizarea şi să existe, cum spunea domnul deputat, în loc de 32 de 
sporuri, un spor consistent şi să spună: dacă irigi 51% din suprafaţă, ai 
salariu de bază, şi dacă irigi 100% din suprafaţă, ai salariu dublu. 

 Chestiunea de unde porneşte? Porneşte de la faptul că la 
întrebarea pe care am pus-o cu insistenţă – de ce fug agricultorii de 
apă, de care au nevoie ca de aer? trebuie să vă spun că există ca peste 
tot – dacă vin cei de la UAI-uri, dacă se organizează, bine; dacă nu, 
nu. Dar să se ducă cu primarul, cu viceprimarul, dar să facă întruniri, 
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dar să îi organizeze pe ploturi, şi nu cum sunt organizaţi pe trei ploturi 
un UAI şi aşa mai departe. 

V-aţi gândit la un criteriu de performanţă în funcţie de care să 
primească salariile? 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Când eram acolo, eu am lucrat cu direcţia de resurse umane, 

şi criteriile de performanţă trebuiau stabilite aşa: pornind de la 
normativul acela de lucrări în îmbunătăţiri funciare, tu după aceea îţi 
stabileşti un normativ pe fiecare salariat care este implicat în prestarea 
serviciului, şi se lucra la chestia aceasta. După ce am plecat noi, nu 
ştiu ce s-a mai întâmplat. 

Deci de lucrat, se lucra la aşa ceva, dar lucrarea principală era 
la direcţia de resurse umane, şi ştiu că erau implicaţi şi cei din sindicat 
pe problema aceasta, deci aceasta se putea face. 

Chestia cu apa este altă treabă. Ţine de cost marginal şi de 
disponibilitatea de a plăti pentru o resursă la un moment dat şi de 
preţul pe care tu îl dai la resursa respectivă şi pe serviciul respectiv. 

Sunt două aspecte diferite. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Ghiveciu. Vă rog. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Foarte scurt, pentru că este foarte târziu: statul român a făcut 

un acord de împrumut cu Banca Mondială pentru extinderea, 
modernizarea reţelei de irigaţii, şi au pus anumite condiţii – una dintre 
ele – ca SNIF-ul să se despartă de ANIF. Bun. Nu cumva pe statul 
român l-a costat mult mai mult decât avantajele care i-au fost făcute 
de către Banca Mondială prin acele împrumuturi? Adică mă refer la 
ceea ce s-a distrus până la ora actuală, datoriile pe care le are SNIF-ul 
către statul român şi dacă măcar în momentul acesta putem renunţa la 
acele beneficii de la Banca Mondială. Adică să ne facem nişte calcule. 
Este important ca în continuare să fim alături de Banca Mondială, ei 
să ne pună tot felul de condiţii, iar noi să fim foarte încurcaţi, să nu 
ştim ce decizii putem să luăm? 

Un alt aspect legat de ce a spus colegul meu domnul deputat 
Surdu, referitor la performanţele obţinute de către fiecare sucursală 
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ANIF. La nivelul lor, au specialişti, au ingineri în îmbunătăţiri 
funciare. Pun problema: udătorii nu vor apă. Cu udătorii stai de vorbă 
- nu ne dau apă cei de la ANIF. De ce nu organizează nişte cursuri? 
Pentru că eu, dacă sunt interesat ca serviciile mele să fie oferite 
producătorilor agricoli, trebuie să fac în aşa fel încât să alerg, să îmi 
pun toate priceperea la dispoziţia acestor ca să le argumentez de ce 
este bine. Nu cred că a fost vreodată făcută vreo şedinţă cu directorii, 
cu factorii de decizie de la direcţiile agricole, de la Ministerul 
Agriculturii. Cel puţin la Buzău este un dezastru. Am fost noi acolo, 
după care au început să sune acei producători şi acei udători să spună: 
domnule, nu ne vine apă pe canal de la Hidroelectrica. Deci sunt 
probleme. Dacă noi nu mergeam în zonă, nici nu le ştiam. Oamenii nu 
ştiau unde trebuie să meargă. 

Deci asta vreau să întreb: dacă se privatizează SNIF-ul, nu 
cumva statul român să piardă enorm. Este părerea mea. 

Avem de asemenea foarte multe exemple legate de alte 
privatizări despre care am spus că sunt foarte bune, dar în final au fost 
un dezastru pentru statul român. 

Toţi vorbim. Am invitat aici pe domnii de la SNIF, ANIF, de 
la ADS, toţi sunt foarte pricepuţi, spun ce strategii au, dar numai le 
pasează – de la ANIF la SNIF, la ADS, dar nimeni nu spune de-a 
lungul timpului ce măsuri a luat – dacă a sesizat anumite organe de 
control. Referitor la ce spuneaţi dumneavoastră că s-a predat de la 
ANIF la SNIF, că a semnat aceeaşi persoană şi la primire şi la predare, 
nu am auzit să existe la Parchetul de pe lângă Înalta Curte astfel de 
dosare unde să cerceteze că s-a întâmplat. Toţi ştim ce s-a întâmplat în 
ce timp, care sunt responsabilii pentru nenorocirea în care ne aflăm, 
dar concret – nici un fel de măsură. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Domnule deputat, eu nu pot să culpabilizez Banca Mondială 

atât timp cât statul român a fost neglijent. Deci statul român în mod 
sistematic a neglijat acest sistem. 

 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Mă scuzaţi. 
Dar, în opinia dumneavoastră, pierderile noastre nu sunt mult 

mai mari decât avantajele pe care ni le-au creat Banca Mondială? 
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Domnul Valentin Ionescu: 
Trebuie făcută totuşi o evaluare pe aceasta, pentru că nu 

banca a provocat. 
Banca a încheiat un asemenea acord şi a spus foarte clar din 

capul locului ce oferă statului român. Dacă statul român a avut o 
abordare de tip fragmentar, şi Banca Mondială ne-a luat pe bucăţele. 
Adică aţi văzut cum am explicat noi astăzi: domnule, am nişte 
probleme de sistem. Nu le-a gândit nimeni aşa. Nu i-a interesat. Şi 
banca a venit şi a încheiat un acord care din titlu spune că nici nu se 
ocupă de sistemul de îmbunătăţiri funciare integral. Nu. De o sută de 
mii de ha unde reface toată infrastructura de irigaţii şi mai reface 
pompele care acoperă alte 400 de mii de ha şi sistemul de tarifare. 
Punct. Nu îi interesează altceva. 

Banca spune: nici nu irigaţi mai mult de 500 de mii de ha. 
Pe de altă parte, vă spun un lucru: statul nu s-a folosit de 

specialişti. 
Este aici şi domnul Teodor Voicu pe care eu îl consider un 

foarte bun specialist. Domnule, nu-l întreba nimeni de nimic. 
Iar eu, când mă duceam în minister ca să discut cu domnul 

Rădulescu, director, vorbeam cu el şi nu înţelegea ce îi spun, şi vă rog 
să mă credeţi că nu discutam nişte lucruri într-un limbaj pe care să nu 
îl înţeleagă. Discutam cum discut şi cu dumneavoastră acum. Acela nu 
ştia să facă nişte lucruri elementare, domnule. 

Dacă un ministru sau altcineva pune un asemenea om care nu 
înţelege nimic din sistem, de ce îl pune? Îl pune, probabil, că nu îl 
interesează. 

 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Problema ştiţi care este? Dacă cei care sunt capabili şi cunosc 

ceea ce se întâmplă la nivel de minister nu aduc la cunoştinţă... 
Nu cred că de-a lungul timpului, şi aici este domnul 

preşedinte Tabără, cineva a venit să sesizeze această comisie din 
Camera Deputaţilor despre ce probleme există, ca să luăm măsuri. Sau 
în presă se putea spune. 

Dumneavoastră aţi avut intervenţii în presă să spuneţi despre 
ceea ce se întâmplă? Nu vă supăraţi. 
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Domnul Valentin Ionescu: 
Nu puteam să fac treaba aceasta, şi vă spun de ce: eu am fost 

o perioadă sub contract. Eu nu am voie, deontologic, să ies în presă şi 
să vorbesc despre asta. 

2) După ce am părăsit, am mai scris. Acum, recent, am scris 
despre SNIF, dar nu asta este problema. 

Problema este că mă duceam la minister pe vremea aceea să 
îi spun domnului Albu, secretar de stat, pe care bănuiesc că îl ştiţi, că 
poate o fi venit pe aici, sau discutam iniţial cu domnul Remeş. 

Şi ce v-am explicat dumneavoastră mai pe scurt cum este cu 
divizarea SNIF-lui şi ce efecte pot decurge, i le-am explicat şi lui în 
limbaj mai simplu şi nu înţelegea, domnule. Am spus: domnule, poate 
am eu probleme de comunicare. Dar dacă dumneavoastră le înţelegeţi, 
acela care era la minister inginer agronom sau ce era el acolo, de ce nu 
înţelegea? Sau nu avea interes să înţeleagă. Ce altceva să spun? 

Spuneţi-mi şi mie de ce, de exemplu, nu a aprobat un amărât 
de raport al Băncii Mondiale? Cu ce îi deranja asta? 

Dacă nici măcar nu au formulat în scris vreo obiecţie, 
înseamnă că ori n-au înţeles, ori n-au avut interes să înţeleagă. Pot să 
spun eu altceva? 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Antochi. Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Foarte pe scurt: am reţinut că şi datorită experienţei şi a 

implicării aţi surprins foarte bine o anumită etapă din acest sector 
important de activitate al agriculturii în general. 

Aţi fost rugat de domnul preşedinte, de domnul 
vicepreşedinte să ne prezentaţi un raport, şi cred că va aduce foarte 
multe lămuriri în legătură cu incompetenţa şi iresponsabilitatea 
acelora care au răspuns de acest sector în diferite instituţii ale statului, 
aşa cum s-a întâmplat şi în altele. Să nu credeţi că în zootehnie a fost 
altfel. 

Deci vom aştepta acest raport cu siguranţă cu informaţii care 
să ne ajute să definitivăm la rândul nostru raportul, dar am o 
rugăminte personală, dacă este posibil: prezentaţi-ne nişte modele, 
nişte variante de organizare, făcând abstracţie de trecut şi de structura 
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instituţională de astăzi, privind organizarea activităţilor de 
îmbunătăţiri funciare, nu neapărat numai de irigaţii, în folosul celor 
care produc în agricultură, respectiv a deţinătorilor de terenuri 
indiferent de proprietari, pornind poate şi de la abandonarea actualului 
sistem instituţional de multiple compartimente, departamente, 
ministere, pe aceleaşi domenii de activitate, pentru că îmbunătăţiri 
funciare, după părerea mea, nu poate face separat silvicul, separat 
agricultura, îndiguiri nu poate face separat CFR-ul, localităţile şi 
agricultura şi aşa mai departe. 

Deci să avem nişte sugestii din acest punct de vedere, pornind 
de la experienţa pe care o aveţi, de la cunoştinţele pe care le aveţi în 
acest domeniu şi pornind şi de la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 
Domnul Valentin Ionescu: 
Domnule deputat, eu vă voi propune şi voi avea următoarele 

raţionamente – pe unul vi l-am explicat, şi primul lucru care trebuie 
salvat în ţara aceasta este că sistemul trebuie organizat, şi al doilea 
lucru care trebuie salvat sunt oamenii, pentru că dacă eu pierd oameni 
de specialitate în îmbunătăţiri funciare, de fapt nu am cu cine să îl mai 
reconstruiesc. 

 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Eu cred că este deja extrem de târziu pentru că şi astăzi 

inginer de îmbunătăţiri funciare care conduce o unitate administrativă 
a fost schimbat cu un fost primar, deci este inadmisibil şi nu putem 
avea nici o pretenţie de la cei care udă atâta timp cât aceste principii 
de selectare a cadrelor şi a oamenilor de specialitate se realizează după 
normele pe care le cunoaştem. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Îmi permit acum să încheiem, dar în primul rând îi mulţumim 

domnului ministru Ionescu pentru faptul că s-a oferit să vină, lucrând 
în sector, şi de fapt din această scurtă discuţie de aici avem şi o 
constatare a unei stăpâniri foarte bune a problemei, chiar dacă nu în 
elementele de analiză sau cele mai analitice din sistem, însă în macro 
este o privire, după opinia mea, foarte bună. 

Domnule ministru, în primul rând, vă mulţumim pentru că v-
aţi făcut timpul să veniţi aici şi pentru răbdarea de a răspunde la 
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întrebările noastre. Sunt convins că şi constatările noastre sunt făcute 
în sensul în care avem surpriza plăcută că sesizările pe domeniu şi pe 
nefuncţionalitatea sistemului şi pe greşeli s-au făcut din partea unor 
structuri autorizate şi după analize bine făcute, că unele n-au fost luate 
serios în seamă cum constatăm dincolo de ce înseamnă greşelile 
individuale, mari disfuncţionalităţi instituţionale practic între 
ministere, între ministere – agenţii, între structurile acestea ale 
îmbunătăţirilor funciare, şi rugămintea mea în numele colegilor, şi de 
fapt fiecare în parte a spus acest lucru, este că ne interesează să ne 
prezentaţi un punct de vedere cu o analiză. Noi nu vă putem impune 
acum un termen, ci când se poate. Dacă s-ar putea până pe marţea 
viitoare, săptămâna viitoare, ar fi un lucru excepţional. 

Poate că pe parcurs vom mai avea întâlniri ca să vedem 
concluziile, inclusiv într-o întâlnire pe care o preconizăm cu 
specialiştii din domeniu, cei care n-au venit la comisie, cei care au 
proiectat aceste sisteme, care au participat la organizarea lor chiar 
dacă unii sunt mai în vârstă la această dată, dar dorim o astfel de 
întâlnire cu ei, şi poate şi atunci să vă invităm aici chiar la o dezbatere 
pe ce înseamnă punctele unei strategii pe care să o propunem în urma 
acestei analize din Comisia de anchetă, de analiză a sistemului de 
îmbunătăţiri funciare din România. 

Eu vă mărturisesc că sunt de acord cu majoritatea punctelor 
pe care ni le-aţi spus aici, şi avem preocuparea noastră, pe care chiar o 
facem în forţă, pentru că unele procese din păcate distructive continuă, 
şi demersul continuă pentru distrugerea sistemului sau pentru 
reorganizarea în sens negativ, ca să putem să le blocăm. 

Vă mulţumesc încă odată inclusiv pentru ceea ce a însemnat 
oferta şi mai ales pentru ceea ce ne-aţi spus aici şi cu profesionalismul 
şi mai ales cunoştinţele pe care ni le-aţi dat ca răspuns la întrebările 
puse de noi. 

Mulţumesc încă odată, domnule ministru. 
Vă rog, domnule director, luaţi loc. 
Domnul director Patrichi nu era în programul nostru de 

audiere. 
Din păcate, a existat o disfuncţionalitate, eu aş vrea să cred că 

a fost un accident, în ceea ce priveşte întâlnirea domniei voastre cu 
subcomisia noastră care are ca obiect de activitate analiza sistemelor 
de îmbunătăţiri funciare SNIF, ANIF pe partea de vest a ţării şi numai. 
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Este vorba de domnul deputat Tabogan, de domnul deputat Horj şi 
încă unul dintre colegii noştri de la UDMR. 

Nu ştiu ce s-a întâmplat atunci, dar sper încă odată să nu fie 
reavoinţă, pentru că, altfel, vă spun că este vorba de lege. Deci 
solicitările unei comisii parlamentare la audieri sunt obligatorii, cum 
la toate întrebările şi la tot ceea ce se cunoaşte pe domeniu trebuie 
spus. Este exact ca şi în faţa unei instanţe. Noi nu jurăm deocamdată, 
dar nu este exclus să aducem în regulamentul acestor comisii şi acest 
jurământ de a spune adevărul şi numai adevărul. 

Domnul Tabugan răspunde de sector, şi îl rog să conducă 
discuţiile cu domnul Ionel Patrichi. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Să meargă în subcomisie. 
Fiecare să-şi facă treaba lui. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog să mergeţi la mine în birou. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
Da. Aş vrea să verific un aspect: eu sunt absolut convins că 

este oarecum o neînţelegere. Eu am văzut cererea aprobată a domnului 
Patrichi de concediu prin care domnul director al SNIF SA aprobă şi 
lasă ca şi înlocuitor pe doamna contabilă şefă. 

Vreau să vă spun şi să vă aduc la cunoştinţă faptul că acolo a 
venit un domn inginer Tănase care nu cunoştea aproape mai nimic din 
problematică – ştiţi, eu n-am acces la documente, nu am putere. 

Şi m-a deranjat ceva cel mai mult. 
De 23 de ani am lucrat într-un sistem de stat şi nu mi-am 

permis niciodată să trimit o situaţie unei comisii – nu vorbim la nivel 
de Parlament, atâta timp cât este puterea numărul 1 în stat - nesemnată 
şi neînregistrată. 

Acum, noi sigur că noi ne vom retrage ca să nu deranjăm pe 
domnul Surdu, dar problema a fost foarte gravă - documentele trimise 
nesemnate şi neînregistrate, incomplete, atâta timp cât domnului 
director Patrichi i se aduc acuze că SNIF-ul lucrează pentru firma 
dumnealui la care este acţionar. 
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Noi vom audia şi o parte din angajaţii dumnealor, dacă mai 
sunt acolo, pentru că nu este permis ca unei comisii să nu i se dea 
curs. 

Dumnealui nu a fost acolo. Nu îl acuz în sensul acesta, dar nu 
a avut grijă, cu atât mai mult că sunt informat că a discutat cu colegii 
dumnealui similari de la celelalte sucursale şi să trimită doamna 
contabilă şefă cu documentele complete, semnate şi înregistrate, 
pentru că noi nu suntem puşi să ne aflăm în treabă. Este forul suprem 
al statului român - Parlamentul României, şi noi am fost îndrituiţi cu 
această problemă şi, aşa cum îmi place să fac lucrurile aşezat, 
domnule Patrichi, le voi duce până la capăt. 

Ne scuzaţi. Am vrut doar să vă informăm, pentru că nu 
înţeleg de ce nu a venit şi şeful ANIF-ului Timişoara. Îmi pare rău, şi 
o spun aici faţă de dumneavoastră, ca bănăţean fiind, de-al locului, de 
acolo, când ai mei îmi fac probleme, când toţi ceilalţi au răspuns 
prompt, şi înţeleg gravitatea fenomenului dintre ANIF, SNIF şi 
problemele cu care se confruntă România legat de îmbunătăţirile 
funciare. Dovadă că lucrurile merg prost în acest domeniu este şi 
faptul că domnii directori nu răspund prompt şi nu vin să ne dea date. 

Îmi pare rău că s-a ajuns în această situaţie, cu toate că noi la 
comisie am spus, cum a afirmat şi domnul Surdu: aici, spre binele 
pământului românesc, nu avem apartenenţă politică, cu toate că unii 
dintre noi suntem pe acelaşi culoar politic. 

Am spus-o şi acolo la Oradea foarte deschis şi cu mâhnire şi 
cu supărare, dacă vreţi o mică declaraţie politică sau legat de politică: 
n-am venit de pe locul trei, am venit de pe locul unu, şi doresc să fiu 
respectat. 

Domnul Patrichi şi domnul Paul nu au respectat această 
comisie şi pe mine personal, ca şi şef de subcomisie. 

Ne vom retrage. Ca dovadă că lucrurile le vom duce până la 
capăt – acestei instituţii să i se dea credibilitatea şi puterea pe care o 
are. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă îmi permiteţi, ca o concluzie pentru a clarifica: vreau să 

vă spun, domnule Patrichi, că este singurul caz, şi pentru mine este o 
chestiune absolut anormală, ca de la Timiş să nu se răspundă prezent 
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la cererea unei comisii parlamentare prezentă acolo, în teritoriu. Este 
prima dată în 14 ani de zile când întâlnesc o astfel de situaţie. 

Şi vreau să vă spun că numai eleganţa unui anumit tip de 
comportament ne-a făcut să vă solicităm să veniţi aici. Altfel, există 
alte mijloace de a ne face simţiţi şi de a obliga pe cei în drept de a 
răspunde acestui demers parlamentar. 

Parlamentul nu este ceea ce se vede la televizor. 
Parlamentul reprezintă ceva mai mult, şi toţi membrii acestei 

comisii, indiferent de apartenenţa politică, colegul Tabugan este 
liberal, colegii sunt de la PSD, sunt şi de la UDMR, colegul de la 
Minorităţi, vrem să să rezolvăm problemele unui sector, şi îmi pare 
rău dar apare exact argumentul a ceea ce discutam cu un alt coleg care 
a lucrat la sistemul de privatizare în guvernul CDR, deci o autoritate 
pe domeniul acesta al privatizării care s-a implicat în sistemele acestea 
şi care ne arată că de fapt marile greşeli sunt de nefuncţionalitate 
instituţională, şi aceasta se datorează oamenilor. 

Vă rog acum, domnule Tabogan, eventual să vă retrageţi 
pentru clarificarea problemelor; dacă nu se poate face acest lucru încă, 
atunci eventual la proxima ieşire în teritoriu să se poată clarifica 
problemele de acolo, şi repet încă odată: dincolo de orice chestiune 
politică de apartenenţă, chestiunea este situaţia efectivă a celor două 
componente ale sistemului din Timiş – SNIF, ANIF. 

Mulţumesc, domnule Tabogan. Vă rog să mergeţi la mine în 
birou. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
ANIF-ul nu a răspuns prezent astăzi nici la Bucureşti. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu are nici o scuză. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Eu îmi cer scuze. Probabil că ceva între noi doi nu este clar 

ca şi comunicare. 
Eu mă simt deranjat de faptul că dumneavoastră aţi fost pus 

în situaţia să duceţi în aplicare o hotărâre a Camerei Deputaţilor şi 
oameni cu atât mai mult care lucrează în sistemul statului, deşi 
Parlamentul este suveran şi peste activităţile private şi aşa mai 
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departe, că facem legi şi urmărim aplicarea lor, deci am fost şi sunt 
deranjat şi sunt nu solidar cu dumneavoastră, ci constat că sunt oameni 
care îşi permit să nu răspundă la solicitările dumneavoastră. Iar acum, 
când am spus că trebuie să mergeţi şi să discutaţi cu dânşii separat, 
este că ei trebuie să ştie că deja li s-a acordat un privilegiu că au fost 
chemaţi aici, ceea ce nu este o notă bună pentru domniile lor, pentru 
că venirea aici este ca urmare a faptului că n-au respectat o decizie a 
Parlamentului, şi sunt convins că şi prin asta întărim autoritatea 
fiecărui membru al acestei comisii, şi sunt convins că dumneavoastră 
veţi rezolva chestiunile până la capăt cu ei, că, dacă nu, aşa cum 
spunea şi domnul Tabără, sunt şi alte posibilităţi de a-i aduce la linia 
de plutire. 

 
Domnul Ion Tabugan: 
Vă mulţumesc că aţi înţeles. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog să mergeţi la mine în birou. 
Vă rog, domnule Patrichi. 
 
Domnul Ionel Patrichi: 
Permiteţi un răspuns, vă rog? Pentru că mi se aduc nişte 

acuzaţii care nu sunt fondate. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am o rugăminte: v-aş ruga să cântăriţi foarte bine 

problemele. 
Când aţi primit adresa de la Parlament şi de la ANIF că este 

comisia acolo şi că trebuie dat tot sprijinul? 
Când aţi primit această adresă? 
 
Domnul Ionel Patrichi: 
Am primit luni pe mail. Eu de sâmbătă eram plecat deja din 

ţară. Eram în Austria. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu este vorba de mail, că au fost adrese scrise. 
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Domnul Ionel Patrichi: 
Adresă scrisă nu am primit la sucursală. 
 
Domnul Ion Tabugan: 
De la Bucureşti nu s-a trimis. Doar telefon s-a dat joi sau 

vineri. 
Deci nu acuzăm lipsa de prezenţă a domnului, ci faptul că a 

trimis documente nesemnate. 
 
Domnul Ionel Patrichi: 
Dar nu le-am trimis eu, fiind în concediu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi, acum, să intre domnul director. 
Domnule director, v-aţi exprimat dorinţa de a participa la 

audierile comisiei pentru analiza sistemelor de îmbunătăţiri funciare, 
irigaţii, şi mie îmi place această formulare, chiar dacă titulatura 
comisiei este cu totul alta, pentru că această analiză şi facem acum. 

Şi, fiindcă aţi avut o perioadă, şi nu una dintre cele mai 
simple de gestionare în sistem, respectiv SNIF, v-aş ruga în primul 
rând să vă spuneţi punctele de vedere pe care aţi vrut să ni le aduceţi la 
cunoştinţă comisiei, urmând după aceea ca membrii comisiei să pună 
întrebările pentru lămurirea unor situaţii. 

Aş dori să mai fac o precizare: nu am dorit ca aici, la comisie, 
să apară chestiuni de răfuială, ci efectiv de a puncta acele lucruri pe 
care dumneavoastră le-aţi cunoscut foarte bine, le cunoaşteţi foarte 
bine, eventualele demersuri făcute către sistem. Ştiu că şi destituirea a 
fost făcută într-un anumit fel. 

Dorim să ne lămurim asupra acelor greşeli decizionale şi de 
funcţionare instituţională a sistemului respectiv. 

Dorim puncte de vedere privind consecinţele despărţirii 
SNIF-lui în cele două componente, respectiv ANIF şi SNIF RA, şi 
care credeţi dumneavoastră că sunt problemele care au cauzat situaţia 
actuală din sistemul de îmbunătăţiri funciare. 

În faţa noastră sunt membri ai comisiei de anchetă şi  
reprezentanţi ai mass-mediei. 

Pe de altă parte, vreau să vă spun că absolut totul se 
înregistrează şi se stenografiază, şi că tot ceea ce se afirmă şi se spune 
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vor putea fi audiate, vizualizate pe internet, respectiv pe site-ul 
Camerei Deputaţilor. 

Aveţi cuvântul. 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Bună ziua. 
Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, stimaţi domni, 
În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru oportunitatea pe 

care mi-aţi oferit-o de a mă putea adresa comisiei care investighează 
cauzele pentru care sistemul de îmbunătăţiri funciare din România se 
află într-o situaţie pe care eu îmi permit să o numesc dezastruoasă. 

Foarte pe scurt, cu permisiunea dumneavoastră, mă voi 
prezenta: numele meu este Luigi Berghes. Am 48 de ani. 

Am fost numit în anul 2005 în luna februarie prin ordinul 
ministrului agriculturii de la acea vreme, domnul Gheorghe Flutur, în 
funcţia de director general al Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare şi preşedinte al Consiliului de administraţie al aceleaşi 
societăţi. 

Am îndeplinit mandatul de director general la Societatea 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare până în luna iulie 2007, când nu 
am fost destituit, ci mi-am depus demisia. 

Demisia a fost un act unilateral de voinţă, justificat în zece 
puncte, scrisă pe patru pagini, şi pe care am făcut-o publică la vremea 
respectivă prin mass-media. 

Justificarea demisiei mele a fost refuzul conducerii 
ministerului de la acel moment, respectiv domnul ministru Decebal 
Traian Remeş, de a aplica legea. 

După cum dumneavoastră cunoaşteţi foarte bine cu siguranţă, 
sectorul de îmbunătăţiri funciare din România are o lege specială – 
este vorba de Legea 138 din anul 2004. Această lege guvernează sau 
ar trebui să guverneze întreg sectorul de îmbunătăţiri funciare şi în 
completarea ei vine restul cadrului legislativ românesc în vigoare. 

La momentul demisiei mele domnul ministru Decebal Traian 
Remeş a fost cel de-al treilea ministru sub care eu mi-am desfăşurat 
mandatul de a conduce Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. 
Primul ministru a fost domnul Gheorghe Flutur, domnul doilea 
domnul Dan Motreanu, şi al treilea domnul Decebal Traian Remeş. 
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Vreau să precizez de la bun început că toate demersurile pe 
care eu le-am făcut în calitatea care mi-a fost conferită prin ordinul de 
numire în funcţia de director general, demersuri care vizauu aplicarea 
legii, a îmbunătăţirilor funciare mă refer în primul rând, legea specială 
a domeniului, deci toate demersurile pe care eu le-am făcut faţă de 
cele trei conduceri ale ministerului succesive în perioada 2005-2007 
au fost refuzate. Acei trei miniştri despre care eu am scris în materialul 
pe care l-am pus la dispoziţia comisiei au refuzat aplicarea legii. 

În contextul în care eu am văzut că nu-mi pot duce la capăt 
mandatul, nu am înţeles ce motive aş mai avea să mai rămân în funcţia 
de director general şi, atunci, mi-am depus demisia. Asta, ca să închei 
capitolul de prezentare. 

Pentru a intra în subiect, vă voi ruga să-mi permiteţi două 
fraze de introducere: ceea ce astăzi cunoaştem sub denumirea de 
Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare este creaţia Regelui 
Carol, care în anul 1910, prin decret regal, a înfiinţat Compania 
Română de Lucrări Funciare, şi primul director general al acestei 
companii a fost inginerul român Anghel Saligni, care în 1910 era 
preşedintele Academiei Române când a preluat conducerea acelei 
companii de lucrări funciare. 

Sigur că, în mod normal, în anul 2010, în anul viitor, 
societatea ar fi trebuit să-şi aniverseze cu mare bucurie şi cu mult fast 
centenarul. Mă tem, însă, că, la cum merg lucrurile în continuare, s-ar 
putea ca anul 2010 să nu mai găsească SNIF-ul în funcţiune. 

În opinia mea, ca să mă refer strict la subiectul care face 
preocuparea comisiei dumneavoastră, respectiv cauzele care au dus la 
starea accentuată de degradare a întreg sistemului de îmbunătăţiri 
funciare, eu le-am împărţit în două categorii: ar fi pe de o parte o 
cauză pe care eu am considerat-o de natură obiectivă, şi ar fi în al 
doilea rând mai multe cauze de natură subiectivă. 

Foarte pe scurt, o cauză pe care eu o consider obiectivă şi 
care şi-a adus contribuţia masiv la degradarea sistemului de 
îmbunătăţiri funciare în contextul agriculturii româneşti este lipsa de 
viziune pe care au avut-o toţi miniştri care au condus agricultura 
românească după anul 1990. 

Tot ceea ce eu v-am spus şi vă voi spune în continuare este 
scris sub semnătură privată în materialul pe care vi l-am pus astăzi la 
dispoziţie şi poate fi demonstrat cu documente. Deci nu voi face decât 
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acele afirmaţii pe care le pot susţine cu documente în faţa 
dumneavoastră sau a oricăror alte organe competente şi în drept din 
statul român. 

Faptul că nu a existat o viziune după anul 1989 care să 
stabilească traseul agriculturii româneşti pentru următorii 25-50 de 
ani, eu am considerat-o o cauză de natură întrucâtva obiectivă, pentru 
că nu poţi să impuţi unui om că nu are viziune - oamenii vizionari se 
nasc destul de rar în general, şi de aceasta eu am considerat-o o cauză 
de natură mai mult obiectivă decât subiectivă, şi mă voi opri aici cu 
privire la această cauză. 

Din păcate, există o serie de cauze de natură subiectivă care 
au îngenunchiat pur şi simplu sectorul de îmbunătăţiri funciare din 
România, şi aceste cauze în materialul pe care eu l-am pus la 
dispoziţia comisiei le-am separat în două capitole distincte – primul 
capitol se referă la programul ROMAG 98, şi voi reveni imediat în 
detaliu asupra lui, iar al doilea capitol eu l-am intitulat cu toată 
responsabilitatea, şi îmi asum ceea ce spun, incompetenţa a şase 
miniştri care au condus agricultura românească. 

În contextul în care aceste opinii ale mele le veţi considera 
neclare sau veţi considera necesar să fac anumite precizări sau să 
dezvolt anumite idei, vă stau oricând la dispoziţie, inclusiv cu 
documentele care să probeze spusele mele. 

Referitor la programul ROMAG 98, domnule preşedinte, 
dacă îmi permiteţi, aş face o scurtă descriere ca să înţelegeţi de ce în 
opinia mea programul ROMAG 98 a dus sistemul de îmbunătăţiri 
funciare din România în cea mai dezastruoasă stare de când a fost el 
înfiinţat, aşa cum am arătat în anul 1910. 

Programul ROMAG 98 este rodul unui lobby care a avut loc 
în perioada 1996-1997 între guvernul român şi guvernul american, iar 
programul şi-a propus implementarea tehnologiilor moderne de 
lucrare a pământului, de a face agricultură, pe româneşte, tehnologii 
extrase din Statele Unite, şi s-a dorit implementarea lor în ceea ce se 
numeau la acel moment ţările emergente din Europa de sud-est. 

Acest program a fost gândit de un grup de foşti ofiţeri 
ucrainieni şi a fost experimentat prima dată în această ţară – în 
Ucraina, iar rezultatul a fost unul dezastruos – circa 125 de milioane 
de dolari au fost pur şi simplu furaţi din bugetul Ucrainei, anterior de a 
fi el implementat în România. 



 76

A doua ţară care a avut ghinionul şi neşansa să experimenteze 
acest program a fost Polonia, unde prejudiciul a fost sub 100 de 
milioane de dolari, şi este demn de notat faptul că Cehia la acel 
moment, interesându-se, cum cred că ar fi fost normal să facă orice 
ţară căreia i s-ar fi propus aşa ceva, deci interesându-se despre cine 
sunt autorii programului şi ce doresc ei să facă şi precedentele create, 
şi mă refer la Ucraina şi Polonia, au refuzat. În Cehia acest program 
nu a fost derulat de către ministerul agriculturii ceh. 

Ultima ţară care a avut ghinionul să poarte roadele acestui 
program nefericit este România, şi doar dintr-o întâmplare a fost 
ultima. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Acum se aplică în Georgia. 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Da, îmi cer scuze, nu am cunoştinţă despre aplicarea în 

Georgia. Eu ştiu că la momentul ulterior aplicării acestui program în 
România, responsabilul programului, domnul Ian Kaplan a fost arestat 
de fisc în America şi este în închisoare şi în zilele de astăzi. Probabil 
dânsul a avut nişte colaboratori foarte buni care iată că în Georgia 
experimentează în continuare acest program. 

Esenţa programului a fost foarte bine gândită şi intenţiile de a 
devaliza aceste ţări, care şi aşa îşi reveneau cu greu după o perioadă 
destul de lungă de alt regim politic, deci intenţiile au fost foarte bine 
disimulate. Practic, programul gândise o structură de utilaje şi 
echipamente şi tehnologia necesară aferente unei suprafeţe de teren de 
circa 650 de ha. 

A fost descris un profil al virtualului fermier care să se 
califice pentru o astfel de aplicaţie – el trebuia să aibe minim 30 de 
ani, să locuiască în mediul rural, să deţină în proprietate sau să lucreze 
în sistem de arendă concesiune o suprafaţă de minim 650 de ha, şi 
toate aceste caracteristici îl calificau pentru a face aplicaţia pentru un 
pachet agricol. 

Un pachet agricol se compunea din: tractor, sistemă de 
maşini, combină de recoltat, uscător de cereale, inclusiv sămânţă şi 
pesticide pentru tratamentul culturilor. 
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Un pachet agricol pentru 650 de ha a fost contractat de fosta 
RAIF devenită ulterior SNIF – Societatea Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare, a fost contractat cu fermierii români la circa 1.200.000 de 
dolari americani pe pachet. 

Facilitatea pe care programul ROMAG 98 o oferea 
fermierilor români era aceea că plata se poate face în 10 rate bianuale 
timp de 5 ani şi, mai mult decât atât, a fost gândită o înlesnire ca 
această plată să poată fi şi în produse agricole, deci era acceptată plata 
în produse agricole. 

Tot acest program foarte bine şlefuit a avut la bază garanţia 
din partea guvernului fiecărei ţări aplicante. În cazul nostru, guvernul 
român în perioada 1997-1998 a avut atât opozanţi ai acestui program, 
cât şi susţinători mai mult sau mai puţin înverşunaţi. 

La momentul 1998, în prima jumătate a anului, ministrul de 
finanţe domnul Daniel Dăianu a refuzat cu obstinaţie ca acest program 
să fie aplicat şi, în calitatea dumnealui de ministru de finanţe, a refuzat 
semnarea scrisorii de garanţie guvernamentală care era placa turnantă 
a acestui program. 

În aceste condiţii, când presiunile asupra domniei sale au 
crescut foarte mult, şi-a dat demisia. Probabil cunoaşteţi că în locul 
domniei sale a fost numit în funcţia de ministru de finanţe domnul 
Decebal Traian Remeş. 

Domnul Decebal Traian Remeş a semnat două scrisori de 
garanţie guvernamentală care poartă numerele 596 şi 597 şi sunt emise 
de Comitetul interministerial de garanţii şi credite ale statului român. 

În momentul acela, eu am afirmat în material şi îmi menţin 
punctul de vedere, s-a săpat groapa pentru întreg sistemul de 
îmbunătăţiri funciare din România – când s-a semnat acea garanţie 
guvernamentală. 

Ulterior semnării garanţiei guvernamentale, au fost aduse în 
România 95 de pachete agricole, din care au fost contractate 80, într-
un număr de 67 de contracte comerciale cu fermieri români care se 
calificau aşa cum am arătat mai devreme, 15 pachete fiind reţinute ca 
şi garanţie pentru piese de schimb, rezervă pentru eventuale stricăciuni 
şi daune. 

Aş face o paranteză aici, cu permisiunea dumneavoastră: este 
relevant pentru comisie probabil faptul că programul a plecat cu 
stângul de la bun început – aceste utilaje care au fost aduse şi 
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comercializate în România la preţurile pe care vi le-am spus ca fiind 
utilaje noi de fapt ele erau utilaje recondiţionate, folosite de fermieri 
americani şi introduse din nou în fabrică şi revopsite. Deci prima 
ţeapă, iertaţi-mi termenul colocvial, dar pe româneşte nu găsesc alt 
cuvânt care să descrie mai bine ce s-a întâmplat, deci prima ţeapă a 
fost că această firmă americană TRANSKEM Finance and Trade 
Corporation a adus utilaje vechi, revopsite. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Vă întrerup, dar procedura ne-a permis-o domnul preşedinte: 

ce probe aveţi dumneavoastră că aceste au fost utilaje recondiţionate? 
Pentru că nicăieri, în nici o documentaţie nu rezultă acest lucru. Ba, 
mai mult, în dosarul penal care s-a constituit în acest sens nu se 
specifică acest lucru, iar dacă dumneavoastră aţi ştiut aceste lucruri, 
vrem să ştim dacă aţi fost audiat în dosarul penal şi dacă aţi spus 
aceste lucruri. 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule deputat, proba cea mai elocventă în susţinerea 

afirmaţiilor mele sunt oamenii care au răspuns de aceste utilaje de la 
sosirea lor în România la Dana 101 în zona liberă Constanţa şi care le-
au gestionat. Sunt oameni în viaţă, trăiesc, sunt angajaţi ai SNIF-lui şi 
pot depune mărturie că acele utilaje nu au fost noi. 

În mod evident, nimeni nu caută vreo probă scrisă pentru că 
ea nu se va găsi. Nimeni nu-i atât de nebun să scrie într-un contract că 
vinde o maşină veche ca fiind maşină nouă. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Şi cum şi-au dat seama că sunt vechi, dacă erau vopsite 

proaspăt, dacă motorul era nou? De unde au ştiut acest lucru? 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Cred că este bine să îi invitaţi pe acei oameni aici, să depună 

mărturie. Eu am citit cu atenţie documentele care au înfiinţat această 
comisie şi înţeleg că ea incumbă, comisia sau atitudinea faţă de 
comisie incumbă răspundere penală. Deci dumneavoastră, dacă 
invitaţi pe cineva, nu cred că se poate sustrage audierii. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, ne puteţi da câteva nume care au fost în 

gestionarea acestor utilaje? 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Da. Şeful echipei care a gestionat aceste utilaje se numeşte 

domnul Sorin Cârjău. Lucrează în continuare la SNIF, la Centrală, la 
Bucureşti, şi probabil ar fi interesant să aflaţi punctul de vedere al 
domniei sale. Dânsul s-a ocupat de echipamente. De când au intrat în 
România, echipamentele au stat 6 luni de zile. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Mai daţi-ne câteva nume. 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Doamna Nicoleta Şimon a avut inventarul acestor utilaje. 

Lucrează la SNIF, la Centrală. 
Foarte interesant este un lucru: să vă explic puţin despre cum 

s-a încheiat contractul comercial. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Notele de recepţie le găsim la SNIF? 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Dacă îmi permiteţi, fac o paranteză – aş fi vrut să prezint 

subiectul într-o anumită ordine, dar vreau să vă răspund punctual: este 
foarte adevărat că am fost director şi este foarte adevărat că în 
momentul în care am întrebat unde este arhiva, am fost condus într-o 
sală unde erau peste o mie de dosare puse în mijloc, fiind un morman, 
şi mi s-a spus: acesta este arhiva SNIF-lui. 

Eu având cunoştinţă de programul ROMAG 98... 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, cu precizarea că eu nu am dreptul să 

corectez câtuşi de puţin interesul manifestat de colegii noştri, pentru 
că eu am citit materialul acesta aici, ce afirmaţi dumneavoastră aici 
este cumplit. 
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Acum, vreau să vă rog mult, stimaţi colegi şi experţi, să îl 
lăsaţi ca să termine şi după aceea îi punem noi întrebări. 

Poftiţi. 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Vă mulţumesc. 
Răspund punctual acum la întrebarea domnului deputat? 
Ca să reiau, ca prezentarea să aibă o logică şi să fie foarte 

clară şi limpede pentru domniile voastre, vreau să mă refer puţin la 
modul în care contractul care a pus în aplicare acest program a fost 
semnat. 

Orice contract comercial trebuie să aibe două părţi: un 
vânzător şi un cumpărător. În cadrul acestui program ROMAG 98, 
vânzătorul a fost această firmă americană TRANSKEM Finance and 
Trade Corporation. 

Ministerul Agriculturii era condus la momentul acela de 
domnul ministru Dinu Gavrilescu.  

Calitatea de cumpărător a fost conferită Regiei Autonome de 
Îmbunătăţiri Funciare. Aceasta este o primă ilegalitate, întrucât o regie 
autonomă, conform legislaţiei valabile la acel moment, nu avea 
dreptul să încheie contracte comerciale. Nu putea să aibe calitate într-
un contract comercial. Dar faptul s-a întâmplat. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Iertaţi-mă, avea personalitate juridică. De ce nu putea să aibe 

calitate? 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Regia autonomă se supunea unei legislaţii speciale. 
Regia autonomă gestiona strict bani bugetari. Contractul 

comercial ar fi adus în bugetul regiei altă natură de bani, alt fel de bani 
– bani comerciali, nu bani din bugetul statului. 

O regie comercială nu poate să facă profit. Ea are un buget pe 
măsura necesităţilor ca să ducă la îndeplinire un obiect pentru care 
este creată. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Presupune şi profit, iertaţi-mă. 
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Domnul Luigi Berghes: 
Regia autonomă, cu profit? 
Iertaţi-mă, eu nu am cunoştinţă să existe aşa ceva. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Provin dintr-o regie autonomă şi ştiu. 
 
Domnul Luigi Berghes:  
Am înţeles. 
După cunoştinţele mele, regia autonomă nu putea să fie parte 

într-un contract. Dacă dumneavoastră susţineţi că putea să fie parte, 
înseamnă că a fost cu respectarea legii şi eu retractez afirmaţia că este 
o ilegalitate comisă. Nu sunt jurist, sunt inginer de meserie, şi îmi cer 
scuze dacă cumva am făcut o afirmaţie greşită. 

Peste acest contract care presupunea un vânzător şi un 
cumpărător, s-a gândit în cadrul programului ROMAG să se înfiinţeze 
o unitate de management a acestui proiect, şi această unitate de 
management a luat forma unei societăţi cu răspundere limitată care s-a 
înfiinţat şi s-a numit AGROSERV SRL Bucureşti şi ea avea doi 
acţionari – primul acţionar cu pachetul majoritar de părţi sociale de 
51% a fost chiar Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare; al doilea 
acţionar era exportatorul din America – firma TRANSKEM. Astfel, 
toată competenţa derulării programului, implementării lui, urmăririi pe 
timp de 5 ani de zile şi ducerii la bun sfârşit a acestui program a 
revenit Societăţii AGROSERV SRL. 

Foarte interesant este că această societate nu a funcţionat în 
contextul legii care a creat-o, pentru că tot acest program a fost 
implementat printr-o lege. Aşa a apărut şi SC AGROSERV SRL 
Bucureşti, şi ea a făcut o notă de împuternicire către o altă societate 
care se numeşte SC TRANSAG Production Company SRL Bucureşti, 
prin care notă i-a transferat acestei firme TRANSAG competenţele 
derulării programului. 

Vreau să menţionez că această companie TRANSAG nu avea 
nici o calitate oficială conferită de vreo autoritate a statului român. A 
fost un act unilateral de voinţă al SC AGROSERV care a dat 
patrimoniul de peste 115 milioane de lei cât costau toate pachetele la 
contractele cu fermierii români să le administreze unui SRL. 
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Domnul Pavel Horj: 
Aveţi un document care să susţină ceea ce spuneţi 

dumneavoastră acum? în sensul în care AGROSERV-ul a transmis 
managementul spre TRANSAG? 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule deputat, vreau să vă rog să-mi permiteţi următorul 

lucru: eu nu sunt nici organ de cercetare penală, nu sunt nici organ de 
anchetă de poliţie. 

Eu am intrat în SNIF-ul acesta într-un haos. SNIF-ul avea 
curentul electric oprit, salariile celor 5.500 de angajaţi pe care i-am 
luat în primire în februarie 2005 nu mai erau plătite integral din 2001, 
şi când am cerut, că vă rămăsesem dator un răspuns când a intervenit 
domnul vicepreşedinte Surdu, deci când am cerut specific tot dosarul 
ROMAG, toată lumea a început să fugă din birouri, şi am găsit o 
singură doamnă care mi-a explicat să nu mai cer acel dosar că este la 
soţia domnului Apostol încuiat şi nu are nimeni acces la el, domnul 
Apostol fiind precedentul director de la Societatea Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare. Bineînţeles că doamna respectivă, doamna 
Apostol, a stat nişte luni de zile în concedii medicale şi prima dată 
când s-a prezentat la serviciu i-am cerut dosarul ROMAG, când mi-a 
adus 50 de bibliorafturi care nici măcar nu erau aranjate în ordine 
cronologică, astfel încât ceea ce îmi cereţi dumneavoastră eu nu am 
cum să vă dau pentru că ceea ce eu vă spun aici şi am semnat şi mi-am 
însuşit sub semnătură privată afirmaţiile pe care le fac, acestea sunt 
rodul muncii mele de a săpa ca să demontez o fraudă care nu-mi 
permitea să duc SNIF-ul într-o direcţie corectă, pentru că Legea 
îmbunătăţirilor funciare în 2005 îmi cerea mie, director general, să 
implementez un program de privatizare care trebuia promovat de 
domnul ministru al agriculturii, indiferent cum s-ar fi numit dânsul. 
Or, o societate care avea datorii de 100 de milioane de dolari, cred că 
sunteţi de acord cu mine, nu poate fi privatizată, că nu este interesantă. 
Nimeni nu cumpără o gaură de 100 de milioane de dolari. Astfel încât 
eu a trebuit să aşez acea arhivă într-o ordine relativă, într-o ordine 
cronologică a desfăşurării evenimentelor şi să scormonesc în fel de fel 
de locuri şi să pun cap la cap fel de fel de documente ca să înţeleg cum 
a fost posibilă această ţeapă de 100 de milioane de dolari. Pentru că de 
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două luni de zile noi vedem la televizor un scandal pentru 600 de mii 
de euro, pentru care s-a făcut atâta tam-tam şi s-au făcut atâtea 
colocvii şi atâţia oameni şi-au dat cu părerea, dar în legătură cu 100 de 
milioane de dolari americani văd că nimeni nu vrea să spună nimic, 
nimeni nu vrea să facă nimic, iar la pagina 6 a materialului meu veţi 
găsi autorităţile pe care eu le-am sesizat în calitatea pe care o aveam – 
de director general şi de preşedinte al Consiliului de administraţie, şi 
aceştia sunt în ordine: preşedintele României domnul Traian Băsescu, 
şeful Consiliului Suprem de Apărare a Ţării tot domnul Traian 
Băsescu, primul-ministru al guvernului României domnul Călin 
Popescu Tăriceanu, miniştrii agriculturii din perioada mandatului meu 
de director – domnul Gheorghe Flutur, domnul Dan Motreanu, 
domnul Decebal Traian Remeş, secretarii de stat care au răspuns de 
sectorul de IF în mandatul meu – domnul Nicolae Flavius Lazin şi 
domnul Gheorghe Albu, secretarul general al ministerului agriculturii 
domnul Sergiu Sorin Chelmu, şeful Corpului de control al primului-
ministru domnul Emil Neguţ, şeful Corpului de control al ministerului 
agriculturii domnul Gheorghe Tinel, care înţeleg că face parte din 
comisie, şi eu regret că nu-l văd astăzi în faţă să-l întreb în plen de ce 
nu mi-a dat răspuns la nenumăratele adrese pe care eu i le-am adresat 
domniei sale din calitatea mea de director general, când denunţam 
furturi din bugetul ministerului agriculturii, şi dumnealui nu mi-a dat 
nici un răspuns, şi astăzi văd că a fost nominalizat să ancheteze furtul, 
şeful ANRMAP domnul Constantin Cojocaru, şeful Comisiei de 
agricultură din Senatul României domnul senator Corneliu Pascu, 
şeful Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor domnul Attila 
Kelemen, procurorul şef al României doamna Laura Codruţa Kovesi, 
şeful Cartelului sindical ALFA domnul Bogdan Hosu, pentru că 
sindicatele din SNIF sunt afiliate la Cartel ALFA, şeful Serviciului 
Economic din IGP, deci şeful economicului pe ţară cum se spune 
popular, domnul comisar şef Dan Bucur. 

Nimeni, stimaţi domni deputaţi, nu mi-a dat nici un răspuns, 
şi sunt primii 13 oameni în statul român. 

Eu am foarte mari îndoieli că demersul dumneavoastră va 
avea succes. Iertaţi-mă că trebuie să fiu foarte direct şi foarte sincer. 

Iertaţi-mă, domnule preşedinte, dar în condiţiile în care primii 
13 oameni din statul român nu mi-au dat scris pe un colţ de hârtie ceva 
despre furtul a 100 de milioane de dolari, domnul deputat mă întreabă 
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dacă am fost audiat în dosarul penal. Păi, domnule deputat, eu nu am 
avut calitate în dosarul penal. Eu ţip ca un tâmpit că s-au furat 100 de 
milioane de dolari şi arăt cu documente cum s-au furat şi nu mă bagă 
nimeni în seamă! Şi dumneavoastră mă întrebaţi dacă eu pot să vă 
probez! Iertaţi-mă, nu pot să vă probez, că hoţii pe unele le-au ascuns, 
pe unele le-au distrus. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule director, numai puţin. Iertaţi-mă că intervin. 
Dumneavoastră să nu aveţi falsa reprezentare a realităţii că 

noi suntem avocatul diavolului aici. Eu vă întreb tocmai pentru ca să 
pot să-mi formulez o imagine a ceea ce s-a întâmplat. Pentru că eu 
întâmplător am o copie de pe un dosar penal în această afacere pentru 
care s-a dat NUP şi cercetarea s-a făcut în perioada în care 
dumneavoastră eraţi director general, şi în mod normal am raţionat că 
probabil ar fi trebuit să fiţi audiat în calitate de martor. La aceasta mă 
refer. Nu vă găsesc alte calităţi. 

În momentul în care dumneavoastră aţi sesizat, mă mir că în 
rechizitoriul procurorului nu se face nici o trimitere la ceea ce ne 
spuneţi dumneavoastră acum. 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule deputat, ca să vă răspund foarte punctual la această 

problemă, lucrurile stau în felul următor: în anul 2005, când eu am 
fost numit şi am preluat acest mandat de director general la SNIF, 
exista pe rolul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
un dosar penal pe numele domnilor Valentin Apostol, Victor Petru 
Toma, Ştefan Constantin şi doamna Mărgineanu, dacă nu greşesc. 
Cred că pe numele dânşilor exista un dosar penal în instrumentarea 
Parchetului. La acest dosar eu am primit cu întârziere de două luni 
pentru a nu putea fi atacată sentinţa Curţii Parchetului soluţia de 
neîncepere a urmăririi penale. Sigur că fiind un dosar penal finalizat 
cu NUP şi nefiind în termen, eu n-am putut să fac acea sentinţă, dar 
atunci am apelat la serviciile de consultanţă juridică, care mi-au 
explicat că pot face un denunţ penal, care este altceva decât plângerea 
penală. 

Iertaţi-mă, trebuie să vă contrazic pentru că am făcut acest 
denunţ penal împotriva aceloraşi persoane. 
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Domnul Pavel Horj: 
Plângerea se consideră că o face persoana vătămată; denunţul 

este o persoană care cunoaşte o infracţiune şi încunoştiinţează 
autorităţile judiciare despre ea. 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule deputat, eu nu doresc să intru în polemică cu 

dumneavoastră. 
Repet: sunt inginer de formaţie. M-au învăţat avocaţii: 

domnule, nu a mers cu plângere penală, fă-le denunţ penal. Le-am 
făcut denunţ penal. A durat 2 ani de zile să vină alt NUP pe alt dosar. 

Şi fac o precizare: cea de-a patra persoană este doamna care a 
gestionat contabilitatea pe programul ROMAG şi care acum este 
director general la AVAS. Păi, ce discutăm aici?! Iertaţi-mă, nu-mi 
amintesc în momentul acesta cum se numeşte, domnule preşedinte. 
Mărginean, Miclean. Nu ştiu. Pot să revin. Dar în condiţiile în care au 
existat cel puţin două dosare penale pe numele doamnei de care eu am 
cunoştinţă, şi nu ştiu dacă dumneavoastră aţi citit rechizitoriul 
procurorului când a dat neînceperea urmăririi penale, în corpul 
rechizitoriului sunt contradicţii flagrante – la o pagină se stabileşte 
prejudiciul creat, deci se vorbeşte de prejudiciu şi se stabileşte câte 
zeci de milioane de dolari sunt prejudicii, şi la sfârşit zice: nu s-a 
înregistrat nici un prejudiciu în programul ROMAG şi propunem 
soluţie de neîncepere a urmăririi penale. 

Iertaţi-mă, eu mi-am făcut datoria. În ceea ce prevedea legea, 
ce m-a pus legea să fac, eu consider că am făcut mai mult decât îmi 
cerea legea ca să apăr SNIF-ul şi să îl îndrept într-o direcţie corectă, 
pentru că eu am crezut în această societate, cum cred şi acum, şi 
acestei societăţi, îndrăznesc să afirm în faţa domniilor voastre, că i-am 
aplicat un management de calitate, nu orice fel de management, şi 
dovada, că probabil mă veţi întreba care este dovada, este că în 2 ani 
de zile, luată de la curentul oprit, salarii neplătite din 2001, anul 2006 
l-am încheiat cu profit de 17 miliarde 500 de milioane de lei vechi, şi 
bilanţul este pe site-ul Ministerului Finanţelor şi poate fi controlat. 

Ştiţi ce m-a întrebat domnul ministru Decebal Traian Remeş 
în momentul în care a venit în funcţie şi m-a chemat la dumnealui să îi 
explic ce este cu SNIF-ul? Ce grad de îndatorare ai? Şi zic: nu înţeleg 
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întrebarea. Păi câte datorii ai la bănci? Păi zero. Păi cum zero?! Păi nu 
m-am îndatorat, nu am cerut credit, nu am credit nici un leu la nimeni. 
Păi şi câtă pierdere ai în 2006? Discuţia era în martie 2007. Păi n-am 
pierdere, am profit 17 miliarde şi jumătate. Şi dumnealui mi-a spus: 
păi ce, acesta este profit?! Pe acesta îl face nevasta mea cu un SRL. 
De aici, judecaţi domniile voastre. Adică eu iau o societate care este în 
genunchi, am în 2005 cea mai mare concediere de care sigur nici unul 
dintre dumneavoastră nu aţi auzit – cea mai mare concediere colectivă 
din anul 2005 a fost la SNIF: 2.800 de oameni au plecat acasă în 
linişte. Nu a fost deranjat nici ministrul, nici guvernul, nici 
preşedintele, nici Parlamentul, pentru că a fost un program gândit. 
Domnule, salarii compensatorii în funcţie de vechime, listele le-am 
făcut deschis împreună cu sindicatul. Primii care trebuiau să iasă la 
pensie au fost primii pe listă pentru că oricum se apropiau de pensie, şi 
nu aţi auzit şi nu s-a spart un geam pentru cea mai mare concediere 
colectivă din anul 2005. Şi, în condiţiile acestea, mi se dă peste nas: 
ce, acesta este profit în 2006?! Dar închei aici paranteza, că nu despre 
asta era vorba. Mă refer strict la cazul punctual despre care am 
discutat acum. 

Revin la programul ROMAG 98. Ce aş vrea eu să reţineţi 
domniile voastre din tot programul acesta este următorul lucru: 
cumpărător a fost RAIF-ul care ulterior s-a transformat în SNIF, şi el 
s-a înregistrat doar cu datoria de plată. SNIF-ul avea datorie de plată 
pentru care garantase statul român, dar SNIF-ul nu a avut înregistrate 
mijloacele fixe are au făcut obiectul importului niciodată în inventarul 
său. Deci dumneavoastră aţi mai auzit aşa ceva?! Adică importăm 
echipamente şi utilaje care înseamnă 70 de tractoare, 70 de combine, 
30 de uscătoare, tone de seminţe, tone de pesticide, deci le importă 
cineva, că trebuie completată declaraţia vamală când le scoţi din 
vamă, şi cine completează? Importatorul. Cine este importatorul? 
SNIF-ul. Păi ce trebuie să facă SNIF-ul conform oricărei legi şi a 
bunului simţ, dacă vreţi, în secunda 2? Să şi le treacă în inventar, nu? 
Le numerotează. Avem 70 de acelea, 70 de acelea, de la 1 la 70. 
SNIF-ul nu a avut niciodată nici în gestiune, nici în fişe şi nici pe 
mână efectiv, deci SNIF-ul nu a dirijat aceste utilaje. Toate au plecat 
imediat la SRL-ul TRANSAG, care SRL TRANSAG avea doi 
acţionari, de fapt două feluri de acţionari – o societate din Cipru, care 
ave 99,16% din părţile sociale TAG Limited Dilimasol Cipru, şi nouă 
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cetăţeni americani de origine evreiască care aveau 0,84% din părţile 
sociale. Şi această societate l-a avut ca administrator pe domnul 
Valentin Apostol, care s-a dus de la RAIF, devenit SNIF, să 
gestioneze TRANSAG-ul. Şi practic SNIF-ul s-a înregistrat cu toată 
datoria de plată pentru aceste utilaje şi TRANSAG-ul a luat de la 
fermieri ratele atâta cât au putut să plătescă, produsele agricole atâtea 
câte au putut să dea, până în 2002 când programul ROMAG 98 a fost 
oprit. De ce s-a oprit el în 2002? Pentru că, nefăcându-se nici o plată 
la extern la banca care a finanţat tot programul acesta - City Bank din 
New York, au aşteptat şi oamenii aceia 4 ani de zile şi şi-au pierdut 
răbdarea. Nu a venit nici un ban, au băgat la plată scrisorile de 
garanţie ale guvernului român. Guvernul român a plătit, că nu se poate 
să nu plăteşti aşa ceva, după care Ministerul Finanţelor a venit şi a 
întrebat: de ce am plătit noi aceste sume? Păi pentru că ele stau pe 
programul ROMAG 98 şi SNIF-ul nu a plătit la extern ratele şi s-a 
executat garanţia şi, atunci, a intervenit statul român, Ordonanţa 42 de 
urgenţă din 2002 care a pus capăt programului ROMAG. 

Eu nu ştiu cum se poate pune capăt unui program care lasă o 
gaură de zeci de milioane de dolari fără să aibe o anexă, fără să scrie 
acolo – domnule, am sesizat pe, am întreprins, vrem să îl tragem de 
urechi, vrem să îl întrebăm pe acela care nu a gestionat. 

Ori, în felul acesta eu ce vreau să vă explic, domnilor 
deputaţi: că programul ROMAG 98 a fost cea mai proastă decizie 
pentru sectorul de îmbunătăţiri funciare care a putut să fie luată de 
Ministerul Agriculturii. În felul acesta s-a săpat groapa. 

Ulterior, în anul 2007, a fost împins în groapă SNIF-ul în 
principal şi după el a început să tragă şi ANIF-ul care ştiţi că este sub 
administrare judiciară, iar o altă anomalie, domnule deputat. Eu nu mă 
pricep, recunosc că sunt inginer. ANIF-ul, care este o structură de tip 
regie autonomă, la ora la care vorbim are numit administrator judiciar. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Vreau să vă spun că instanţa a dispus suspendarea 

administrări judiciare şi se continuă numai problemele de datorii pe 
care le are ANIF-ul. Deci, în acest moment, s-a suspendat procesul 
vizavi de reorganizarea judiciară. 
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Domnul Luigi Berghes: 
Bun. 
Ca să revin la programul ROMAG 98, el s-a încheiat printr-o 

ordonanţă de urgenţă în anul 2002, dar nu înainte ca AVAS-ul să 
semneze 4 convenţii în formă scrisă cu SNIF-ul, cu conducerea de 
atunci asigurată de domnul Valentin Apostol, prin care SNIF-ul 
recunoaşte o sumă care rotundă înseamnă circa 2.800 de miliarde de 
lei vechi, dar nu mai puţin de 84 sau 85 de milioane de dolari, datorie 
faţă de AVAS. Deci programul s-a oprit, dar AVAS-ul a întrebat 
SNIF-ul: vino şi semnează aici şi recunoaşte datoria, şi SNIF-ul a 
semnat cu nonşalanţă, repet: fără să gestioneze nici un utilaj din toate 
pachetele – 95 de pachete agricole, şi fără să beneficieze de uzufructul 
lor, deci nu s-a îndestulat SNIF-ul niciodată cu nici un leu, şi foarte 
senin a semnat această datorie. 

Această datorie nu a fost niciodată înregistrată în evidenţele 
contabile ale SNIF-lui, domnilor deputaţi. Există un cont extrabilanţier 
care stă pe aceste patru convenţii scrise şi sumele din aceste patru 
convenţii scrise înseamnă 2.800 de miliarde de lei vechi. 

Doamna Camelia Papa, care înţeleg că mai asigură 
managementul financiar al SNIF-lui, dacă vrea, vă arată acest cont 
extrabilanţier. Dacă îi cereţi doar bilanţul, nu apare în bilanţ. 

Şi apropo de doamna Papa, eu, cu o lună înainte de a-mi da 
demisia, i-am reziliat contractul. Eu nu ştiu cum funcţionează 
dumneaei şi, mai mult decât atât, după ce şi-a reînnoit contractul, ea a 
funcţionat pe un contract de 40 de milioane de lei pentru care avea 
întreaga răspundere a evidenţelor contabile şi a reprezentării SNIF-lui 
în faţa organelor abilitate ale statului, şi după ce mi-am dat demisia, 
dânsa şi-a reînnoit contractul fără nici o procedură – fără selecţie de 
oferte, fără nimic, pur şi simplu noul director i-a semnat contractul, nu 
înainte de a-i dubla suma, 85 de milioane. 

Şi mai fac o precizare, domnilor deputaţi, care s-ar putea să 
aibe relevanţă: eu când am fost numit de ministrul Flutur director la 
SNIF, în ordinul de numire mi s-a stabilit şi salariul care a fost 25 de 
milioane de lei vechi brut. Eu cu salariul acesta am lucrat în anul 
2005, când au fost 7 valuri de inundaţie, când SNIF-ul avea curentul 
oprit, şi am făcut faţă cu succes. Nu am avut victime omeneşti nici de 
la SNIF, nici de la populaţia civilă. 
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Iertaţi-mă, domnule preşedinte, eu nu am venit aici să mă 
laud pe mine, dar consider că sunt aspecte relevante pentru ceea ce 
face obiectul comisiei, că pe dumneavoastră vă interesează cum s-a 
ajuns aici. 

Păi dacă eu am putut să conduc SNIF-ul cu 25 de miloane de 
lei brut, care era mai puţin de o mie de dolari la momentul acela, 
doamna Camelia Papa, după ce eu am plecat, a simţit nevoia de 85 de 
milioane. Directorul, şi el a simţit nevoia să ajungă la 85 de milioane, 
să nu fie mai prejos decât directorul financiar. 

A mai apărut administratorul special, care mai ia şi acela 
nişte bani. 

Şi, în condiţiile acestea, în iulie anul acesta se împlinesc 2 ani 
de când eu mi-am dat demisia şi în aceşti doi ani de zile s-a făcut o 
gaură la SNIF de 500 de miliarde de lei vechi. Poate ar fi interesant să 
spună cei care au asigurat conducerea – domnule, cum am reuşit noi 
să facem o gaură de 500 de miliarde? Că nu-i chiar puţin lucru 500 de 
miliarde de lei vechi. 

Or, în aceste condiţii, programul ROMAG, când a fost oprit, 
el a tras după sine contul extrabilanţier de care v-am pomenit, dar care 
cont nu a fost urmărit de AVAS. Eu am avut cunoştinţă, şi domnul 
deputat s-ar putea să mă întrebe: dovada? N-am, domnule deputat, nici 
o dovadă. Am avut un prieten foarte bun la AVAS care a fost o scurtă 
perioadă de timp vicepreşedinte, şi eu auzisem, că ştiţi cum este – 
când începi să-ţi bagi nasul undeva, te caută foarte mulţi care au 
interese în domeniul acela, şi cineva mi-a spus: vezi că există ceva 
scris cu AVAS-ul, şi eu am făcut, poate am greşit, dar eu am făcut 
adresă oficială – mi-am declinat calitatea, am semnat, am ştampilat, 
SNIF-ul, m-am adresat doamnei preşedinte Giliola Ciortan sau nu ştiu 
cum se numea, la vremea respectivă, şi am rugat-o: doamna 
preşedintă, reprezint SNIF, care a avut ghinionul să fie aleasă de 
soartă într-un program 98, şi există nişte documente. Nu mi-au fost 
puse la dispoziţie niciodată. Dar acel prieten de care v-am vorbit, 
domnule deputat, mi-a certificat că sunt patru, nu unul, şi acele patru 
documente eu le-am văzut în anul 2008 cu ochii mei. Au apărut ca 
prin minune, când ADS-ul a făcut un anunţ că vrea să vândă SNIF-ul 
şi, atunci, AVAS-ul a înştiinţat oficial Ministerul Agriculturii, 
respectiv ADS-ul – suntem şi noi la coadă acolo, avem de luat 2.800 
de miliarde, uitaţi hârtiile, şi m-a chemat cineva de la Ministerul 
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Agriculturii, mi-a dat biblioraftul care era dosarul de privatizare al 
SNIF-lui şi în care brusc au apărut acele 2.800 de miliarde. Eu le-am 
cerut cu trei adrese, cu subiect şi predicat, semnate, ştampilate, cu 
număr de înregistrare la AVAS. Nu mi s-a dat nimic. Ele existau şi au 
apărut după 6 ani. 

Suntem în 2009, au trecut 7 ani de la semnarea lor, şi statul 
nu s-a îndreptat împotriva SNIF-lui. 

Poate dumneavoastră aveţi o înţelegere mai mare decât am 
eu. 

Eu nu am putut să înţeleg de ce s-au întâmplat aceste lucruri. 
Şi în felul acesta s-a încheiat programul ROMAG. 
Mai mult decât atât, o singură frază, şi am încheiat subiectul 

ROMAG: programul ROMAG generează şi în ziua de astăzi pagubă 
pentru statul român în ultimă instanţă. De ce: în programul iniţial, în 
legea care a consacrat acest program se vorbea că pentru intenţia bună 
de a ajuta agricultura românească să devină performantă şi aşa mai 
departe se propune scutirea de la plată a tuturor taxelor pe teritoriul 
României a tuturor echipamentelor şi utilajelor din cadrul programului 
ROMAG. Lucrul acesta a rămas la nivel de propunere, că în lege nu s-
a mai scris: se scutesc de la plată, că două rânduri trebuiau, nu mai 
mult – deci se scuteşte de la plata tva întregul inventar. Nefiind scris, 
în anul 2002 Ministerul Finanţelor, când a întrerupt programul prin 
ordonanţă de urgenţă, a trimis o echipă de control la sediul SNIF-lui, 
şi la sediul SNIF-lui i-au reţinut SNIF-lui în sarcină tva-ul la întregul 
program, aşa încât la momentul februarie 2005, când eu am fost numit 
director acolo exista o datorie consolidată la bugetele de stat de circa 
230 de miliarde de lei vechi. Aceste 230 de miliarde de lei vechi se 
compuneau din: tva, majorări şi penalizări de întârziere la plată ale 
sumelor. Eu am considerat că nu-i normal să plătesc nici un leu din 
suma aceasta, şi să mă judecaţi dumneavoastră şi autorităţile 
competente ale statului dacă am făcut bine sau nu, din două motive: în 
primul rând, suma nu era certă, lichidă şi exigibilă, adică – dintr-o 
eroare a autorităţilor de control se dublaseră nişte sume. Dacă 
Sucursala SNIF Galaţi avea de plată la bugetul de stat 9 miliarde, s-au 
trecut pe răboj 9 miliarde de la Galaţi, dar s-au mai adăugaţi aceleaşi 9 
miliarde şi la SNIF Centrală, şi au fost mai multe judeţe în situaţia 
aceasta, şi treaba aceasta a denaturat suma totală. Deci era nu era 
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certă, lichidă şi exigibilă în sensul contabiliceşte al expresiei, şi eu am 
considerat acesta ca un motiv suficient să nu plătesc nimic. 

Şi această sumă am contestat-o în instanţă, iar procesul s-a 
încheiat de abia în anul 2009 în primăvară, când instanţa, după 
repetate expertize, a dat jos sumele dublate şi s-a diminuat suma 
iniţială de plată. 

Iar al doilea motiv pentru că care eu nu am achitat nimic din 
această sumă a fost faptul că, cunoscând toate aceste elemente ale 
programului ROMAG 98 pe care eu le prezint în faţa dumneavoastră 
la cererea mea astăzi, am zis că este de datoria ministrului care, 
dincolo de funcţia administrativă, are o funcţie politică importantă, să 
rezolve o problemă care în ultimă instanţă este o problemă politică, 
pentru că, dacă sunt adevărate zvonurile că firma TRANSKEM a făcut 
presiuni să-şi impună acest program şi preţul a fost primirea domnului 
preşedinte Emil Constantinescu de către domnul preşedinte Bill 
Clinton în Biroul Oval, şi s-a bifat şi treaba aceasta că a intrat 
TRANSKEM-ul pe piaţa românească, atunci eu consider că asta este o 
problemă politică, şi la o problemă politică soluţia nu poate să fie 
administrativă; trebuie să fie întâi politică. 

Motiv pentru care mi-am făcut datoria punând toate lucrurile 
unul lângă altul, le-am făcut pachet şi le-am pus pe masa domnului 
Gheorghe Flutur, şi l-am înştiinţat despre ceea ce am găsit în unitatea 
unde m-a numit să o conduc şi să aplic legea. 

După ce domnul Flutur a părăsit funcţia de ministru şi 
partidul, dar asta nu are relevanţă pentru comisie, a fost numit domnul 
Dan Motreanu ministru al agriculturii. Al doilea pachet i l-am pus pe 
masă domnului Dan Motreanu. Domnule ministru, am o problemă 
foarte gravă. Am făcut tot ce mi-a zis legea, am aplicat programul de 
restructurare în vederea privatizării, am concediat 2.800 de oamenii. 
Nu pot să merg mai departe că atârnă nişte datorii din urmă pe care eu 
nu pot să le plătesc, pentru că în momentul în care plăteai un leu din 
datoria aceasta, recunoşteai automat toată datoria de plată. Or, fiind o 
datorie pe care n-am făcut-o eu, de care nu sunt responsabil, nu-mi 
este imputabilă sub nici o formă, şi nefiind nici certă, lichidă şi 
exigibilă, eu am ales prin decizie proprie să nu plătesc nimic din ea, şi 
la momentul la care mi-am dat demisia acele 230 de miliarde se 
regăseau în continuare în aceeaşi structură – tva, majorări, penalizări 
de întârziere la plată, dar se mai regăsea ceva: că, dacă dăm la o parte 
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acele 200 de miliarde, se regăsea un profit de 17 miliarde pe care eu l-
am făcut în 2 ani de zile cu o unitate pe care eu am luat-o aşa cum v-
am spus, şi cu care am avut inundaţii şi în 2005 şi în 2006. 

Deci, eu consider în dreptul meu, că am arătat că se poate. 
Adică se poate şi un management de calitate la o instituţie de stat, cu 
25 de milioane de lei brut pe lună. 

Or, cum să ajungi la 500 de miliarde de lei vechi în doi ani de 
zile gaură, pentru mine este o enigmă! Poate dumneavoastră, având 
atâta putere la dispoziţie, veţi reuşi să lămuriţi aceste aspecte. 

Şi am încheiat programul ROMAG. 
Acesta este ROMAG-ul! Aşa s-a săpat groapa SNIF-lui! 
În opiniea mea, partea cea mai gravă poate care a adus 

sectorul de îmbunătăţiri funciare în situaţia în care este astăzi este ceea 
ce în material am denumit şi am semnat incompetenţa a şase miniştri 
ai agriculturii. Eu nu pot să numesc altfel decât incompetenţă actul 
managerial prestat de domnii, şi vi-i spun în ordine cronologică: Dinu 
Gavrilescu, Ioan Avram Mureşan, Ilie Sârbu, Gheorghe Flutur, Dan 
Motreanu, şi Decebal Traian Remeş. 

Toţi aceşti oameni au fost conducătorii Ministerului 
Agriculturii pe perioada derulării programului ROMAG. 

Toţi aceşti oameni au avut cunoştinţă despre ce se întâmplă în 
sectorul de îmbunătăţiri funciare. 

Ultimii trei, sub mandatul cărora eu am condus SNIF-ul, au 
fost informaţi de mine, şi vă pot pune la dispoziţie – aici am dovezi, 
cu numere de înregistrare, cu ştampilă de la cabinet de ministru, de la 
cabinet de secretar de stat, de la cabinet de secretar general al 
ministerului, de la cabinet de ce vreţi dumneavoastră. 

Deci ultimii trei nu au cum să spună că nu au cunoscut despre 
situaţia tragică a sectorului de îmbunătăţirilor funciare. Asta mi se 
pare mie de o gravitate fără seamăn. 

Necunoaşterea unui fapt care se întâmplă la tine în ogradă nu 
te absolvă de răspundere, dar mai există o circumstanţă atenuantă 
măcar de bun simţ - domnule, n-am ştiut, ministerul este mare, 
problemele sunt complexe şi aşa mai departe. Ultimii trei au ştiut, i-
am informat eu. 

Or, în aceste condiţii, eu am numit în material actul dânşilor 
managerial incompetent. Acum, probabil, ar fi de datoria unor organe 
specializate de anchetă de data aceasta să se pronunţe – dacă 
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incompetenţa este una din neglijenţă, care nu absolvă cu nimic vina, 
sau cumva chiar au fost interesaţi. Pentru că, altfel, nu pot să-mi 
explic cum un secretar de stat care se numea şi se numeşte Adrian 
Dobrescu, şi care cunoaşte probabil mai bine ca oricine derularea 
programului ROMAG şi care a făcut nenumărate vizite firmei 
TRANSKEM în Statele Unite, eu nu pot să-mi explic cum acest domn 
a putut să-şi facă meseria în continuare fără să tragă semnale de 
alarmă. Am tras eu semnale de alarmă fără să am toate dovezile. Eu 
am făcut ca la un joc din bucăţele şi am refăcut ROMAG-ul. Mai 
lipsesc nişte bucăţele. Nu am toate dovezile. 

Eu vă întreb pe dumneavoastră acum, şi iertaţi-mă că poate 
nu se cuvine, nu se cade, dar ce aţi fi făcut dumneavoastră, oricare 
dintre dumneavoastră, în locul meu? Te numeşte un ministru, te 
trimite acolo. Am întrebat când am luat hârtia de numire într-o vineri 
după-amiază, şi a mers un secretar de stat de la minister şi m-a 
prezentat fostei conduceri şi a zis: de luni, vine acesta şi el este 
directorul. Uite, acesta este ordinul că tu nu mai eşti, acesta este 
ordinul că tu eşti. Şi eu, când am ieşit din birou, l-am întrebat pe 
domnul Flutur: domnule, ce trebuie să fac eu acolo? Luigi, du-te şi 
aplică legea. Am înţeles. 

M-am uitat în lege - legea specială. Restul legilor le 
cunoşteam. Am o activitate în domeniul privat din 1993, Legea 31 a 
societăţilor comerciale o cunosc foarte bine, am lucrat 22 de mii de ha 
de teren agricol. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, numai puţin, vă rog. 
Eu zic să punem punct cu ROMAG-ul, că, dacă mai sunt ceva 

întrebări, colegii noştri vi le vor pune, şi haideţi să ne concentrăm pe 
societatea mare. 

ROMAG-ul este foarte important, şi îl vom lua la tocat 
mărunt. Mai avem şi alte informaţii, nu cele pe care ni le-aţi dat 
dumneavoastră astăzi aici, dar ele cam coincid, adică nu vă depărtaţi 
de subiect. Sigur că pentru treaba cu ROMAG-ul trebuie să îi chemăm 
la audieri pe domnul fost preşedinte al Americii Bill Clinton, pe 
Traian Băsescu, este o întreagă listă aici, trebuie să îl scoatem din 
puşcărie pe acela care am înţeles că face 10 ani de puşcărie pentru 
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evaziune fiscală, că a făcut prea mulţi bani şi nu datorită programului 
în sine – şi aici şi în Ucraina. 

Dar haideţi să ne concentrăm puţin pe SNIF. SNIF-ul la anul 
trebuie să facă 100 de ani, de când regretatul nostru Anghel Saligni, 
care a lăsat multe lucruri perene, l-a înfiinţat. 

Am mai afirmat, şi nu mi-e jenă s-o spun din nou: SNIF-ul de 
fapt şi îmbunătăţirile funciare în general, cum sunt împărţite acum – 
SNIF, ANIF, Ape şi altele – reprezintă cea mai mare valoare pe care o 
are România. 

Ce aţi făcut, am văzut. Am citit, am înţeles de la 
dumneavoastră. 

Cum vedeţi dumneavoastră SNIF-ul de aici înainte? Şi dacă 
mai aveţi altceva care în perioada în care aţi lucrat sau aţi constatat în 
perioada în care aţi lucrat că s-a întâmplat anterior venirii 
dumneavoastră ca manager care au dus la situaţia pe care SNIF-ul o 
avea când l-aţi preluat şi care după ce aţi plecat a dus la situaţia pe 
care SNIF-ul o are astăzi. 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule vicepreşedinte, în primul rând, cred că este de 

datoria mea să îmi cer scuze că eu nu am venit pregătit astăzi cu un 
punct de vedere legat de politici sau de strategii. Eu am înţeles că 
obiectul comisiei este de cercetare a cauzelor, adică practic comisia se 
uită în spate, nu se uită înainte pentru ce va fi în viitor. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai puţin, vă rog. O corectură: ceea ce şi-a propus aici 

comisia este de a analiza o situaţie în care suntem acum, dar în acelaşi 
timp cunoscătorii şi cei care au experienţă în domeniu ne interesează 
un punct de vedere despre cum văd evoluţia, structura, managementul 
acestui sector în viitorul apropiat şi mai îndepărtat, pentru că este clar: 
aşa cum spuneau colegii noştri, noi nu vom putea să ne aşezăm cu 
agricultura fără a avea un sistem de îmbunătăţiri funciare, şi nu numai 
pe agricultură, că sistemul de îmbunătăţiri funciare nu înseamnă 
numai irigaţii, ci înseamnă şi altceva. 

Deci ne interesează punctele de vedere, aşa cum domnul 
ministru Ionescu, care a fost înaintea dumneavoastră aici, ne-a schiţat 
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şi o anumită situaţie şi după aceea şi puncte de vedere referitoare la ce 
va însemna în viziunea dânsului. 

Sigur, analiza mie mi se pare şi se suprapune, cum spunea 
domnul vicepreşedinte Surdu, peste alte date pe care noi le avem, şi nu 
faceţi altceva decât să ne confirmaţi că ne aflăm în faţa unui moment 
formidabil din istoria post-decembristă a României, tratată politic 
superficial, pentru că, până la urmă, spuneţi şi de vizita preşedintelui. 
Să ştiţi că şi eu am avut contacte cu ei ca ministru, şi este o chestiune 
publică, însă eu nu am discutat dincolo de ce înseamnă cereri de 
garanţie. Aveam pe masă toată situaţia din Ucraina, şi am spus-o ferm: 
în România nu se va da pentru aşa ceva garanţie guvernamentală; 
exclus. Se poate trata orice, oricum cu societăţile, dar nu pe garanţii 
guvernamentale. Din păcate, jocul a fost făcut, vizita aceea nu a fost o 
vizită reuşită. Dacă s-a făcut atunci, pierderile sunt duble şi, dacă 
pătrundem mai în amănunt, ştim mai multe. De fapt aproape niciodată 
vizita unui şef de stat la Washington nu s-a finalizat prin întregul 
protocol al Casei Albe. Nu mai vorbesc de vizita aceea a domnului 
Constantinescu, şi anterior şi a celuilalt preşedinte. 

Problema este însă: acum vedeţi o cale de rezolvare? Care ar 
fi de exemplu elementele esenţiale? cunoscând foarte bine situaţia 
acestui sector, preluând într-un moment dificil, şi cred că era aşa în 
mod sigur – există dovezile de rapoarte şi de bilanţuri ale societăţii. 
Aţi trecut peste el. Este vorba de ce înseamnă să redresezi o astfel de 
situaţie şi cum, şi, dacă există aceste şanse acum, ce ar trebui eliminat, 
ce ar trebui făcut, dacă Legea 138 pe care aţi lucrat este o lege 
corespunzătoare? 

Noi vom lua materialul care este, după părerea mea, complet 
şi va face parte din dosarul pe care îl pregătim. 

Dar ne interesează punctul acesta de vedere schematic, să nu 
prelungim foarte mult, pentru a putea intra şi într-un dialog cu colegii 
noştri. 

Vă rog. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă îmi permiteţi, nu uitaţi de rugămintea mea: dacă până la 

venirea dumneavoastră la conducerea SNIF, din arhiva aceea care era 
ca la Turnul Babel sau din discuţiile cu oamenii care au mai rămas 
după ce aţi făcut cea mai mare concediere colectivă, aveţi ceva 
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informaţii de activităţi, acţiuni, ordine, hotărâri de guvern şi alte 
nenorociri care au dus la situaţia financiară proastă, altele decât 
ROMAG-ul, şi nu plecaţi de aici până nu revenim cu nişte întrebări, că 
eu am 4 întrebări mari, care au dus la situaţia financiară şi nu numai – 
starea de spirit, reîmprospătarea pregătirii profesionale a oamenilor 
care a costat o groază de bani, şi alte lucruri care se întâmplau în SNIF 
până la venirea dumneavoastră, sau dacă astăzi aveţi cunoştinţă de 
anumite lucruri care s-au întâmplat în SNIF după plecarea 
dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aţi preluat SNIF-ul cu 
datorii, l-aţi lăsat cu un beneficiu mic au zis unii, dar totuşi cu un 
beneficiu, nu cu pierderi, iar acum pierderile sunt, dând deoparte 230 
de miliarde tva plus penalităţi, dând deoparte 2.800 de miliarde datoria 
către AVAS, că înţeleg că acum este către AVAS datoria, sunt 500 de 
miliarde bani, datorii. 

Şi după aceea spuneţi-ne şi despre viitor, dacă aveţi vreo 
viziune. Dacă nu, vă mai invităm odată, să vă pregătiţi pentru viitor – 
cum vedeţi SNIF-ul în viitor. 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule vicepreşedinte, în legătură cu sectorul acesta de 

îmbunătăţiri funciare, aş face două sau trei fraze, cu permisiunea 
dumneavoastră: ca să înţelegem importanţa lui, eu zic că este bine să 
ne uităm puţin în trecut. Faptul că a fost înfiinţat în 1910 şi că până la 
al doilea război mondial, sub un anumit regim politic, a început 
construcţia digurilor de apărare de la Dunăre, cea mai grandioasă 
lucrare din secolul 20 în România, ne spune mult despre orientarea pe 
care au avut-o oamenii aceia şi gândirea lor. 

Dacă ar fi fost un lucru greşit sau neconform cu politicile 
româneşti sau cu strategiile, probabil după al doilea război mondial, 
când regimul politic s-a schimbat în România drastic, nu a fost o 
schimbare minoră, nu ar mai fi continuat aceste lucruri, dar, 
surprinzător sau nu, pe toată perioada comunistă lucrările acestea au 
fost mult amplificate. S-a ajuns până acolo încât în anii 1980 exista 
Ministerul Îmbunătăţirilor Funciare care avea 130 de mii de angajaţi. 

Deci de aici pornim dacă vrem să ne uităm în urmă la ce a 
însemnat sectorul de îmbunătăţiri funciare. 

După momentul Revoluţiei, sigur că toate lucrările mari de 
infrastructură au fost stopate. A fost o schimbare brutală, majoră în 
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1989 şi a trebuit ca o perioadă să ne dezmeticim şi să vedem ce ne 
interesează şi pe ce punem accent mai departe. 

Sigur că de la ministerul cu 130 de mii de angajaţi a rămas o 
regie care avea la un moment dat în jur de 35 de mii de angajaţi. 
Înainte de a se transforma din regie în societate naţională de 
îmbunătăţiri funciare scăzuse sub 27 de mii, şi de acolo am ajuns la 
acel SNIF care a intrat în programul ROMAG, a ieşit din programul 
ROMAG sleit de datorii şi cu o lege a îmbunătăţirilor funciare nr.138, 
care a generat naşterea unei noi entităţi juridice care s-a numit ANIF 
Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. 

Acum, eu nu ştiu dacă sunt cel mai în drept să-mi dau cu 
părerea vizavi de cadrul legislativ, dacă a fost bine sau nu a fost bine. 
Ce pot să vă spun, în schimb, este faptul că legea îmbunătăţirilor 
funciare a fost în strânsă legătură cu un acord de împrumut pe care 
România l-a avut cu Banca Mondială, care a fost Legea 4 din 2004, 
aceeaşi Bancă Mondială care şi înainte de 1989 a acordat asistenţă 
tehnică de mare calitate României, astfel încât la mijlocul anilor 1970, 
şi sunt oameni aici, şi domnul profesor mă poate corecta dacă greşesc, 
la mijlocul anilor 1970 România avea unul din cele mai performante 
sisteme de irigaţii din lume. La momentul 1989, dacă ne referim strict 
la irigaţii, România era pe locul 2, după Franţa, şi după România era 
Spania. Deci cam aceasta este zestrea sectorului de îmbunătăţiri 
funciare referindu-mă mai mult la irigaţii, pentru că îmbunătăţirile 
funciare, aşa cum spunea domnul preşedinte, înseamnă desecări, 
combaterea eroziunii solurilor şi înseamnă apărarea împotriva 
inundaţiilor, şi din aceste patru activităţi, dacă vreţi punctul meu de 
vedere, doar activitatea de irigaţii ar putea eventual să fie o activitate 
de tip comercial, să fie o prestare de serviciu care să presupună un cost 
care să fie achitat de beneficiar, pentru că, în opinia mea, combaterea 
eroziunii solurilor, apărarea împotriva inundaţiilor şi desectarea sunt 
activităţi de natură socială. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, dumneavoastră spuneţi că Banca Mondială 

a apreciat că în 1970, şi aşa este, pentru că am şi încurajat 
împrumuturile noastre BIRD, BERD şi aşa mai departe, că majoritatea 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare înainte de 1989, ca şi multe din 
complexele zootehnice, care după aceea au fost apreciate 
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magalomane, vezi COMTIM-ul de la Timişoara care apoi a fost 
refăcut de americani care se străduie să facă ceea ce noi am făcut 
înaintea lor, deci că sistemul în 1970 era cel mai bun, în 1989 era pe 
locul 2 după Franţa, şi pe locul 3 era Spania, aceeaşi Bancă Mondială 
vine şi ne împrumută nişte bani nouă, românilor, noi comandăm un 
studiu la ei, şi aceeaşi Bancă Mondială, cu o comisie internaţională, 
stabilesc că acest sistem de irigaţii, care era apreciat ca fiind pe locul 1 
din lume în 1970, este nerentabil, adică: există două studii, două 
concluzii la care au participat şi unii dintre ai noştri în comisiile acelea 
care stabilesc că numai 1 milion 200 de mii de hectare din 3 millioane 
de ha care au rămas, minus 200 de mii de hectare pe care le-am scos 
când am lucrat pe la Ministerul Agriculturii, deci numai un milion şi 
200 de mii de ha sunt eficiente, restul sunt pabugă. 

Acum, dumneavoastră spuneţi că eram pe locul 1, eram pe 2, 
eram pe locul 3. Lămuriţi-ne punctual la chestia asta. Este în pagubă 
sistemul de irigaţii? că dumneavoastră ştiţi multe lucruri. Da sau nu. 
Şi, dacă da, de ce? 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule vicepreşedinte, opinia mea în legătură cu acest 

aspect este următoarea: dumneavoastră cunoaşteţi mai bine decât mine 
că nicăieri în lume activitatea de producţie agricolă nu rezistă fără 
subvenţii. Agricultura în sine, producţia agricolă nu este o activitate 
aducătoare de beneficii fără subvenţie. Cunoaşteţi foarte bine că cele 
mai mari ţări exportatoare din lume la fiecare categorie de produse – 
fie cerealiere, fie oleaginoase şi alte tipuri de culturi – au cele mai 
mari subvenţii şi cele mai organizate sisteme de administrare a 
agriculturii din ţările respective. 

În legătură cu irigaţiile - dacă sunt sau nu rentabile în 
România şi dacă sunt sau nu eficiente, eu v-aş ruga să acceptaţi 
următorul punct de vedere: la momentul 1989, România beneficia de 
circa 3 milioane de ha amenajate la irigat, dar aici este foarte 
importantă o precizare - în diferite etape de realizare. Adică în 1989, 
pe 22 decembrie, dacă vroia cineva să dea OK la sistemul de 
îmbunătăţiri funciare, nu ieşea apă pe 3 milioane de ha sub nici o 
formă. Maxim ce a produs România, pe timpul lui Ceauşescu s-au 
irigat sub un milion 500 de mii de ha, şi aici vă rog să-mi permiteţi să 
vă mai spun un lucru care pentru cunoscători este plictisitor, dar 
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pentru marele public ca să zic aşa este o necunoscută: cunoaşteţi foarte 
bine că existau nişte denaturări în raportări înainte de 1989 – şi la 
producţie şi în cazul nostru la hectarele irigate. La hectarele irigate s-a 
aplicat o şmecherie, şi asta era pentru iniţiaţi – noi aveam nişte hectare 
fizice – să zicem o mie de ha, dar dacă aplicam 3 udări, noi raportam 
mai departe la partid 3 mii de ha, ceea ce fizic era un fals, evident. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
De acord cu dumneavoastră, dar am o rectificare, dacă îmi 

permiteţi – inventarierea pe care am făcut-o în luna februarie 1990 
spune aşa: că sunt 3.200.000 de ha din care irigaţii locale în sistem 
local 200 de mii de ha pe care le-am dat afară atunci printr-un ordin de 
ministru, şi au rămas 3 milioane de ha, iar din acestea eu vă spun că 3 
milioane de ha era suprafaţă amenajată fizic pentru irigaţii, iar din 
aceste 3 milioane de ha erau aproximativ 720 sau 730 de mii de ha în 
care erau lucrările cu tot felul de sisteme pe care le-am găsit şi noi 
acum pe unele dintre ele care erau în curs de finalizare, adică mai 
aveau câte ceva de făcut, unele erau în faza comisiei de recepţie finală 
pentru că, dacă sunteţi în meseria aceasta, ştiţi că erau recepţiile 
parţiale, lucrări ascunse până în final. 

Deci pe aceasta eu, unul, o exclud definitiv din discuţie. 
Deci 3 milioane de ha era patrimoniul românesc de irigaţii, 

unele dintre ele dublate şi de desecări, iar unele dintre ele dublate şi de 
sistemul de desalinizare. 

Acum, întrebarea este aceeaşi, şi vă rog să răspundeţi la ea, să 
nu ne duceţi în altă parte că pierdem vremea: unde este logica, dacă în 
1970 şi dacă în 1989 eram cei mai buni sau pe locul 2 sau pe locul 3, 
având o şcoală bună, temeinică, extraordinar de bună şcoală de 
pregătire a cadrelor în domeniul îmbunătăţirilor funciare, bază bună 
materială, studii făcute peste tot, proiecte – că toată ţara a fost 
proiectată cu previziuni, pe 50 de ani, pe 100 de ani despre ce se 
întâmplă, unde suntem în adevăr? Pentru că încă odată: aici s-a mai 
comentat de către un coleg de-al nostru, adică un specialist jurist că 
Banca Mondială ne-a oferit un model de prin Mexic, Kazakstan şi 
Indonezia şi Pakistan care s-a aplicat la ei acum 40 de ani şi numai au 
mutat datele de acolo dincoace, şi faceţi treaba asta! 

Lămuriţi-ne. Pentru că la noi uşor s-a înfiltrat fie de la 
concluziile acestui studiu, fie de la faptul că sunt utilaje vechi, care 
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este o realitate, că sunt agregate energofage, o realitate, că printr-o 
decizie politică pe care nu ne permitem acum să o calificăm dar este 
clar că a fost greşită – s-a renunţat la canalul Siret – Bărăgan şi o parte 
din sistemele de irigaţii care ţineau de această sursă de apă şi care ar fi 
înlocuit pompările şi repompările de la Dunăre care sunt într-adevăr 
costisitoare, deci s-a abandonat lucrarea făcută cu o groază de 
terasamente, o groază de betoane, o groază de poduri, podeţe care au 
însemnat şi nişte costuri mult mai mari pe DN2, care traversează acel 
canal în câteva locuri şi peste care au trebuit făcute 4 benzi de 
circulaţie şi podurile respective, şi alte teresamente şi alte lucruri, în 
caz de Dă Domnul, să se reia canalul, să poată exista proiectul la 
drumuri făcut în funcţie de canal. Bun. 

Dumneavoastră spuneţi-ne, este posibil să refacem 3 milioane 
de ha care sunt fizic inventariate? Sau are dreptate Banca Mondială 
care spune: nu, domnule, 1.200.000 – 1.500.000 sau 1.580.000, sau 
1.230.000? 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule vicepreşedinte, vă rog mult să acceptaţi următorul 

punct de vedere – nu va fi un răspuns foarte scurt, şi vă rog din start să 
nu vă supăraţi sau să nu vă deranjeze lucrul acesta: Banca Mondială a 
efectuat la cererea statului român diverse studii care au fost plătite cu 
bani nu puţini, dar Banca Mondială, când a elaborat nişte studii, a fost 
exact în situaţia unui pacient care merge la doctor. Nu poţi să te superi 
când mergi la doctor dacă îţi spune că eşti bolnav. Banca Mondială 
asta a făcut după 1989. Înainte de 1989, dumneavoastră ştiţi mult mai 
bine decât mine cum se ţineau costurile – centralizat, unde se pierdea, 
unde se câştiga, şi ele erau puse în aceeaşi oală. 

După 1989 noi am început să discutăm de alte noţiuni – de 
profit, de eficienţă economică, de analiză cost/beneficiu sau 
cost/profit. 

Sigur că Banca Mondială a venit şi a spus aşa: fraţilor, voi 
pentru irigaţii luaţi apa din Dunăre, adică din vale, şi o duceţi în deal. 
Ea se poate duce teoretic până pe vârful Omul dar cu nişte costuri 
foarte mari. Şi, atunci, specialiştii respectivi au făcut un optim şi au 
zis: domnule, care este pragul la care aportul de apă în producţia 
agricolă creşte producţia agricolă suficient de mult încât tu, fermier, 
să-ţi poţi permite să plăteşti apa? Şi au ieşit nişte curbe de nivel, 
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specialiştii ştiu mult mai bine decât mine, s-au însumat amenajările 
până la acele limite şi aşa a apărut o cifră în jur de 1.200.000 – 
1.300.000 de ha. Este foarte adevărat tot ce aţi spus dumneavoastră. 
Erau 3 milioane ha în diferite faze, dar pe timpul lui Ceauşescu nu 
conta cât costă să duci apa în Podişul Dobrogei, care este la o înălţime 
de peste 150-180 de metri, şi erau 7 trepte de repompare. Atunci 
spunea partidul că trebuie să dăm drumul la irigaţii, se dădea drumul 
la irigaţii. Nimeni nu îndrăznea să întrebe cât costă. Într-un fel costa 
curentul atunci, altfel costă curentul acum. 

Eu m-am dus la Electrica, care este privat, şi m-am prezentat 
– bună ziua, sunt director la SNIF, avem să vă dăm 65 de miliarde, dar 
dacă nu mă ajutaţi să îmi daţi drumul la curent să încep să produc 
ceva, vă dau o veste proastă – nu luaţi nici un leu din 65 de miliarde, 
şi am făcut protocol de reeşalonare cu ELECTRICA, care era instituţie 
privatizată, şi în 6 luni de zile mi-au dat drumul la curent şi eu am 
venit din urmă cu plata, să achit oalele sparte de alţii. 

Ori, în condiţiile acestea este foarte dificil răspunsul pe care 
l-aţi vrea dumneavoastră. Mie mi-ar plăcea să aibe România 9 
milioane irigate, adică tot atâtea cât sunt toate hectarele arabile. Nu se 
poate aşa ceva. 

1.250.000 eu l-am spus când lucram la programul de 
guvernare pentru Partidul Naţional Liberal, că am fost în acel colectiv 
de lucru, şi eu mi-am spus următoarea părere vizavi de acest sector: 
noi, oamenii politici, gândeam la vremea respectivă, trebuie să fim 
corecţi faţă de fermieri mai ales dacă le vrem şi votul şi vrem să ni-i 
apropiem, şi trebuie să le spunem ca la doctor – domnule, matale eşti 
în acele 1.200.000 ha cu ferma? Eşti salvat. Matale eşti dincolo de 
limita asta? Ne pare rău, avem o veste proastă – apa, ca să ţi-o aducem 
aici, costă în ziua de azi cât tu nu-ţi poţi permite să dai, pentru că 
profitul din surplusul de recoltă nu-ţi ajunge să-mi plăteşti mie apa. Şi, 
atunci, eu am sugerat altceva: domnule, să ieşim cu un mesaj clar şi să 
venim cu programe clare, că Slavă Domnului, suntem în anul 2009, 
domnule vicepreşedinte, şi sunt alte programe pentru toate tipurile de 
teren – pentru terenuri degradate. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, de acord, dar am o rugăminte la 

dumneavoastră: tot Banca Mondială, apropo de ce ar trebui noi să 
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facem, a spus că trebuie să introducem un sistem de tarifare care să 
lămurească anumite lucruri, pentru că este esenţial acest sistem de 
tarifare. Ori, sistemul acesta de tarifare a rămas unul vechi care 
defavorizează pe cei care sunt în capătul sistemului, adică de la plotul 
1 la plotul 27, şi trebuie tot pe dumneavoastră să vă informez, şi aici 
iar nu ne potrivim ca şi opinie, că sunt totuşi oameni care cultivă 2 
mii, 3 mii, 4 mii de ha în capătul celălalt al sistemului şi care au drept 
la viaţă şi la apă şi la aer, că nu putem face noi o discriminare acum, şi 
au şi demonstrat că o pot face, deci ei au fost în stare, după ce noi am 
eliminat pe criteriile pe care le spuneţi, fiecare cu opinia lui, dar noi 
aici vrem ca cele 3 milioane de ha să funcţioneze, şi important este că 
sunt agricultori care au cheltuit deja – el a pus transformatorul, el a 
pus conductorul de transport de curent, el şi-a reparat staţia de punere 
sub presiune, el a adus agregatul şi toate celelalte şi l-a costat numai 
transformatorul electric pe care şi-a permis furnizorul de energie 
electrică care acum este privat să îl ia şi să îl ducă undeva într-un sat 
sau nu ştiu unde să se repare şi să nu-l mai aducă înapoi, iar acum, 
când omul vrea să irige, spune aşa, şi am mai spus povestea aceasta, 
dar pentru că fiecare care vine aici este diferit, trebuie să ştiţi şi 
dumneavoastră că în ţara asta în care ultimul om de care noi ne 
ocupăm este cel care încă mai ară, mai seamănă, mai stă în praf, mai 
stă în ploaie, mai dă 2 miliarde 300 de milioane pe ideea că va pune 
SNIF-ul şi ANIF-ul anexa 2 la punct, cu o ordonanţă, cu o hotărâre de 
guvern, deci de 2 ani a dat 2 miliarde 300 de milioane şi irigă în 
treapta a 5-a, şi dumneavoastră veniţi cu teoria alături de Banca 
Mondială că 3 milioane de ha nu trebuie irigate! 

Deci vă rog foarte mult! Noi am cheltuit pe vremea când am 
lucrat 30 de ani de zile ca ingier, ca fermier, ce Dumnezeu am lucrat 
noi pe acolo, şi luam 1.100 de lei pe lună pentru că restul banilor ni se 
spunea înainte că se duc în investiţiile statului român pentru ca să 
trăim mai bine – având sisteme de irigaţii, şcoli, fabrici şi aşa mai 
departe. 

Iar acum, sistemele de irigaţii pe care le-am făcut nu sunt 
rentabile! 

Vreau să vă informez că în cea mai nenorocită situaţie pe un 
sistem de irigaţii unde sunt 27 de ploturi şi unde sunt 19 kilometri de 
canale şi unde sunt 4 repompări, o analiză făcută cu domnul profesor 
Niculescu şi cu domnul expert inginer Mardare Gelu, cu asociaţiile de 
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udători, rezultă aşa: că la buza Dunării costurile cu tariful sunt de 30 
de lei pe mia de meri cubi de apă şi tot pe duci şi ajungi pe la mijloc 
unde costă în jur de 500, 600, 700 de lei mia de metri cubi de apă, care 
înseamnă o udare bună ca să ajungă apa la sistemul radicular la 
radicele, şi nu deasupra – 2-3 cm cum irigă unii, şi aceea este apă 
pierdută, la revedere, şi dacă te duci mai sus până la plotul 27 apa 
costă 1.800 de lei mia de metri cubi şi, dacă noi am pune acum 
altcumva decât ni s-a recomandat de către Banca Mondială sistemul 
de tarifare, atunci să fiţi siguri dumneavoastră că dacă dumneavoastră 
personal sau eu am fi la plotul 27, nu am putea ţine cont că am făcut o 
investiţie, şi cine mă opreşte pe mine să nu găsesc împreună cu ANIF-
ul, SNIF-ul, Parlamentul, Ministerul Agriculturii o soluţie de tarif 
unic, cum o cer toţi, dar un tarif unic care să nu ascundă diferitele 
cheltuieli şi paracheltuieli pe care şi le pune ANIF-ul şi SNIF-ul în 
tariful acesta. Ca să mă pot şi eu folosi de terenul acesta, pentru că 
nimeni nu poate să-mi spună mie ca să-mi bat joc de terenul acesta, 
pentru care, atenţie, tot noi, care încă nu suntem morţi, am luat, în loc 
de 5 mii de lei salariu pe lună, 1.100. 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule vicepreşedinte, dacă îmi permiteţi, eu sunt de acord 

cu tot ce spuneţi dumneavoastră, dar, din păcate, răspunsul la toate 
întrebările dumneavoastră nu le veţi primi niciodată de la specialişti. 
Răspunsul este unul politic. 

Nimeni nu a venit cu o viziune în România după 1989 şi să 
spună: domnule, uite, acesta este punctul meu de vedere, agricultura 
românească peste 50 de ani trebuie să hrănească un sfert de glob şi 
facem asta şi asta şi asta, subvenţionăm toată apa, ducem apă pe 9 
milioane de ha, construim sistemul, suntem numărul 1 în lume! Nu a 
venit nimeni cu aşa ceva! 

Poate este o aberaţie, poate este o tâmpenie ce spun eu acum. 
Dar poate cineva făcea un studiu şi îl documenta şi putea să convingă 
clasa politică, şi clasa politică să decidă – domnule, sunt câteva 
domenii care rămân perene indiferent câte guverne se schimbă – 
apărarea, agricultura, sănătatea. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, sunt de acord cu dumneavoastră, dar am 

un amendament: în 1989, eram martor la declaraţiile care s-au făcut, 
iar canalul Siret – Bărăgan a fost trecut politic, deşi el a fost proiectat 
de specialişti care au dovedit că neexecuţia canalului Siret şi încă a 
două mari acumulări în zona Dobrogei duc la deşertizare. 

Domnule, să ştiţi că noi suntem de dimineaţă aici. Aveţi 
răbdare. Nu vă agitaţi. Că, atlfel, eu plec, îmi dau şi demisia, şi l-am şi 
întrebat pe domnul preşedinte Tabără dacă are un formular tip sau i-o 
scriu olograf. 

Am înghiţit praf de o lună de zile, în loc să stau în vacanţă ca 
restul de 300 de parlamentari. Lăsaţi-mă să mă lămuresc, că trebuie să 
semnez raportul acesta. Deci nu ne grăbim, domnule coleg, cum nu ne 
grăbim nicăieri pe unde mergem. Întotdeauna am stat 5 ore, 6 ore. 

Deci declaraţia politică de atunci, asociată şi cu alte discuţii 
care sunt de vreo 3-4 ani de zile că în Dobrogea nu trebuie apă că este 
foarte scumpă, duc la deşertizare, duc la faptul că omul acesta, care 
face aceeaşi tehnologie şi cheltuie aceiaşi bani, la care şi Uniunea 
Europeană şi statul român dă subvernţii pe ha, îl duce în situaţia în 
care el, în loc să vândă 7 mii de kg de grâu la ha, cum îl vinde cel la 
irigat în treapta 1 şi a 2-a de pompare, vinde 2 mii de kg de grâu la ha 
sau, dacă chiar nu plouă deloc, nici nu mai bagă combina, cum nu 
bagă anul acesta într-o groază de mii de ha din Ialomiţa, din Călăraşi 
şi aşa mai departe. 

Acum, nu ca să combat spusele dumneavoastră, ci ca să ne 
lămurim cu toţii mai bine, există acum, atenţie, de vreo câteva luni de 
zile – un an sau chiar şi anul trecut ideea: domnule, s-a făcut o mare 
greşeală că s-au întrerupt lucrările la canalul Siret – Bărăgan, trebuiau 
continuate, că între timp s-au depreciat costurile, şi am făcut o mare 
greşeală că s-au întrerupt lucrările în Bucureşti – Dunăre, că acel canal 
avea multiple funcţiuni, nu era numai să se plimbe cu bărcuţa 
Ceauşescu şi Lenuţa, era şi pentru ambiental, era şi pentru apa care să 
stea şi să refacă aţa de jos cu aţa de sus, era şi pentru irigaţii stânga-
dreapta, că ne costa mai puţin pentru că aceasta venea gravitaţional şi 
nu trebuia pompată din Dunăre, şi invers – Argeşul care curgea în 
Dunăre şi la un moment dat nivelul cu nivelul se aranjau. 

Vă rog mult, haideţi să nu scoatem acum nişte lucruri care să 
ne ducă într-o situaţie şi mai cumplită. 
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Ideea de a renunţa la un milion şi ceva de mii de ha că sunt 
nerentabile este o idee greşită. Trebuie să găsim soluţiile care să le 
repună înapoi în circuit. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea să intervin eu cu o chestiune: noi avem aici două 

tipuri de audieri. Sigur că ceea ce ne interesează pe noi aici este un 
punct de vedere privind o chestiune. Contrazicerile nu ne aduc folos – 
că va trebui făcut aşa sau aşa. 

Întrebarea a fost un punct de vedere a modului cum vedem 
din acest moment mersul, şi este un punct de vedere exprimat 
economic, la o analiză făcută la un moment dat, chiar dacă este un 
program al unui partid. 

Este un program de analiză, şi cred că toţi ar fi trebuit să facă 
astfel de analize, dar ceea ce exprimă domnul Berches este un punct 
de vedere referitor la un moment de eficienţă; restul sunt chestiuni, şi 
repet ceea ce se spunea, şi decizii politice care vin dintr-o strategie 
care, din păcate, nu a fost niciodată. 

A fost secvenţială, făcută cu un anumit scop. După 1995, 
după lucrurile pe care le-am făcut eu pe alimentaţie şi pe agricultură, 
nu s-au mai luat în calcul nici o problemă după 1997, deci faptul că se 
readucă în actualitate o strategie pe termen lung şi trebuie să iei o 
decizie politică, indiferent cine este la putere. 

Este o realitate, şi daţi-mi voie să încheiem discuţia pe o 
astfel de problemă, ca să dăm drumul la încă câteva întrebări 
eventuale de clarificări, şi dincolo de analiză, chiar aşteptăm puncte de 
vedere, pentru că noi vom finaliza şi cu propunerile pe termen mediu 
şi lung. Este o chestiune pe care ne-am propus-o în această comisie. 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Culmea este, domnule preşedinte, că noi suntem de acord, şi 

poate este bine să reformulez: eu sunt total de acord cu ce spuneţi 
dumneavoastră, domnule vicepreşedinte Surdu. Singura problemă este 
următoarea: tot o decizie politică trebuie să stabilească soarta SNIF-
ului, pentru că SNIF-ul poate să fie un pompier de serviciu, SNIF-ul 
poate să fie o societate privată ca oricare alta care prestează servicii şi, 
dacă are preţ bun, vine lumea la el, dacă nu, moare, SNIF-ul poate să 
fie orice îl creaţi dumneavoastră, oamenii politici, şi aici modele de 
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inspiraţie sunt multe. În Statele Unite există un corp ingineresc 
militarizat. Aşa se numeşte. Este un echivalent al SNIF-lui, dar ei sunt 
militarizaţi. Când a fost uraganul Katrina în America, purtau nişte 
uniforme maronii. Acesta poate să fie un model. 

Dacă vrem să construim o strategie, ne uităm ce este în jurul 
nostru, dar la noi acum decizia este politică. Eu cred că nu-i corect să 
ne supărăm pe Banca Mondială, pentru că Banca Mondială vine şi 
face o fotografie României cu legislaţia pe care o are ea astăzi. Dacă 
legislaţia se schimbă şi o chemăm luna viitoare, face o altă fotografie 
– găseşte o altă legislaţie. Dar, în esenţă, punctul meu de vedere la 
problema pe care aţi ridicat-o dumneavoastră este: necesitatea unei 
strategii pe termen lung în agricultură care să nu se schimbe indiferent 
de orice schimbare politică la 4 ani sau la 5 ani care are loc în 
România. Acesta este punctul meu de vedere. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog. Domnul Tinel. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu aş vrea să fac un scurt comentariu vizavi de ce s-a spus: 

aşa este. Luigi Berghes are dreptate. Afacerea aceea ROMAG cu 
TRANSKEM-ul este o piatră grea pe temelia SNIF-lui, dar din păcate, 
după câte ştiu eu, organele abilitate ale statului s-au pronunţat în 
afacerea aceea. Mi se pare mie că prin 2006 s-a dat soluţia definitivă 
în toată treaba aceea. Celelalte organe abilitate iarăşi s-au pronunţat şi 
ele, deci este o treabă de decizie politică la cel mai înalt nivel – ce se 
întâmplă cu SNIF-ul. 

În continuare, ce s-a spus aici - de ce nu se irigă 3 milioane, 
ci se irigă 1 milion sau 700 sau 300, acum să stăm şi să analizăm ce s-
a întâmplat după 1990. Am înţeles prost democraţia, am tăbărât pe 
sistem, am făcut praf sistemul, am făcut praf instalaţiile, nu am reuşit 
să ţinem sub control democratic sistemul de îmbunătăţiri funciare, am 
ajuns după 10, 15, 16 ani de zile în care s-au perindat pe la conducerea 
ministerului fiecare care a gestionat, nu a venit cu politici şi programe 
sectoriale şi, în condiţiile acestea am ajuns în 2009 să ne întrebăm – 
domnule, dar de ce nu irigăm, că, iată, se schimbă clima şi avem o 
mare problemă. Avem. Şi a venit Banca Mondială acum. Luigi s-a 
referit la anii 1970. Da, dar din 1970 până acum sunt 40 de ani. Nu 
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puteai să mergi cu acelaşi sistem de investiţii şi cu aceleaşi instalaţii. 
Trebuia să faci ceva, mai ales că noi din punct de vedere mental am 
decăzut total, şi ştie domnul vicepreşedinte că mergem în teritoriu şi 
unul la 19 km irigă, dar până la 19 km nu irigă nimeni, şi acela de 
aceea are costuri de 1,8 milioane mia de metri cubi pentru că el, 
săracul, irigă tocmai la capăt de sistem, dar până la el nu mai irigă 
nimeni, şi este normal că costurile pe mia de metri cubi sunt mari 
pentru că distanţa este foarte mare. Dar, dacă până la el ar mai fi fost 
10, 15, 20 de asociaţii de udători, este clar că i-ar fi scăzut şi lui 
costurile. 

Nu vor oamenii să se asocieze. Înţeleg prost asocierile 
acestea de acum. Nu vor să înţeleagă. Se duc cu gândul la CAP-uri. 25 
de ani sau 30 de ani ne-am chinuit să îi ducem la CAP-uri, ca acum să 
le spunem: domnule, trebuie să vă asociaţi că, altfel, muriţi. Nu vor. 

Nu am făcut nimic pe politici, decât de subvenţii – să le dăm 
să supravieţuiască. Da, le-am dat subvenţia, le-am luat votul. Ei, dar n-
am făcut nimic pe partea de politici şi de strategii şi am ajuns să 
culegem roadele celor 20 de ani de politică agricolă în România. 

Acum ce facem? Spre ce ne ducem? 
Domnul vicepreşedinte v-a întrebat un punct de vedere, şi 

domnul Luigi Berghes foarte elegant a spus: domnule, eu nu sunt în 
stare să vă dau un punct de vedere spre ce trebuie să se îndrepte SNIF-
ul acesta. Este o chestie de decizie politică, care va trebui să 
stabilească clar – ce se întâmplă cu SNIF-ul? Se privatizează pe 
soluţia şi pe modelul celorlalte privatizări „de succes”, între ghilimele, 
din România, sau este şi altă soluţie, şi pentru amărâtul acela care irigă 
cu cana sau pe care vrem noi să îl ducem într-un sistem performant 
agricol, să se asocieze şi să îi spunem: uite, îţi mai dăm ceva ca să te 
ajutăm, şi ducem privatizarea SNIF-lui către aşa ceva. 

Domnul vicepreşedinte a încercat să o facă o viziune. 
 
Domnul Luigi Berghes: 
O secundă. Cum credeţi dumneavoastră că se poate privatiza 

o societate care are peste 3 mii de miliarde datorii clare, certe, lichide 
şi exigibile, şi problema patrimoniului este varză? Scuzaţi-mi 
termenul colocvial. 
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Cum vedeţi dumneavoastră cumpărătorul care zice: vin eu la 
statul român şi cumpăr o datorie, adică aduc eu 3 mii de miliarde să 
plătesc ce a furat Apostol? 

Explicaţi-mi şi mie cum vedeţi privatizarea SNIF-lui. Despre 
ce vorbiţi dumneavoastră? 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu vorbesc despre alt tip de privatizare, de alt tip de decizie 

politică. 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Noi avem o societate bolnavă. Pe aceasta trebuie să o 

privatizăm. 
Dumneavoastră vorbiţi să căsătoriţi o femeie frumoasă, şi noi 

avem o femeie urâtă, ieraţi-mi expresia. 
Explicaţi-mi şi mie. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Îmi permiteţi un amendament: nu există femei urâte. 
Nu este frumos ce este frumos, este frumos ce-mi place mie. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Faţă de problema aceasta cu privatizarea, eu nu îi zic 

privatizare. Poate să fie şi altceva. Vom vedea ce soluţie politică vom 
găsi. Nu există numai soluţia vânzării – domnule, am vândut pachetul 
şi vine cineva cu 3 miliarde şi spune dau eu atât. 

Am spus: trebuie rezolvată problema patrimonială. Sunt mai 
multe lucruri care trebuie rezolvate. 

Dar eu vreau să mă gândesc la ce a spus domnul 
vicepreşedinte Surdu – trebuie să irigăm 2 milioane sau 3 milioane de 
ha. Bun. Trebuie să le irigăm. Dar costurile contează în momentul de 
faţă. 

Dacă irigăm 1 milion şi jumătate de ha în condiţii de eficienţă 
economică din vale în deal, adică de la Dunăre spre treapta 1, 70 de 
metri, şi restul suprafeţelor le irigăm gravitaţional, cum aţi zis 
dumneavoastră – prin Siret – Bărăgan, prin celelalte canale care au 
fost proiectate, este o soluţie. 
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Pentru că iar vin şi spun: nu cred că cineva îşi permite acum 
să ducă apa la 200 de metri sau 250 de metri în Dobrogea. Costurile 
sunt exorbitante şi în sistemul de economie de piaţă de acum, în care 
totul este privat, în care toată lumea s-a privatizat, cine suportă 
costurile? 

Da, vrem să facem agricultură pe un nivel de subvenţii. Iată 
că vine Uniunea Europeană acum, care în ultimii 10 ani de zile a redus 
nivelul subvenţiilor de la 90% în agricultură la 50% şi politica 
agricolă PAC-ul în continuare merge pe reducerea subvenţiilor în 
agricultură. Noi ne găsim în stadiul acesta. 

Trebuie să dăm soluţii. Vom vedea ce soluţii vom găsi noi, 
factorul politic. 

Luigi Berghes a spus aşa: noi am spus 1 milion 200 – 1 
milion 300. Sunteţi în aceştia? Restul, vă spunem din start: nu. Ei, din 
punct de vedere politic, nu putem să spunem pentru că facem politică 
şi pentru cel care irigă şi facem politică şi pentru cel care nu irigă. 
Trebuie găsite soluţii şi pentru acela care este în milionul acela şi 200 
de mii de ha şi care este avantajat pe costuri economice, dar trebuie 
găsite soluţii şi pentru acela care este în afara milionului şi 200 de mii 
de ha, şi trebuie identificate şi găsite iar alte soluţii. 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule deputat, sunt convins că vă reamintiţi discuţiile pe 

care le aveam la Comisia de agricultură când lucram la programul de 
guvernare şi când am convenit că pentru cei care nu sunt într-o zonă 
permisibilă din punct de vedere al costurilor să gândim şi să le oferim 
alte programe. Cu cât se întârzie această decizie politică, omorâm mai 
mulţi oameni. 

Eu sunt total de acord cu ce spune domnul vicepreşedinte 
Surdu – că sunt oameni care de dragul afacerii, s-au prins în acea 
afacere, poate le place să lucreze pământul şi au băgat bani. Dar de ce 
au băgat banii aceia? Pentru că nu a venit nici un om politic să le 
spună: băgaţi bani în fântână, îi aruncaţi în fântână, că aici nu se va 
putea aduce apă niciodată. Şi degeaba el se dotează cu utilaje 
performante, degeaba îşi duce curent şi plăteşte 3 miliarde un 
transformator, când apa îl va costa 18 milioane mia de metri cubi. 

Dar aici politic trebuie tăiată pisica în două, şi noi vorbeam 
treaba aceasta în 2002. Iată că suntem în 2009 şi pisica este mai grasă. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Aş vrea să intervin puţin în primul rând pentru că discuţia mi 

se pare într-o zonă unilaterală, şi vă voi spune de ce: toate premisele 
noastre de strategii pornesc de la o situaţie existentă astăzi, adică 
pomparea apei din Dunăre. Eu cred că în viitor se vor găsi şi alte 
soluţii. Iată, se discută de aceste noi sisteme de surse de apă care vin 
din zona Subcarpatică. În ceea ce priveşte viitorul amenajărilor, poate 
pe studii cu finanţare internaţională să se poată merge acolo, şi situaţia 
poate fi schimbată. 

Eu vă arăt bazin de acumulare în vârful unui deal. Este între 
două deluşoare şi se face o irigare prin picurare a 250 de ha de pomi 
fructiferi. Este vorba de o înălţime de aproape 400 de metri. Deci am 
acest exemplu care cred că este unic în ţară. În acelaşi timp, există 
multe exemple, însă noi pornim de la premisele unui sistem aproape 
clasic. Nu cred că la această dată ne putem hotărî şi, sigur, deciziile 
politice următoare duc la alte surse de proiecte care să poată merge 
spre sisteme de amenajare nu neapărat pe câmpie. Noi ne gândim 
numai la sistemul de câmpie. Aceasta este viziunea noastră – grâu, 
porumb, floarea soarelui, şi este normal să fie aşa. Aceasta este zona 
agricolă a României. 

Nu putem să neglijăm ce înseamnă Dobrogea, ce vom face în 
Dobrogea. Aducem nisipul şi prelungim plajele Mării Negre? Este o 
altă problemă. Sunt surse subterane care nu au fost valorificate. 

Spuneam la un moment dat că, din păcate, vom audia inclusiv 
Apele Române pe ce înseamnă sursele de apă şi zonele în care s-ar 
putea face un alt tip de amenajere, de irigare. Nu este neapărat să luăm 
sursa din Dunăre sau din Canalul Dunăre - Marea Neagră. Se ştie clar 
că în Dobrogea există, nu, domnule Lupu?, aceste surse de apă care ar 
putea să fie la un moment dat valorificate într-un anumit fel. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
O singură paranteză vreau să mai fac – să spun că acumularea 

Dridu – Fierbinţi, care a fost creată special pentru a deservi circa 200 
şi ceva de mii de ha, în momentul de faţă nu cred că irigă 7-8 mii de 
ha. De ce? Pentru că şi asociaţiile de udători care s-au înfiinţat prin 
2002-2003 s-au desfiinţat ulterior. De ce? N-au vrut oamenii. Nu a 
exitat omul potrivit la locul potrivit şi s-a făcut praf. 
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S-au pus la punct sistemele de irigaţii, s-au pus la punct SPP-
urile, s-a pus la punct infrastructura. Au mers un an – doi. Când a 
murit liderul, a murit şi infrastructura cu totul. 

Deci eu vă dau exemple concrete de astfel de situaţii despre 
oameni, şi acolo este cea mai mare problemă a noastră – la lucrul cu 
oamenii. Pentru că din păcate sau din fericire, infrastructura o punem 
la punct; din păcate, însă, la lucrul cu oamenii avem probleme. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Haideţi să lăsăm chestiunile de concluzii. 
Aş vrea numai atât să spun: sunt foarte mulţi factori care 

concură de această dată la eficienţa sistemului, inclusiv tipul de 
organizare de piaţă. Să nu uităm că noi intrăm de câţiva ani buni într-
un sistem superliberalizat în piaţă, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în 
lume. Nici chiar Uniunea Europeană încă nu are o liberalizare 
completă a produselor agricole. A se vedea relaţiile cu Organizaţia 
Mondială a Comerţului, cu Statele Unite şi cu celelalte ţări, respectiv 
ce se întâmplă în relaţia cu China şi cu ceilalţi. 

Noi, din păcate, am trecut nişte stadii, le-am preluat foarte 
rapid, unde există particularităţi speciale de producţie. Agricultura nu 
este un circuit normal al investiţiei şi al producţiei anuale. Pot să 
treacă 2 ani până îţi valorifici o anumită producţie. Deci îţi trebuie un 
anumit tip de piaţă pe care noi, din păcate, nu am reuşit să o punem la 
punct. 

Îmi spun şi eu un punct de vedere, pentru că eu am avut o 
dispută şi cer mereu să se redea o emisiune la televiziune din 1997, ca 
să se vadă cine a avut dreptate atunci. Noi am forţat nota în favoarea 
unor grupuri de piaţă, exportatori, importatori. Din păcate, am 
construit acest sistem care ne dărâmă pe orice proiect pe care îl facem, 
şi aici este marea problemă, şi eu sunt mai mult decât convins că vom 
avea probleme mari şi pe celelalte proiecte europene pe care le 
finanţăm acum. 

Să ştiţi că este şi reprezentantul Băncii Mondiale aici. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Numai puţin, vă rog. Promisesem trei întrebări în legătură cu 

ROMAG-ul, pentru că, după părerea unora, este mort. Până una, alta, 
să ştiţi că eu n-am nimic cu Banca Mondială, dar vreau să mă 
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lămuresc, pentru că tot aici, în comisia noastră, am ascultat afirmaţii 
făcute de unii şi sunt înregistrările, şi în teren, că Banca Mondială a 
avut o contribuţie la această demobilizare a politicilor despre care 
vorbeaţi aici. Este vorba de deciziile politice mari în legătură cu acest 
sistem de irigaţii. 

Pentru că încă odată şi încă odată: indiferent cât ne costă apa 
la un moment dat, până când om pune noi din nou în funcţiune canalul 
Siret – Bărăgan, până când vom repune în funcţiune acumularea de la 
Dridu unde trebuia să se ducă Ialomiţa şi de la Dridu trebuia să se 
ducă pe magistrală până la Hagieş şi de acolo să irige stânga-dreapta 
sistemul Mostriştea, care este praf tot, că a rămas numai câte un stâlp 
din loc în loc etc., deci până le punem noi pe acestea în funcţiune, 
stimaţi colegi, stimaţi experţi, domnule preşedinte, trebuie să dăm apă, 
că acolo, în Dobrogea trăiesc câteva sute de mii de oameni. 

Deşertizarea în Dobrogea înseamnă inclusiv apa care nu mai 
vine deloc pe nici un canal magistral şi din care apă se mai strecura o 
parte în stânga, în dreapta. Înainte vreme, când era câte o secetă din 
aceasta prelungită, dacă vă aduceţi aminte, se dădea un ordin care 
spunea: inundaţi pajiştea. 

Întrebarea numărul 1, domnule director: consideraţi că prin 
programul acesta ROMAG, prin faptul că s-au dat nişte utilaje 
agricole la câte o fermă de 680 de ha, s-a greşit? 

A doua întrebare: SNIF-ul a încasat vreun ban de la cei 60 şi 
nu ştiu câţi de fermieri? Adică în cei 4 ani – 5 ani de când s-au făcut 
contractele între fermieri şi TRANSAG, sau între fermeri şi SNIF, sau 
poate între fermieri şi RAIF, ce era, deci RAIF-ul sau SNIF-ul în acei 
4 ani de zile a încasat vreo rată de capital sau vreo dobândă din banii 
aceia pe care trebuia să îi dea în 10 semirate? 

Încă odată: când s-au vândut utilajele adunate pentru prestări 
de servicii şi apoi s-au valorificat prin AVAS, a încasat banii SNIF-ul 
şi i-a dat la societatea respectivă? 

Altă întrebare: în care moment consideraţi că a murit acest 
program şi datorită cărei decizii? Pentru că, în mod normal, ar fi 
trebuit ca cineva să se gândească că dacă oamenii aceştia care au luat 
câte un utilaj sau două au probleme, decât nimic, mai bine să fi 
continuat programul şi să le lase utilajele şi să facă ei, fermierii, 
prestări de servicii, să le facă o reeşalonare, şi nu să le adune şi să le 
prăduie pe toate. 
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Cum era mai bine? 
Şi când a murit programul acesta? Prin ce abuz? 
Şi ultima întrebare: văd că pomeniţi de mai multe ori de 

domnul Apostol, pe care noi îl apreciem, este o persoană distinsă, este 
director general în Ministerul Agriculturii, a mai fost aici de câteva ori 
audiat, are un comporament civilizat, competent, şi este şi preşedintele 
Consiliului de administraţie al ANIF-ului, tot respectul pentru domnia 
sa. 

Vrem să ştim. Că în momentul în care afirmaţi aici că a fost 
administrator al TRANSAG, în acelaşi timp era şi preşedintele 
Consiliului de administraţie la RAIF? Sau ce era la vremea respectivă? 
director în minister, sau ce era? 

 
Domnul Luigi Berghes: 
Cu permisiunea dumneavoastră, domnule preşedinte, Elena 

Melniciuc se numeşte doamna care a asigurat contabilitatea pe timpul 
programului ROMAG. Mi-am amintit, şi am rămas dator cu acest 
răspuns. 

 
Domnul Pavel Horj: 
A semnat şi contractul, cumva? 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Mă bănuiţi de prea multe, domnule deputat - că aş fi văzut şi 

contractul. Credeţi-mă că am făcut toate eforturile. Nu l-am văzut. 
Ce ştiu să vă spun este că dumneaei este cea de-a patra 

persoană investigată penal în cele două dosare şi dumneaei a răspuns 
doi ani şi jumătate, dacă nu greşesc – a fost director economic al 
SNIF-lui exact în perioada implementării programului ROMAG, şi ce 
mai ştiu este că acum este director general în cadrul AVAS, şi cu asta 
cred că v-am spus tot. 

Ca să dau răspuns întrebărilor puse de domnul vicepreşedinte 
Surdu, prima întrebare se referă la suprafaţa sau ideea în sine a 
programului. În opinia mea, domnule vicepreşedinte, programul a fost 
unul bine gândit. Din păcate, el a fost dublat de alte intenţii care au şi 
fost aplicate, dar programul în sine a avut la bază o idee generoasă. 
Faptul că se gândeau loturi de 650 de ha, eu consider că ar fi fost un 
foarte mare succes pentru agricultura românească dacă programul 
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mergea până la sfârşit, pentru că, iată, numai din acest program am fi 
avut 67 de ferme de mai mult de 650 de ha, pentru că s-au contractat 
80 de pachete şi unii au luat mai mult, că aveau suprafaţă mai mare. 

Aş face o paranteză, cu permisiunea domniilor voastre, aici: 
Franţa se chinuie de 65 de ani să comaseze suprafeţele ca să aibe 
performanţă în agricultură. Au experimentat mai multe metode – şi 
subvernţia la cei care intră în asociaţie sau în cooperativă. Le-au 
trebuit 65 de ani ca fermierii francezi să înţeleagă cât de bine le face 
să intre într-un soi de asociere, pentru că într-un fel îţi vinzi tu 
producţia de pe 200 de ha şi altfel de pe 30 de mii de ha, cât ar avea o 
asociaţie. Într-un fel îţi cumperi tu sămânţa, pesticidele şi motorina 
pentru 200 de ha, şi altfel negociezi preţurile dacă faci parte dintr-o 
asociaţie. 

Ca să fiu foarte scurt, părerea mea este că programul a fost 
bun şi este regretabil faptul că nu a ajuns la sfârşit. Consacra o mărime 
medie civilizată, zic eu, pentru o fermă în România. 650 de ha este o 
medie care merge chiar şi la Uniunea Europeană. 

Să ştiţi că exploatări foarte mari în toată Europa nu se 
întâlnesc decât în ţările foste comuniste pe criteriul că au fost acele 
ferme de tip sovietic înfiinţate aici, şi sunt foarte căutate. Ca să vă dau 
un singur exemplu, când s-a unificat Germania Federală cu Germania 
Democrată nu s-a distrus nici un singur IAS. S-a redat proprietatea 
înapoi oamenilor şi alături li s-a dat o notă prin care sunt acţionari la 
ferma X sau Y. 

Referitor la încasările SNIF-lui, SNIF-ul a încasat zero. 
SNIF-ul a încasat zero sume de bani în lei şi în valută. Nici 

un leu, pe româneşte. 
SNIF-ul a rămas cu toată datoria. 
Toate încasările s-au dus la TRANSAG – şi în produse şi în 

bani. 
Referitor la vânzarea utilajelor de către AVAS, mie mi se 

pare ciudat, ca să nu fac o altă afirmaţie, cum utilaje, care depăşeau 
115 milioane de dolari, se vând sub 15 milioane de dolari în total. Nu 
sunt în măsură să calific activitatea altora, dar mie se pare ciudat să 
vinzi la 10% din valoare nişte utilaje care au fost folosite câţiva ani în 
România, şi vă rog să reţineţi că vorbim de unele din cele mai mari 
firme din America constructoare, adică chiar dacă erau la mâna a 3-a, 
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nu noi, ele trebuiau să meargă 20 de ani minim. Să le vinzi cu 10%, 
mă feresc să calific să acest fapt. 

Referitor la momentul când a murit programul ROMAG 98, 
în opinia mea decizia care a dat lovitura finală programului a aparţinut 
domnului ministru al agriculturii Ilie Sârbu. A fost luată în luna martie 
2001, când s-au reziliat unilateral toate cele 67 de contracte şi utilajele 
din ROMAG, pachetele agricole, cum se numeau ele, au fost aduse şi 
strânse în trei zone – Brăila, Giurgiu şi Dolj. Acela este în opinia mea 
momentul când programul a fost înmormântat definitiv, cu toate 
consecinţele dezastruoase pentru sectorul de îmbunătăţiri funciare. 

Referitor la perioada pe care aţi numit-o dumneavoastră şi 
atribuţiile pe care le-a avut domnul Apostol, vreau să fac următoarea 
precizare care mi se pare importantă aici: în momentul în care domnul 
Apostol a părăsit scaunul de director general al SNIF, a mers 
administrator la firma TRANSAG, despre care v-am vorbit în 
prezentarea programului ROMAG, iar în acel moment în locul 
domniei sale la SNIF a fost numit director general domnul Ştefan 
Constantin. 

Eu vă rog să mă credeţi că am fost educat să nu cred în 
coincidenţe. Astăzi, domnul Apostol Valentin este directorul Direcţiei 
de Îmbunătăţiri Funciare din Ministerul Agriculturii şi tot astăzi 
domnul Ştefan Constantin este administrator special la Societatea 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. Eu nu cred în coincidenţe. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, cred că este un timp rezonabil şi sunt şi foarte 

multe probleme pe care le-am discutat cu domnul director Berghes. 
Rugămintea noastră este ca în continuare să rămână la 

dispoziţia comisiei, şi cred că sunt în asentimentul dumneavoastră 
pentru o astfel de problemă. 

În acelaşi timp, să ştiţi că ne interesează punctele de vedere 
referitoare la ceea ce înseamnă îmbunătăţirile funciare în viitorul 
apropiat, viitorul mediu şi mai departe, un punct de vedere care vine 
de la un om autorizat, de la un om care a lucrat pe sector. Aţi făcut şi 
extrem de multă analiză. Un material ca cel pe care îl avem în faţă nu 
este unul care se poate întocmi chiar foarte simplu, şi rugămintea 
noastră este să avem punctul de vedere referitor la ceea că înseamnă 
sistem, probleme de redresare, mai ales că aveţi o experienţă a acelor 
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ani, 2005, 2006, şi eu aş spune de succes referitor la ceea ce ne-aţi 
spus aici, ca să putem să găsim soluţiile de salvare şi să le aşezăm în 
slujba a ceea ce înseamnă producţia agricolă românească. 

Vă rog, domnule Horj. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Strict punctual. Vă promit că voi vorbi 10 secunde, pentru că 

este o chestiune care ne interesează pe toţi: aş dori să îl întreb pe 
domnul Berghes dacă ar putea să ne facă rost de contractul de 
vânzare-cumpărare dintre TRANSKEM şi RAIF, că înţeleg că acel 
contract nu mai există pe nicăieri. 

Ţinând cont de faptul că dumneavoastră aţi fost director 
general în urmă cu 4-5 ani, poate că atunci încă mai era în arhiva 
administraţiei. 

Puteţi să ne faceţi rost? Îl aveţi? 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Nu. Nu l-am avut niciodată. Nu l-am văzut niciodată şi, din 

păcate, el nu a făcut parte din arhiva administraţiei SNIF-lui, aşa cum 
ar fi fost normal, ci a făcut parte din arhiva personală a familiei 
Apostol. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Se va deschide peste 50 de ani. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Apropo de întrebarea domnului Horj, voi face demersul 

oficial al comisiei pentru a ne fi pus la dispoziţie. 
Deci voi face acest demers printr-o adresă pe care în seara 

aceasta o voi elabora. O voi semna şi, cu acordul dumneavoastră, o 
vom transmite, pentru a ne fi pus la dispoziţie un astfel de contract. 

Domnule director, vă mulţumim foarte mult şi pentru faptul 
că voluntar ne-aţi solicitat această audienţă, aşa cum a fost şi domnul 
ministru Ionescu. 

Încă odată rugămintea este de a rămâne în contact cu comisia 
pentru orice eventuale clarificări, dar repet: şi pentru ceea ce înseamnă 
un punct de vedere privind strategia viitoare pe sistem, pe îmbunătăţiri 
funciare şi pe ceea ce înseamnă irigaţiile şi agricultura României. 
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Mulţumim foarte mult. 
 
Domnul Luigi Berghes: 
Domnule preşedinte, domnule vicepreşedinte, stimaţi domni, 

este de datoria mea să vă mulţumesc pentru faptul că aţi acceptat să fiu 
audiat astăzi, şi este de datoria mea să vă mulţumesc pentru interesul 
pe care l-aţi manifestat faţă de acest subiect, şi oricând pot sta la 
dispoziţia comisiei atunci când comisia are nevoie de lămuriri, 
detalieri sau alte puncte de vedere în legătură cu subiectul discutat. 

Vă mulţumesc foarte mult. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog să luăm o pauză de cinci minute. 
 

* 
 

Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule Ioniţă, aţi şi asistat la una dintre audierile noastre 

aici. Ne cerem scuze pentru întârziere, dar am vrut să nu fim strict 
legaţi numai de timp, ci de a afla şi de a găsi toate informaţiile legate 
de obiectul a ceea ce analizează comisia aceasta specială de la Camera 
Deputaţilor. 

Întâmplarea face ca majoritatea din comisie să fie membri ai 
Comisiei de agricultură. În acelaşi timp, toţi suntem agronomi sau 
specialişti în agricultură-silvicultură – domnul Horj, domnul Tabugan, 
colegul de la UDMR. 

Sigur că ne interesează extraordinar de mult activitatea 
reprezentanţei Băncii Mondiale şi poziţia Bămcii Mondiale faţă de un 
sistem care, iată, ne dă multe bătăi de cap astăzi. 

Eu am avut la vremea respectivă contacte multe şi multiple 
pe diverse domenii cu reprezentant al Băncii Mondiale – la vremea 
aceea era doamna Antrut Armand. A fost o colaborare excepţională, 
mai ales spre jumătatea de sfârşit a mandatului domniei sale. După 
aceea Banca s-a implicat foarte mult în ceea ce înseamnă 
îmbunătăţirile funciare şi elaborarea unor strategii, inclusiv finalizarea 
printr-o lege care este Legea 138, a domeniului de reglementare. 
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Ne-ar interesa foarte mult punctul de vedere al 
dumneavoastră, având analizele, referitor la sectorul acesta de 
îmbunătăţiri funciare. 

2) Care a fost cauza, şi dacă această recomandare, dacă ea a 
existat, de împărţire în cele două entităţi a fostului SNIF, adică 
actualul ANIF şi RAIF, a fost făcută pe baza unei analize complete, în 
care să se urmărească şi efectele acestei reorganizări a sistemului de 
îmbunătăţiri funciare din România, şi iată că avem foarte mari 
probleme de funcţionare a întregului sistem. Sigur că ceea ce 
înseamnă anumite comportamente, anumite bube care au venit în 
sistem mai artificializate, mai cu fără grijă au creat multe 
disfuncţionalităţi. 

Ne-ar interesa acum, în 10-15 minute, dacă se poate să ne 
spuneţi punctul dumneavoastră de vedere, după care rugăm pe colegii 
noştri de data aceasta, pentru că a fost o colaborare şi a experţilor, 
dacă eventual sunt întrebări şi din partea domniilor lor sau prin 
intermediul colegilor parlamentari, să se pună aceste întrebări. 

Domnule Ioniţă, vă rog. 
Aţi şi asistat la nişte discuţii aici cu unul dintre foştii 

manageri ai sectorului, cu puncte de vedere exprimate de domnia sa 
chiar într-un mod radical şi extrem de direct. Materialul este şi mai 
direct şi mai dur. 

Vă rog să vă spuneţi punctul de vedere. 
Domnul Ioniţă, de la Banca Mondială. 
Totul se înregistrează şi se stenografiază. Aceasta este 

modalitatea de lucru a comisiilor speciale din Cameră. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. 
Onorată comisie, stimaţi experţi, este o plăcere să vin în faţa 

dumneavoastră pentru o discuţie. Presupun că nu este vorba de o 
investigaţie, nu este vorba de o interogare sau de altă natură, pentru că 
aşa ceva nu ar putea să aibă loc. 

Eu am venit în faţa dumneavoastră pentru o discuţie liberă, în 
care putem să exprimăm puncte de vedere. Exprim punctele de vedere 
ale instituţiei. Pot să exprim şi puncte de vedere tehnice personale 
pentru că oricum am mai mult de 30 de ani de lucru în sectorul de 
îmbunătăţiri funciare, în care am plecat de la execuţie şi am ajuns la 
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conducere de proiecte, ca proiectant, şi am fost, înainte de a mă alătura 
echipei Băncii Mondiale, directorul tehnic al Institutului de proiectări. 

Ca analiză, dacă vreţi, aş porni de la una din remarcile făcute 
de domnul Berghes, pe care îl cunosc, cu care am lucrat atâta timp cât 
el a fost directorul SNIF. Am lucrat aş putea spune chiar foarte bine, 
încercând chiar să ajutăm prin intermediul proiectului acoperirea, 
compensarea unora dintre cheltuielile pe care le-au avut cu 
concedierea de personal, ceea ce în final nu s-a mai putut, şi anume m-
aş referi la remarca dumnealui că Banca Mondială a făcut o fotografie 
la un moment dat sau la anumite momente în funcţie de legislaţie. Nu 
este adevărat. Nu pot să spun că nu este adevărat, dar nu pot să fiu de 
acord cu punctul acesta de vedere, pentru că Banca Mondială nu se 
ocupă de artă fotografică, ci de analize economice în primul rând. 

Dacă vreţi, eu am avut ocazia să citesc raportul făcut de 
delegaţie a Băncii Mondiale care a vizitat România în 1990 şi a făcut 
o analiză post-factum a realizărilor obţinute în sistemele de irigaţii 
finanţate între 1972-1973 şi 1987. Cred că a fost ultima plată făcută pe 
un contract la Câmpia Covurlui; s-ar putea să greşesc, dar nu cred. 
Sigur, nefinalizat. El nu este finalinat nici acum. 

Deci au făcut o analiză asupra situaţiei economice şi a 
modului în care analiza economică făcută la contractarea 
împrumuturilor s-a regăsit în realitatea sistemului post-execuţie, şi au 
constatat, şi am raportul pe care vi-l pot pune la dispoziţie cu cea mai 
mare plăcere, că acele producţii de 10 mii de kg de porumb boabe la 
ha pe care s-a făcut analiză economică şi costul energiei electrice de 
mai puţin de un cent pe kwh au fost exagerări în plus sau în minus 
care nu s-au regăsit nicicând în realitatea concretă a exploatării 
sistemului. 

Şi, atunci, după 1990, cum ştim cu toţii, situaţia economică s-
a schimbat radical – a trebuit să intrăm pe preţuri de piaţă. A spus şi 
domnul Tinel mai devreme – am intrat pe cu totul alte condiţii 
economice, pe alte orizonturi de piaţă. A trebuit să ne racordăm voit 
sau nevoit, forţaţi de organisme internaţionale, în special de Uniunea 
Europeană. După cum ştiţi foarte bine, din 1996 încoace suntem în 
contacte din ce în ce mai strânse şi cu negocieri din ce în ce mai dure 
care au loc cu Uniunea Europeană, care au forţat România să meargă 
pe o anumită linie, pe un anumit drum. Aceasta este situaţia. 
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Condiţiile sunt: costul energiei a crescut cât a crescut, iar 
producţiile actuale sunt cele pe care le vedem oriunde vreţi 
dumneavoastră, lăsând la o parte premianţii diverselor situaţii, când s-
au premiat producţii de 8.400 de kg de grâu la ha nu ştiu unde în 
Ialomiţa, la Ciocăneşti mi se pare. Acum vreo 3 ani de zile s-a premiat 
nu ştiu ce altă producţie de 9 mii de kg de porumb boabe la ha. Iarăşi 
premii festivisme, chestii festiviste excepţionale la expoziţie. Mai 
departe, dacă ne uităm la producţia globală a României în ultimii 5 ani 
de zile şi o comparăm cu producţia globală atât cât a fost ea de 
umflată, dacă o împărţim la pi, dacă o împărţim la 3,14, dacă o 
împărţim la 3,14 la pătrat, la ce vreţi dumneavoastră în perioada 1980-
1990, şi tot nu ajungem la producţiile acestea. 

Deci, este clar: productivitatea muncii în general în sectorul 
agricol, şi nu putem să o negăm, a scăzut drastic - fragmentarea, 
fărâmiţarea, restituirea, eliminarea lucrului pe sole mari şi aşa mai 
departe. A dispărut minciuna, au dispărut alte lucruri, dar a dispărut şi 
practica agricolă, a dispărut şi agro-tehnica, a dispărut ceea ce 
însemna o agricultură cât de cât performantă. Pe această agricultură 
cât de cât performantă a încercat să se grefeze sistemul de irigaţii, 
amenajările de fapt de irigaţii, care într-adevăr erau performante. Erau 
performante dacă vreţi din punct de vedere al metodei de udare, a 
tehnicii de udare, depinde cum o comparăm faţă de multe alte ţări şi în 
anul 1999. Pot să vă spun că atunci am fost în California, unde 90% 
din suprafaţă se irigă prin brazde. Se irigă 8% prin aspersiune şi 2% 
prin picurare. 

Cum este în România: este 88% aspersiune. 
Mai avem 7-8% brazde care sunt de fapt inundare, cum 

spunea domnul vicepreşedinte Surdu. Ştiu foarte bine – în 1982 ne-a 
trimis ministrul agriculturii de atunci, domnul Ion Teşu – plecaţi să 
forţaţi CAP-urile să scoată aripile de udare, să înceapă să ude. Ce 
făceau: deschideau hidranţii şi inundau, pentru că oameni care să mute 
aripi de udare nu aveau. Probabil că ceea ce s-a întâmplat în 
Teleorman, ceea ce s-a întâmplat în Giurgiu, ceea ce s-a întâmplat în 
Dolj, s-a întâmplat şi în Iaşi, s-a întâmplat şi în Vaslui, acolo unde 
existau amenajări. S-a întâmplat probabil şi în Arad, la Semlac Pereg, 
la Fântânele Şagu. Aceasta era situaţia. 

Deci se irigă prin inundare, şi atât. 
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S-a distrus sistemul de irigaţii, s-a distrus acolo unde 
instalaţiile nu au mai fost păzite, s-a distrus prin lipsa investiţiilor, prin 
lipsa de fapt a alocaţiile bugetare pentru întreţinere şi reparaţii, şi 
acesta este un fapt absolut evident. 

Anul în care s-a irigat cel mai mult în România, şi ar trebui să 
ştiţi, domnule vicepreşedinte Surdu şi fost ministru al Agriculturii, a 
fost 1990, când irigaţia a fost gratuită, şi s-au irigat 2.180.000 de ha, 
fizic vorbind; nu vorbim de udări multiple, cum spunea domnul Tinel 
mai devreme sau cum spunea chiar domnul Berghes – udări multiple 
şi raportam 8 milioane de ha irigate. De unde? Nu aveam! România nu 
a avut niciodată mai mult de 2.280.000 de ha acoperite cu echipament 
de udare. 

Recuperarea echipamentului de udare din aluminiu – acele 
aripi cu mutare manuală – de la saivanele de oi, de la streşini, de la 
garduri, de la orice vreţi dumneavoastră, nu este o chestiune nouă; este 
o chestiune care a început în 1986, 1987.  

Este vorba de REMAT-uri, este toate aceste societăţi de 
recuperări de materiale – IRVMR-urile colectau pentru că aşa era 
ordin de la partid – să colecteze şi să adune ţevile de aluminiu şi să le 
ducă înapoi la irigaţii, de unde au fost furate. Deci să le ducă înapoi la 
CAP-uri, la IAS-uri, de unde se furaseră. 

Deci de la suprafaţa aceea de 2.200.000 de ha irigate în anul 
1990, anul 1991 a fost un an foarte poloios care s-a suprapus pe 
schimbarea statutului instituţiilor – întreprinderile de execuţie, 
exploatare şi întreţinere a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, acele 
IELIF-uri, au fost transformate, conform Legii 31, în societăţi 
comerciale, obligatoriu la sfârşitul anului 1990; mă rog, exista şi 
opţiunea regiilor autonome. S-au înfiinţat acele SCELIF-uri pentru 
exploatare. S-au separat societăţile de construcţii şi, cu această ocazie, 
conform legislaţiei, subvenţionarea irigaţiilor nu a mai fost posibilă 
pentru că statul nu putea să subvenţioneze societăţi comerciale. 

1991 a fost un an ploios. Organizare nouă. Nu s-a irigat 
nimic. În România probabil că s-au irigat sub 80 de mii de ha în 1991. 

După care, în anul 1992 a fost o secetă teribilă mai ales în a 
doua jumătate a anului, care a continuat în 1993, care a fost şi cel mai 
bun an din punct de vedere al vinurilor din ultimii 20 de ani. Deci 
atunci a început igitaţia. Atunci au început investigaţiile, au început 
anchetele la Ministerul Agriculturii, la Departamentul de Îmbunătăţiri 
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Funciare încă în funcţiune. Nu a existat niciodată un minister al 
îmbunătăţirilor funciare în România, cel puţin de când mă pricep eu 
cât de cât la organizarea agriculturii. Dumneavoastră aveţi o 
experienţă mai îndelungată decât a mea, şi sunt convins că puteţi să 
confirmaţi. 

Pot să vă spun şi cine sunt şefii Departamentului de 
Îmbunătăţiri Funciare, dacă vreţi, de la 1981 încoace. Nu-i nici o 
problemă, dar nu aceasta este problema în discuţie. 

Deci atunci a început agitaţia pentru că în afară de sistemul 
de irigaţii Sadova – Corabia în care în mod absolut paradoxal 
suprafaţa irigată în 1993 a fost de aproape 51% fizic vorbind din total 
sistem, ceea ce astăzi nu se mai întâmplă, fără să fi fost subvernţionate 
irigaţiile, restul, în toate sistemele de irigaţii, suprafaţa irigată a fost 
sub 20%. Acela a fost vârful din România. 

Pot să vă spun că acestea sunt date pe care le am culese în 
Dolj cel puţin personal, pentru că ISPIF-ul unde lucram la momentul 
respectiv a fost solicitat de Departamentul de Îmbunătăţiri Funciare să 
meargă în toată ţara, în toate judeţe ţării şi să figureze pe planurile de 
situaţie a fiecărui sistem ploturile unde s-a irigat. Ar trebui se existe la 
Ministerul Agriculturii, la ANIF sau poate chiar şi la ISPIF, deşi mă 
îndoiesc, după toate valurile de migraţii prin care a trecut ISPIF-ul, 
deci să mai existe aceste planuri, cu titlu de inventar istoric. 

Această situaţie a generat de fapt iniţiativa de a se înfiinţa 
Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare în toamna anului 1994 dacă 
nu mă înşel – cred că în septembrie sau în octombrie, şi atunci, în 
această nouă formulă, a fost posibilă realuarea subvenţionării 
irigaţiilor, care de fapt irigaţii n-au fost subvernţionate dacă vreţi până 
în 1990 deloc, pentru că înainte de 1989, dacă ne amintim, CAP-urile 
trebuiau să plătească tariful de apă. Că nu-l plăteau, este cu totul altă 
chestie. Că li se ştergeau datoriile odată la 4-5 ani, asta este cu totul 
altceva, dar SCELIF-ul, IELIF-ul emitea factură. El avea de recuperat 
de la fiecare CAP şi de la fiecare IAS. Mă rog, IAS-urile aveau 
sistemele lor proprii făcute de Departamentul agriculturii de stat. 
Insula Mare şi toate celelalte sisteme făcute erau exclusiv pentru IAS. 

Pentru cele care erau hibride, în care erau şi IAS-uri şi CAP-
uri, se discuta la nivel înalt între Departamentul agriculturii de stat şi 
Ministerul Agriculturii sau DIF, sau cum s-a numit în diferse perioade 
istorice. Se regularizau cheltuielile dar la nivelul CAP-urilor, în 



 123

condiţiile în care de fapt chestiunea aceasta a recunoscut păstrarea 
dreptului de proprietate privată recunoscut în 1991 asupra terenurilor 
din CAP-uri. Dacă s-a fi întâmplat ca în fostele ţări sovietice, să se 
amestece tot, statul să ia ce este bun şi să lase în colhozuri ce este 
prost, era cu totul altă treabă şi nu se mai făcea niciodată nici un fel de 
lumină în ceea ce priveşte proprietatea privată, dreptul de proprietate 
privată asupra terenului în România. Bun. 

CAP-urile trebuiau să plătească, deci direct subvenţionarea 
irigaţiilor a început în 1990, o perioadă scurtă, un sezon. S-a întrerupt, 
şi s-a reluat în 1995 în sezonul de irigaţii 1995. 

În 1992-1994 România a contractat un împrumut mare de 
achiziţionare de piese de schimb – a fost un împrumut de urgenţă – 
achiziţionare de piese de schimb şi importuri critice – instalaţii de 
pompare, motoare electrice pentru sistemele de irigaţii, o parte din 
amenajările de irigaţii, în care a fost inclusă şi analiza sau un studiu 
asupra sectorului de irigaţii şi desecări - acest aşa-numit studiu privind 
irigaţiile şi desecările în România făcut de o echipă compusă din 
specialişti britanici de la două firme – Byn and Partners şi Hunting 
Tehnical Servicies, cu sprijin din partea unor specialişti români, unii 
dintre ei de la ISPIF, unii dintre ei din diverse sectoare de cercetare. 
Îmi aduc aminte că şi domnul doctor Lup a participat la un moment 
dat cu nişte analize. A furnizat nişte date care ulterior au fost luate în 
considerare într-un mod sau în altul de către specialiştii britanici, care 
de fapt aveau ultimul cuvânt în analiză. 

S-a făcut această analiză pe baze strict de preţuri economice, 
şi a fost o analiză economică, dublată într-un fel de o analiză 
financiară privitoare la capacitatea de plată şi în maniera în care 
agricultura românească va fi capabilă în diverse forme de organizare 
să plătească pentru serviciile de irigat, şi completată de o analiză 
instituţională cu propuneri de organizare a agricultorilor, a 
producătorilor agricoli, pentru că la momentul acela se putea vorbi 
foarte puţin şi cu oarecare emoţie de fermieri – era vorba de mici 
producători agricoli – cum s-ar putea organiza mai bine pentru a 
beneficia cât mai eficient de serivciile de irigat conform sistemelor de 
irigaţii aşa cum existau, aşa cum s-a proiectat şi cum s-au executat ele. 

Vreau să ştiţi, stimaţi membri ai comisiei, că mai ales în 1988 
şi 1989 ca proiectant la ISPIF, împreună cu colegii mei, am fost forţaţi 
chiar să semnăm procese-verbale de recepţie pentru amenajări de 
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irigaţii în care antenele se puneau din 2 în 2, adică în loc să fie la 800 
de metri, erau la 1.600 de metri, şi ni se spunea: lasă că se descurcă ei, 
nu-i nici o problemă, voi le faceţi aşa şi le completăm în etapa a doua. 
Care etapă a doua, fraţilor?! 

Deci aşa se raportau suprafeţele. Cât are un sistem de irigaţii? 
42 de mii de ha. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule Ioniţă, am o rugăminte la dumneavoastră: noi 

suntem foarte obosiţi şi vrem să ajungem la chestiune. 
Chestiunea este următoarea: Banca Mondială a făcut nişte 

studii cu privire la irigaţii şi la îmbunătăţiri funciare în general. 
Spuneţi-ne ceva critic la adresa acestor studii şi concluzii şi spuneţi-ne 
dacă noi mergem pe un drum greşit în legătură cu dorinţa noastră de a 
nu deşertiza Dobrogea, de a nu ucide definitiv anumite zone în care 
oamenii vor să irige, pentru că nu văd cum ar putea să facă producţie 
agricolă decât dacă irigă. 

Şi vreau să vă mai spun următoarele mici comentarii: ce aţi 
făcut dumneavoastră până acum este perfect. Multe dintre ele le mai 
ştim şi noi. Probabil din cauza aceasta am şi intervenit - pentru că am 
mâncat pâinea asta şi am făcut brazdă şi acum am reluat zeci de ore de 
discuţii şi de audieri cu colegii noştri din teritoriu de la ANIF, de la 
SNIF, de la organizaţiile de udători. 

Deci, vă rog să îmi permiteţi, stimaţi colegi şi domnule 
preşedinte, şi domnule director Gabriel Ioniţă, să fac următoarele 
comentarii: 

Primul: dacă noi ne propunem să discutăm uşor maliţios la 
adresa faptului că nu putem face 10 mii de kg de porumb la ha în 
sistem irigat în România pe tehnologie normală... că unele studii ale 
Băncii Mondiale spun că noi nu suntem capabili să facem 10 mii de 
kg de porumb la ha şi au ţinut cont în studiile pe care le-au făcut de 
producţiile pe care le-au obţinut unii de 2 mii, de 3 mii, de 4 mii, de 5 
mii de kg de grâu sau de porumb la ha. 

Sigur că da, dumneavoastră aveţi un punct de vedere pe care 
vă rog să vi-l susţineţi. 

Eu vreau să vă informez că sunt foarte mulţi fermieri astăzi la 
noi care au învăţat carte, care folosesc metodele de udare care au fost 
proiectate de ISPIF, unde dumneavoastră aţi lucrat, pentru că pe 
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acestea le au. În momentul în care au renunţat la aripile de ploaie care 
erau consumatoare de forţă de muncă şi erau din 2 în 2 şi aşa mai 
departe şi erau cu căratul cu spatele, au cumpărat sisteme de irigaţii 
mai moderne şi folosesc sistemul acesta prin aspersiune. 

Dar este cu atât mai mult adevărat dacă ne propunem să 
facem un comentariu cât din 3 milioane de ha poate fi irigat sau nu 
poate fi irigat astăzi. Repet: este vorba de problema socială şi de 
problema de mediu, şi de problema ambientală şi de problema de 
habitat şi de tot ce vreţi dumneavoastră. 

Dacă ne propunem astăzi să le tăiem speranţa celor care 
indiferent cât costă apa, se mai menţin încă viabili în zona Dobrogei şi 
aşa mai departe, atunci avem o problemă. 

O altă problemă pe care o avem şi pe noi am discutat-o cu 
echipele de udători, şi aici aveţi perfectă dreptate, unii dintre ei au 
uitat organizarea, au uitat sistem, analiză de sistem, au uitat analiză 
financiară, au uitat analiză economică, au uitat tehnologie, mulţi dintre 
ei discută la irigat de 5 mii de kg de grâu la ha, care sigur este cea mai 
nerentabilă cultură astăzi, dar este o cultură socială, şi asta este – 
trebuie să o facem. 

De asemenea, vreau să vă mai spun că, din concluziile mele 
ca şi responsabil la subcomisia aceasta, cred că cel mai mare pericol al 
nostru sau cea mai mare boală pe care o avem astăzi nu este numai că 
a dispărut organizarea, a dispărut tehnologia, ci a dispărut încrederea 
pe care trebuie să o dăm celor care au suprafeţe mai mari, că se poate 
face tehnologie, că se pot obţine 10 mii de kg de porumb la ha pe orice 
sol dacă se aplică tehnologia, că se pot face 10 mii de kg de porumb la 
ha dacă se face inclusiv irigare de aprovizionare, că se poate face 
irigare de aprovizionare şi irigare de completare a apei dacă există un 
laborator care să facă prognoză şi avertizare asupra necesarului de apă 
în legătură cu agro-meteorologia şi cu ceilalţi, şi nu există 
laboratoarele acestea, deşi au fost dotate – ele erau bune, şi nu dădeau 
apă după ureche (parcă plouă, parcă nu plouă, parcă vine un nor). 

Şi vreau să vă mai spun încă un aspect: că sunt anumite 
investiţii care s-au făcut cu bani împrumutaţi şi de la Banca Mondială, 
şi avem un exemplu la noi în subcomisie – atenţie, în 2004 s-a dat în 
folosinţă un sistem de 10 mii de ha, domnule preşedinte, la cheie, 
repus cap-coadă, cu absolut tot, şi în 2006 nu a mai putut iriga nimic 
pentru că s-a distrus complet. 
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Domnul Gabriel Ioniţă: 
S-a repus în folosinţă – s-a repus în stare de funcţionare. 
Păi acestea 10 mii de ha sunt parte dintr-un milion 200 de mii 

de ha care s-au repus în stare de funcţionare. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi care s-au distrus în 2 ani, pentru că acum nu mai pot iriga. 
Din 2006 nu au mai putut iriga. 
Ştiu că nu-i banca de vină, domnule preşedinte, dar eu am o 

problemă, şi cu aceasta închei. Vă rog mult să mă lămuriţi. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Da, eu vă lămuresc cu multe lucruri, că sunt multe lucruri pe 

care nici nu le-aţi întrebat. 
Vă pot lămuri şi câţi bani s-au consumat şi pe ce s-au 

consumat din cei 700 de lei la ha daţi subvenţie anul trecut şi anul 
acesta, în 2007, în 2008, cât s-a consumat din ei, de ce a trebuit să 
crească subvenţia de la 390 de lei pe ha la 700 de lei pe ha în 2007. A 
fost un an foarte secetos. 

Cât s-a irigat? Puţin? Foarte puţin? 200 de mii de ha. 
Cât s-au consumat? S-au consumat 380 de lei la ha. 
Deci, dacă subvenţia s-a dat pentru toată lumea la fel, se 

dădea în continuare pentru toată lumea la fel 390 de lei pe ha şi se 
consuma chiar mai puţin. 

De ce s-a crescut plafonul la 700 de lei pe ha? Pentru că 
trebuiau nişte băieţi deştepţi, la care consumul de resurse este foarte 
mare şi trebuie să mănânce 5 pâini faţă de cel care mănâncă o pâine 
sau două, să ia o subvenţie mult mai mare. De asta s-a crescut 
plafonul, nu din alt motiv. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu eram acolo şi ştiu. A fost o presiune foarte mare a 

sindicatelor care au venit şi au spus: dacă nu facem, ieşim toţi în 
stradă; nu ne ajunge subvenţia de 390. Domnule, cel din treapta 1 nu-l 
consumă - consumă 10% sau 15%, iar mie, din treapta a 2-a, a 3-a, nu-
mi ajunge nici 10% şi, atunci, daţi-mi şi mie. Şi am mărit. De ce: 
pentru că acela care iriga, culmea, era cel din treapta a 2-a sau a 3-a. 
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Domnul Gabriel Ioniţă: 
Este vorba de înălţimea de pompare; nici nu contează 

treptele. Poate să o pompeze de trei ori la 60 de metri şi poate să o 
pompeze o singură dată la 80 de metri. Este acelaşi lucru. 

Aici nu sunt lucruri deosebite. 
Când vorbim despre tariful unic, trebuie să ne gândim la 

faptul că cel de jos va plăti pentru cel de sus, pentru că una este să mă 
coste pe mine 30 de lei şi să plătesc 300, ca cel care ar trebui să 
plătească 600 să plătească tot 300. 

Deci calculul se face pe medie şi presupun că iau contracte 
din tot sistemul – şi de la 10 metri pompare şi de la 120. Tariful se 
face la 300 de lei mia de metri cubi, şi până la urmă irigă numai aceia 
la care costul real este de 600 de lei la mie. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Dacă îmi permiteţi numai puţin să intervin pentru că am 

discutat cu unul din experţi: domnule Ioniţă, plata se făcea numai pe 
ce se uda efectiv. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Da. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Şi, atunci, nu stă în picioare ceea ce spuneţi dumneavoastră – 

că se lua fiecare în funcţie de cât contracta. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Stă foarte bine în picioare, vă spun eu: se contractează 100% 

sistemul, din care 50% vine cu tarif mic, 50% cu tarif mare, da? Aşa 
se face calculul tarifului ca să iasă un tarif unic pe întreg sistemul şi un 
tarif mediu, da? 

Când ajung să irige, irigă doar cei de sus, pentru că cei de jos 
nu vor să plătească de 10 ori mai mult decât ar trebui să plătească 
costul adevărat al apei. Şi el spune: eu nu mai irig, îmi pare foarte rău; 
să irige cel de sus. Acela irigă şi plăteşte 300 de lei, dar costul este de 
600. Spuneţi-mi mie: ce face ANIF-ul în situaţia aceasta? 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, îmi permiteţi un amendament? 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Vă rog. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Astăzi îi convine să irige şi celui de jos, şi celui de la mijloc, 

şi celui de sus pentru că 90% din costul energiei este plătit de stat. 
Noi am avut discuţii cu ei acum, în ultimele trei săptămâni. 

Erau acolo şi cei de jos, şi cei de la mijloc, şi cei de sus. Şi întrebarea 
noastră a fost: de ce fugiţi de apă? Răspunsul a fost următorul: pentru 
că ANIF-ul în tarifele anuale, în afară de tariful de livrare, când 
calculează aceste tarife are tot felul de costuri pe care le introduce 
pentru a susţine nişte cheltuieli neperformante cu ANIF-ul care trebuie 
să existe, pentru că nu avem criterii de performanţă la salarizare. 

Pentru că încă odată vă spun, stimate domnule director, eu 
care am lucrat şi mai sus şi mai jos şi mai la brazdă – parcă este un 
duşman cel care este în asociaţia de udători pentru toată lumea. 

Nu este o poveste. Deci toată lumea îl tratează pe udător ca 
pe un duşman, în loc să realizeze toată lumea că dacă udătorul nu 
există, nu mai există nici unul. 

Nu am auzit pe nici unul din cei de pe diferitele trepte de 
costuri şi de pe diferitele trepte de pompare să spună că nu-i convine 
să facă un cost mediu, pentru că costul mediu în exemplul acela pe 
care l-am tot dat noi era de vreo 300 şi ceva de lei pe mia de metri 
cubi de apă. Deci 300 şi ceva de lei pe mia de metri cubi de apă 
înseamnă 30 de lei pentru un udător. 30 de lei înseamnă o friptură mai 
modestă şi o bere. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Ei, eu vă spun că am un alt exemplu filmat săptămâna trecută, 

în care un agricultor mic a spus: eu sunt un duşman feroce al 
organizaţiei, de ce: pentru că eu irig cu o aripă de 16 aspersoare şi 
plătesc la fel ca vecinul meu care irigă cu aripa de 22 de aspersoare. 

Domnule vicepreşedinte, când ei se uită la diferenţa de 6 
aspersoare şi cât plătesc între 16 şi 22 de aspersoare, să mă scuzaţi. 
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Când este vorba să mai plătească diferenţă de înălţime de 
pompare de 50 de metri, am îndoieli. Am mari îndoieli că între 2 
trepte de pompare se va putea egaliza tariful şi oamenii de jos, care 
trebuie să plătească mai puţin, vor accepta să plătească tariful mai 
mare. Ei au acelaşi tarif pe treaptă de pompare, au tarife diferenţiate la 
tariful anual pentru că una este ca până la punctul lui de prelevare a 
apei, până la staţia lui de pompare să întreţin 10 km de canal, şi alta 
este să întreţin 2. Fiecare plăteşte pro rata. Aşa trebuia făcut tariful la 
ANIF. De ce nu-l face? Acesta este un viciu, dacă vreţi, al legii pe 
care l-a introdus cred că Oficiul Concurenţei. Domnul Steriu cred că 
îşi poate aminti. 

La momentul respectiv am cerut – a fost o cerinţă, un 
comentariu al nostru ca Ministerul Agriculturii să exercite un control 
sever asupra ANIF. ANIF a fost instituită ca o instituţie, ca o 
administraţie care să administreze, să nu facă nimic altceva – să 
administreze patrimoniul. Pentru aceasta, să-şi facă tarife pentru 
exploatare şi să contracteze în afară lucrările de întreţinere. 

Nu a fost de acord Consiliul Concurenţei sau Oficiul 
Concurenţei, unul dintre cele două organisme care existau la 
momentul acela în 2003, ca Ministerul Agriculturii să exercite vreun 
control asupra ANIF în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor, pentru că 
ei au spus: tariful este rezultatul unui dialog între furnizorul de servicii 
şi beneficiarul de servicii. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Păi tocmai asta este. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Beneficiarul de servicii este slab. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu. Nu a fost încurajat. 
Deci noi am discutat cu toţi reprezentanţii sindicatelor, cu ai 

asociaţiilor de udători şi toţi au spus: fraţilor, daţi-ne tarif unic, că 
acesta este singurul tarif care ne avantajează pe toţi. 

În toate discuţiile acestea bilaterale culmea este că nu apare 
cel care este cel mai interesat să apară în discuţie – udătorul! 
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Pentru că, dacă faci discuţii cu ministerul, cu ANIF-ul, care 
este administrator, cu cel care face politici, ar trebui să fie întrebat şi 
acela. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Îl întreabă cineva? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nimeni nu-l întreabă niciodată! 
Aţi discutat vreodată cu reprezentanţii UAI-urilor? 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Eu? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Da. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Mă scuzaţi. Asta fac de 5 ani de zile, de când a început 

proiectul acesta şi de dinainte de a începe proiectul, pentru că tot noi 
am stimulat într-un fel, cu mobilizarea unor resurse financiare 
nerambursabile, înfiinţarea asociaţiilor. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar ei - şi Cucu şi Viorel Nica - cer de cel puţin 2 ani de zile 

tarif unic. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Păi cer ei, dar ia duceţi-vă şi întrebaţi-i pe cei pe care ei îi 

reprezintă! 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar noi am discutat! 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Mergeţi la societăţi comerciale care au în acelaşi timp statut 

de organizaţie de utilizatori de apă şi vă vor spune: cine sunt aceia?! 
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Pe cine reprezintă ei?! Pe mine?! Nu i-am văzut în viaţa mea! N-am 
vorbit odată cu ei! Ascultaţi-mă ce vă spun. 

Vă dau adrese câte vreţi dumneavoastră. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu nu vă spun cu alt sens, dar eu vă spun aşa: ce se irigă în 

momentul de faţă? Cele 200 şi ceva de mii de ha. 90% aparţin 
societăţilor acestea. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
De acord. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ei, problema noastră nu este a societăţilor. Problema noastră 

este ca irigaţiile acestea să le facă nea Vasile, nea Ion. El să se 
asocieze de bună-voie şi nesilit de nimeni şi să crească asociaţia aceea. 
Că, dacă ne ducem la SC Cutare, la SC Cutare care are 7 mii de ha, 5 
mii, 4 mii, n-am rezolvat problema irigaţiilor în România. Înţelegeţi? 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Ştiţi care este cea mai mare asociaţie de irigaţii în România la 

ora aceasta şi care este statutul ei? 
Dăbuleni. 
Ştiţi ce suprafaţă are? 16 mii de ha. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Asociaţia ce număr de persone are? 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Organizaţia are 9 mii de membri. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Acesta este viitorul! 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Ia vedeţi dumneavoastră că fiecare dintre ei are între 3 şi 9 

parcele în acelea 2 ha. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director, acesta este bazinul spre care trebuie să ne 

îndreptăm noi. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
De acolo am pornit. 
Întrebarea pe care ne-am pus-o noi, stimată comisie, în 

ultimele două misiuni de supervizare pe care le-am avut a fost: care 
este viitorul oganizaţiilor pentru irigaţii? care dintre cele două tipuri 
mari de organizaţii au viitor? 

Poate să fie şi al treilea tip: cele care au membri exclusiv 
persoane fizice mici agricultori sau cele care au ca membri exclusiv 
persoane juridice. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule vicepreşedinte, noi vom rămâne o săptămână să ne 

stabilim punctele noastre de vedere. 
Noi am venit aici, în relaţia directă cu reprezentantul băncii, 

pentru a ne spune un punct de vedere al băncii şi pe ceea ce s-a 
realizat şi cum se vede mai departe. 

Dacă această structură a îmbunătăţirilor funciare este viabilă 
sau nu este viabilă a venit dintr-un studiu al Băncii Mondiale, şi dacă 
s-a analizat situaţia acestor două entităţi la care se adaugă şi relaţia 
directă cu ceea ce înseamnă beneficiarii apei. Pe mine acest punct de 
vedere mă interesează acum, că, restul, că eu sunt de acord sau nu sunt 
de acord, mă iertaţi, domnule Surdu, este mai puţin important. Şi eu aş 
putea spune că nu sunt de acord că mergem numai pe Dunăre, că 
viitorul este poate şi altceva. 

Însă ce mă interesează acum – că aveţi mai multe etape de 
studii. Sunt ultimele care au dus şi la Legea 138 şi la despărţire. S-a 
făcut o analiză la ceea ce a rezultat tot dintr-un produs al băncii, al 
unor studii gestinate de băncă, şi ce putem face în continuare cu ele, 
pentru că, iată, aţi asistat chiar la o discuţie în care a venit pe sistem o 
bombă, o piatră de moară pe care cineva i-a agăţat-o de gât. Nu a 
întrebat Banca Mondială şi nici pe altcineva. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Ne-au întrebat, şi am fost împotrivă. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Ştiu. Vedeţi, că aici este problema – adică atunci când se vine 

cu distorsiuni în sistem, este clar că dezechilibrezi tot. 
Noi analizăm acum o situaţie de la care trebuie să pornim – 

situaţia aceasta este Legea 138, cu cele două entităţi reieşite ANIF, 
SNIF şi, sigur, rezultă şi asociaţiile de udători. Nu mai vorbesc de ce 
înseamnă relaţia instituţională. Ce va însemna în viziunea băncii 
subvenţionarea în continuare? 

Ce înseamnă susţinerea energiei? 
Ce va însemna ca viziune a suprafeţele posibil irigabile 

rentabile de care am discutat şi dacă aceste suprafeţe nu cumva pot 
creşte prin ale surse de apă, prin alte investiţii de un alt tip? 

Deci acestea sunt problemele care ne interesează pe noi la 
această dată. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Separarea SNIF, aşa cum a fost ea înfiinţată în anul 2000, în 

două entităţi, de fapt despărţirea ANIF din fostul SNIF şi menţinerea 
Societăţii Naţionale, a fost dictată de nevoia normală în orice societate 
solidă de a separa activităţile comerciale de activităţile de administrare 
a patrimoniului. 

Recomandarea înfiinţării ANIF a fost izvorâtă din acest 
motiv: de a separa activităţile comerciale – de hoteluri, de băi, de 
restaurante sau cantine sau mai ştiu eu ce – de comercializarea 
produselor agricole în cadrul programului ROMAG. 

HG 686 a fost cea care de fapt a atribuit obligaţia gestionării 
programului ROMAG RAIF. Deci prin HG, nu prin lege, din câte ştiu 
eu – printr-o hotărâre de guvern. 

Deci această activitate de colectare şi comercializare a 
produselor agricole – că este vorba de restituirea unui împrumut sau 
altceva - nu este o activitate pe care să o desfăşoare o entitate care ar 
trebui să aibe grijă de patrimoniu, de un patrimoniu de 3 milioane, aşa 
cum apare el scriptic, plus 2.800.000, plus 2.200.000 – vorbesc de 
irigaţii, desecări şi CES în ordinea aceasta. Nu mai vorbim de cele 
2.200 de km de diguri la Dunăre şi pe râurile interioare, şi nici de mici 
acumulări care erau gestionate de ei. De aceasta s-a propus această 
separare. 
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De aceasta s-a propus, de asemenea, ca ANIF să nu se ocupe 
de nici un fel de lucrări de întreţinere, ci să externalizeze aceste lucrări 
prin contractare competitivă. De ce să facă ANIF-ul şi să-şi stabilească 
preţuri interne cu care să folosească subvenţia, când poate să 
contracteze competitiv? 

Am avut în vedere la momentul respectiv că SNIF-ul, odată 
aruncat în vâltoarea competiţiei, poate să nu facă faţă, şi am spus: bun, 
2 ani de zile să primească contracte prin încredinţare directă pe care să 
le execute cu economicitate şi cu eficienţă, iar după 2 ani de zile să 
intre în competiţie cu toate societăţile comerciale de pe piaţă – cu 
societăţile de construcţii. Nu au fost în stare. După 2 ani de zile, au 
mai cerut o prelungire de încă un an de zile, şi după aceea au mai cerut 
încă o prelungire de încă un an de zile. Pentru ce? Au avut 2 ani de 
zile să se pună pe picioare şi să-şi rentabilizeze activităţile şi să devină 
un competitor serios pe piaţa construcţiilor, nu neapărat pe 
îmbunătăţiri funciare, acolo unde trebuiau să concureze cu toate 
societăţile de construcţii care s-au separat din fostele LIELIF-uri - toţi 
constructorii care au apărut în toate judeţele. Trebuia să se lupte cu ei, 
da? Şi au sucursale în toată ţara. Bun. 

Deci acesta a fost motivul principal pentru care banca a  
recomandat în urma studiilor de situaţie instituţională separarea celor 
două entităţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Întrerup pentru o chestiune: de a pune la dispoziţia comisiei 

acest studiu care a dus la această viziune, dacă se poate. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Trebuie să îl caut. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da, să îl căutaţi şi să ni-l puneţi la dispoziţie. 
Vă rog. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
În ceea ce priveşte implicarea celui de-al treilea actor 

instituţional şi posibilitatea ca acesta să aibă o oarecare forţă în relaţia 
cu administraţia, cu ANIF-ul, legea a imaginat două pârghii: prima 
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pârghie a fost tariful şi negocierea tarifului între ANIF, între 
administraţie, la nivel local, şi consiliul de coordonare la nivel de 
sistem de irigaţii, care trebuia să fie reprezentantul tuturor 
organizaţiilor de utilizatori de apă din teritoriu, deci trebuia să fie 
vocea clientului. Dacă clientul nu era de acord cu ceea ce s-a introdus 
ca element de cheltuială sau ca valoare în calculul tarifului, trebuia să 
îl discute, şi avea dreptul de apel la consiliul de sucursală. 

Prin organizarea ANIF s-a încercat descentralizarea deciziilor 
de la nivelul centralei la nivel teritorial, astfel încât marea majoritate a 
activităţilor cu clientul să se desfăşoare la sistem, la unitatea de 
administrare. Chestiunile de contractare, de urmărire a serviciilor, a 
derulării contractelor, de întreţinere, de reparaţii să se facă la nivel de 
sucursală, iar la nivel de centrală – o structură foarte redusă care să 
gestioneze, să urmărească, să comaseze, dacă vreţi, să adune 
informaţiile şi să facă distribuirea sumelor alocate prin buget pentru 
activităţile de interes public, aşa cum le-a enumerat şi domnul Berches 
– desecări, CES, protecţia împotriva inundaţiilor. Aceste activităţi 
trebuie să fie disociate de activitatea de irigaţii. Aceasta este părerea 
mea şi a colegilor mei, pentru că au cu totul şi cu totul alt regim, 
servesc o cu totul şi cu totul altă gamă de interese ale comunităţii. 

Am cerut chiar să se separe contabil evidenţele astfel încât să 
nu poată să apară nici un fel de transferuri de sume dintr-o parte în 
alta. Deci centrala ANIF asta trebuia să facă. 

În momentul în care organizaţiile, prin consiliul de unitate de 
administrare de sistem nu se înţelegeau cu cei de la sistem, aveau 
dreptul de apel la consiliul de sucursală sau la consiliul de 
administraţie să ceară revizuirea tarifului. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule Ioniţă, tot pentru clarificare: cine nu a făcut aceste 

lucruri să funcţioneze? 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
În primul rând, a fost atitudinea ANIF, şi v-o spun foarte clar, 

de desconsiderare a rolului organizaţiilor utilizatorilor de apă. 
Sunt nişte hoţi! Vă citez din memorie. Nu pot să vă dau nici 

un fel de transcriere de conversaţie, dar vă pot da nişte nume de la care 
puteţi să aflaţi informaţii. Deci: sunt nişte hoţi, sunt nişte bandiţi, nu 
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poţi să faci treabă cu ăştia. Dacă nu ascultă ce le spunem noi, nici nu 
avem ce să discutăm! 

Nu se poate să ajung să primesc eu scrisori, şi vă spun că am 
primit scrisori cu mare jenă de la organizaţii de utilizatori de apă – 
veniţi să ne ajutaţi să negociem cu ANIF-ul pentru că nu putem să 
ajungem la înţelegere, şi tarifele urmează să se publice peste 2 zile în 
Monitorul Oficial! 

În acelaşi timp, pot să vă spun că a existat o desconsiderare a 
rolului utilizatorului de apă, aşa cum aţi subliniat-o foarte bine şi 
dumneavoastră, chiar şi de către conducerea Ministerului Agriculturii. 
Vă dau un singur exemplu: legea te obligă să publici tariful până la 31 
august al anului curent pentru sezonul de irigaţii viitor. Utilizatorul are 
dreptul să plătească contravaloarea tarifului anual – partea lui de 
contribuţie – 20% - până la 30 septembrie şi de aici înainte tu trebuie 
să te apuci să faci lucrările, iar până la 30 august Ministerul 
Agriculturii trebuie să publice cuantumul subvenţiei. ANIF-ul publică 
tarifele în Monitorul Oficial pe 2 septembrie. Mă scuzaţi, între 31 
august şi 2 septembrie sunt 2 zile. În 2 zile, a ieşit din lege, da? 

Ministerul Agriculturii publică subvenţia pe 29 septembrie, în 
loc de 30 sau 31 august, iar dacă utilizatorul între 29 septembrie şi 30 
septembrie nu a plătit contravaloarea contribuţiei la tariful anual, pe 1 
octombrie ANIF a refuzat să îi mai primească vreun fel de bani şi i-a 
reziliat contractul. 

Păi, nu vă supăraţi, cine conduce procesul? ANIF-ul nu-şi 
face treaba, şi vă spun că sunt acte. Domnul Tinel cred că îşi aduce 
aminte, că a fost situaţia din toamna lui 2005, când a apărut conflictul 
acesta, şi s-au dat dispoziţii de returnare a banilor. Au venit oamenii şi 
au plătit la casierie la câteva zile după 1 octombrie, şi conducerea 
ANIF a dat dispoziţie – le returnaţi banii. După aceasta s-au făcut 
presiuni, s-a prorogat termenul. Este chestiune de încurajare a relaţiei 
şi de atitudine vizavi de cel care este client. Dacă conduce clientul un 
asemenea proces este în ordine. Dacă îl conduc eu, care am interes să 
atrag clientul sau să îl resping şi mai am şi o atitudine de genul – noi 
putem să trăim bine liniştiţi fără irigaţii, irigaţiile chiar cu sistemul 
acesta, cu tarife, cu facturi, ne încurcă, mai bine renunţăm noi frumos 
la irigaţii, îi adormim pe ăştia de tot, scuzaţi limbajul colocvial, şi 
stăm bine merci pe desecări, CES şi combaterea eroziunii solului, că 
banii de la buget ne sunt suficienţi ca să ne ţinem tot personalul, om 
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mai da vreo 100, 200, 500 afară, dar stăm liniştiţi, şi nu mai avem 
atâta balamuc cu consiliul de sucursală şi cu celelalte, această 
atitudine a încurcat. 

Al doilea element, dacă vreţi să vă spun, este instabilitatea 
reglementativă şi legislativă, pe care am scris-o în repetate rânduri. La 
fiecare 6 luni de zile am scris-o în net-memoir-urile de la misiuni, şi 
am scris-o şi în scrisorile care au însoţit aceste documente către 
conducerea Ministerului Agriculturii sau şi conducerii Ministerului 
Finanţelor. 

Legea s-a schimbat cel puţin odată în fiecare an - 
reglementările interne, ordinele miniştrilor cu privire la aşezarea 
tarifelor, cu privire la aşezarea datelor – că se duce data mai încolo, că 
se duce mai încoace. S-au încercat fel de fel de combinaţii numai ca să 
schimbe ceea ce era scris în lege. Au fost răspunsuri la nişte şocuri pe 
termen scurt în sistem, deci cineva a vrut ceva şi, atunci, totul s-a dus 
către lege şi s-au făcut modificări. Cine mai crede ce? Spuneţi-mi 
dumneavoastră, discutând deschis – când auziţi că ceva se schimbă, 
când auziţi că se introduce taxa de primă înmatriculare la o maşină, vă 
duceţi să vă cumpăraţi maşină? Nu vă duceţi să vă cumpăraţi maşină; 
aşteptaţi până se elimină. 

În momentul în care ştiţi că se schimbă o lege şi se va face nu 
ştiu ce şi se aude nu ştiu ce, nu mai faceţi nimic, nu mai contractaţi 
servicii, nu mai plătiţi contribuţii la servicii. Staţi. Şi reacţia vine ca 
urmare a atitudinii. 

Deci tu ai văzut că aceia nu vor să facă. Păi, atunci, trebuie să 
mai schimbăm ceva. Dar nu şi-a pus nimeni întrebarea: măi oameni 
buni, nu am putea să lăsăm sistemul acesta să funcţioneze 3 ani, 5 ani 
fără să îi facem nimic, ca să vedem ce se întâmplă, şi după aceea să 
facem modificările de substanţă, nu de aparenţă? 

Ruşii au vrut să-şi facă gazon în faţă la Kremlin şi l-au 
schimbat de 3 ori în fiecare an timp de 5 ani de zile, şi după aceea s-au 
plâns la guvernul Marii Britanii, la cercetători – de ce nu au şi ei 
gazonul ca acela din faţă de la Buckingham. Păi da, măi fraţilor, dar 
acesta stă de 400 de ani neumblat la el. 

Nu poţi să faci ceva care să funcţioneze din prima şi să îl tot 
schimbi la fiecare chestiune de detaliu. 
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Pentru Dobrogea. 
Dobrogea a constituit, vă rog să mă credeţi, şi pentru noi o 

problemă începând din 1992, din perioada primului studiu privind 
irigaţiile şi desecările, şi concluzia a fost că tarifele vor trebui să se 
ducă în continuare calculate pe utilizatori şi pe cheltuiala directă, şi să 
ştiţi că aceasta spune şi directiva cadru Apă. Dacă o citiţi, vă dau exact 
trimiterea. Este scris absolut limpede: utilizatorul trebuie să plătească 
costul efectiv. Deci în momentul în care eu plătesc mai mult sau mai 
puţin decât costul real al serviciului respectiv, ieşim afară dintr-o 
legislaţie europeană. 

Dobrogea pune o problemă mare din două puncte de vedere, 
aşa cum o ştiţi: înălţimea mare de pompare pe nişte zone, nu peste tot, 
şi domnul profesor Nicolăescu a făcut foarte multe studii, şi domnul 
profesor Lup a făcut foarte multe studii în Dobrogea. Domnul Lup şi-a 
petrecut cred că cea mai mare parte a activităţii în Dobrogea. 

Într-adevăr, nu se poate însă rezolva problema Dobrogei prin 
subvenţii pentru irigaţii. Subvenţia, fiind o contribuţie, din punctul 
meu de vedere, a bugetului de stat, trebuie să fie la fel pentru toată 
lumea. Atunci este subvenţie. Şi vedeţi că aceeaşi este politica Uniunii 
Europene – subvenţie la hectar, şi aşa a fost preluată şi în legislaţia 
pentru irigaţii – subvenţie fixă pe hectar, după care toţi agricultorii 
care vor să facă agricultură irigată concurează în funcţie de cheltuielile 
fiecăruia. 

Pentru Dobrogea, mai există pericolul de deşertificare sau de 
reîntoarcere la suprafaţă de păşunat, aşa cum a fost zeci de ani, sute de 
ani de zile şi descurajarea agriculturii care, la fel ca în Sadova – 
Corabia, la fel ca în sudul Olteniei pe zonele de nisipuri, s-a dezvoltat 
numai pe seama irigaţiilor, nimic altceva. 

Din Oltenia, cine îşi mai aminteşte, înainte să se facă 
sistemele de acolo, oamenii plecau în Câmpia Română, plecau în 
Bărăgan şi unii în Dobrogea cu animalele ca să angajeze ciobani, oieri, 
şi s-au stabilizat. La fel s-a întâmplat în Dobrogea. 

Există alte programe. Există programele de dezvoltare. 
Există un program de dezvoltare rurală care ar fi trebuit să 

aibă o componentă specială pentru zona defavorizată. 
Dobrogea putea fi declarată, la fel ca Delta Dunării, o zonă 

defavorizată. Nu toată, ci acea zonă care are resurse foarte limitate şi 
care poate beneficia de alte modalităţi de subvenţionare. 
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Cred că domnul Steriu poate să ne spună mult mai multe 
pentru că dânsul a fost principalul negociator sau negociatorul final al 
capitolului de agricultură, şi ne poate spune cel puţin la momentul 
acela cum au evoluat negocierile cu Uniunea Europeană, şi între timp 
politica agricolă comunitară s-a schimbat. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule Ioniţă, mă iertaţi. Care sunt soluţiile pentru 

Dobrogea? 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Pentru Dobrogea - program special de dezvoltare rurală care 

să ajute să finanţeze inclusiv agricultura irigată, dar nu printr-o 
subvenţie diferenţiată. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am înţeles. 
Dar sunteţi pentru irigaţii în Dobrogea sau nu? 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
N-am absolut nimic împotrivă. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi până când se vor găsi nişte programe, nişte planuri, nişte 

planificări, nişte proiectări, nişte studii şi aşa mai departe? 
Că studii sunt, şi trebuie reactualizate la ce este acum, că s-a 

mai schimbat puţin clima. 
Dar, până atunci, nu irigăm în Dobrogea? 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Ba da. Irigăm atâta timp cât cineva poată să plătească 

cheltuiala. 
Domnule vicepreşedinte, dacă la începutul anului 2010  

Uniunea Europeană va pune în aplicare propriile reglementări, şi 
anume ca ajutorul de stat pentru irigaţii să fie oprit, nu se vor mai 
putea da nici un fel de subvenţii operaţionale pentru nici un fel de 
irigaţii în România. Este un fapt. 
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Banca Mondială, ca instituţie, nu are absolut nici un amestec 
în chestiunea aceasta. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am înţeles. 
Dar întrebare: atunci cum în Italia, în Franţa, în Germania, în 

Spania apa este adusă de stat? Că ei sunt mai demult în Uniunea 
Europeană. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Nu operaţională, îmi pare rău. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dar cum? Care este formula? 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Vă spun eu cum: în primul rând, au existat o perioadă lungă 

de timp credite subvenţionate pentru investiţii. 
La ora aceasta, singura soluţie pe care o permite legislaţia 

europeană o reprezintă investiţiile. 
România, ca toate celelalte 26 de ţări membre ale Uniunii 

Europene, poate finanţa, poate subvenţiona investiţiile în reabilitarea 
sistemelor de irigaţii, care să ducă la reducerea substanţială a 
costurilor. 

Domnule vicepreşedinte, ştiţi că anul trecut tariful recalculat 
la sistemul de irigaţii Nicoreşti-Tecuci din judeţul Galaţi, după 
reabilitare totală, a fost mai mare cu 20% decât înainte de reabilitare? 
Şi ştiţi că chestia asta nu am observat-o decât eu? 

Cu regret vă spun – Ministerul Agriculturii nu a observat-o, 
agricultorii nu au reacţionat, că n-au vrut să-şi strice relaţia cu ANIF-
ul, ANIF-ul a mers pe burtă, scuzaţi-mi din nou limbajul colocvial, şi 
toată lumea a fost foarte mulţumită. 

Când am vrut să văd tariful şi de ce totuşi se irigă puţin în 
Nicoreşti-Tecuci, s-a spus: păi ce, domnule, au venit aceştia cu nişte 
tarife de ne-au cocoşat. Cum măi fraţilor?! Păi voi v-aţi uitat din ce 
este compus tariful? V-aţi uitat la resurse? 
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Nu contează preţul. Poate să crească energia de patru ori. 
Dacă resursa a scăzut, este în ordine – te uiţi la preţ şi vezi ce s-a 
întâmplat. 

Ţi-a scăzut consumul de energie, a scăzut cantitatea de apă 
pierdută? Nu ştiu. Păi, fraţilor, dacă nu ştiţi... 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am înţeles. 
Deci se face modernizarea... 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
...şi revizuirea sursei de apă. 
Dumneavoastră şi domnul preşedinte Tabără aţi spus o 

chestie foarte bună. Ştiu, am proiectat şi eu un sistem de irigaţii la 
Gioagiu la 680 de metri altitudine, şi era prin picurare. Era sursa de 
apă sus, se făcea un lăculeţ, şi udau prin picurare o plantaţie de pomi. 
Excepţional. Dacă nu se schimbă sursa de apă... 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Întrebarea mea este: în condiţiile de astăzi, care este formula 

pe care o practică cei din Italia, din Franţa, din Germania, din Spania, 
care aduc pe cheltuiala statului apa la canalul magistral? 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Nu o aduc. Nu aduc apa pe cheltuiala statului. 
Doar pe cheltuiala utilizatorului. 
Atâta doar că la acela nu costă apa, nu vă supăraţi. 
1.800 de lei mia de metri cubi, dacă o împărţiţi la 4, ies 400 

de euro mia de metri cubi. Nu plăteşte nimeni în Europa 400 de euro 
pe mia de metri de cubi. Nu poate să scoată nimic; nici susan dacă 
pune, nici căpşuni, nici fragi. Orice ar pune acolo, nu poate să scoată 
ceva, deci nu poate să scoată cheltuiala economică cu banii din acelea. 

Acum, aveţi foarte mare dreptate. Haideţi să ne uităm ce bagă 
ANIF-ul în tarif. De ce? Acum 3 ani sau acum 4 ani de zile, când s-a 
calculat tariful la Savoda-Corabia, s-au făcut pierduţi vreo 5 milioane 
de metri cubi care însemnau umplerea sistemului. Au spus: pe aceştia 
nu-i mai punem la tarif. Pe aceia cine i-a plătit? Din ce bani s-a plătit 
factura aceea la ELECTRICA? Nu ştiu. Nu este treaba mea. Este 
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treaba ministerului să afle chestia asta. Au început anchete, dacă noi 
am scris în toamna anului trecut că totuşi este absolut anormal ca un 
tarif de livrare să crească după reabilitare. Pentru că, în felul acesta, se 
compromite total conceptul de subvenţionare a reabilitării şi de 
sprijinire a organizaţiilor prin reabilitare. 

Păi cum îi demonstrez eu aceluia că, dacă investesc în 
reabilitare, acela va plăti mai puţin? Îi spun: îţi mut subenţia de anul 
acesta, 60 de milioane de euro într-un an, suma alocată pentru suvenţii 
pentru irigaţii – tot ce înseamnă alocaţia bugetară într-un an de zile 
pentru irigaţii, deci mut 60 de milioane de euro în investiţii. Pentru 
aceasta trebuie să mă apuc să fac proiecte. De lucrul acesta se ştie de 3 
ani de zile, nu vă supăraţi. Se ştie de trei ani de zile că subvenţiile se 
vor tăia în 2010. 

Când am intrat în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, 
ştiam că la 1 ianuarie 2010 rămânem fără subvenţie. 

Aveam trei ani de zile să facem proiecte, să facem programe 
de investiţii. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Să dăm drumul la 125. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
La 125, ne-am apucat să batem noi câmpii anul trecut, să 

adunăm băncile, să adunăm liga utilizatorilor, i-a excitat pe oamenii 
aceia să se apuce, ne-am făcut socoteli cât ar putea să plătească ei, 
cam cum ar fi, condiţii favorabile, ce ar însemna sprijinul pe care îl 
primeau prin proiectul de irigaţii, şi cum am putea să le demonstrăm 
că totuşi nu este o cheltuială mult prea mare pentru ei decât dacă ar fi 
beneficiat de sprijinul din cadrul proiectului. Şi după aceea ce s-a 
întâmplat? Ministerul Agriculturii ne spune: păi ne scuzaţi, ştiţi că nu 
avem capacitate la agenţia de plată pentru dezvoltare rurală ca să mai 
gestionăm şi proiectele acestea, şi le amânăm pentru la anul, pentru că 
nu putem să acredităm măsura aceasta de anul acesta. Păi bine, 
fraţilor, dacă nu aveţi capacitate la 6 mii de oameni, câţi sunt în 
APDRP, păi atunci la ce veţi avea? Aveţi 5 măsuri acreditate din 11. 
Cu restul ce veţi face? Şi în 2103 se termină programul, da? 
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Păi, să mă ierte Dumnezeu, dacă lucrurile acestea se dau 
numai pentru că agenţia de plăţi din Bucureşti nu vrea să dea 
autorizare să descentralizeze decizia la agenţiile regionale şi după 
aceea să se ducă la judeţ ca şi aceia să-şi facă treaba acolo, nu să vină 
aceştia cu un morman de dosare să se uite la ele, să îi ia ameţeala şi să 
plece acasă de sperietură că este atât de mult de lucru, şi este normal 
că este mult de lucru dacă tot tu vrei să îl ţii sub control la Bucureşti, 
dacă la agenţiile regionale nu face nimeni nimic, sau aceia scriu nişte 
cifre într-un tabel şi le trimit la Bucureşti – ia spălaţi-vă voi cu ele pe 
cap! 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule Ioniţă, ce credeţi că ar trebui modificat în legislaţia 

actuală, în aşa fel încât apa să fie atractivă pentru nea Ion, pentru nea 
Vasile? 

Deci eu mă refer aici strict pentru persoanele fizice, pentru 
că, din nefericire, cei care nu irigă în momentul de faţă sunt 
persoanele fizice. 

Societăţile comerciale persoane juridice 90% şi-au dat seama 
că fără sistem de irigaţii nu pot face performanţă şi au accesat şi bani, 
şi cei din jurul lor – nea Ion, nea Vasile – gravitează şi s-au mai 
constituit în UAI-uri. 

Însă, pentru cei care nu au asociaţii mari sau aceia nu au vrut 
să intre, nu există o soluţie în momentul de faţă. Cum credeţi că ar 
trebuie să facem din punct de vedere al reglementărilor legislative în 
aşa fel încât să fie atractiv pentru ei, ca suprafaţa irigată să crească de 
la 300 de mii? Că în ultimii 5 ani de zile nu a crescut de 350 de mii de 
ha. Şi mă refer de udarea întâi. Ei, aici este mare problemă, că este un 
decalaj foarte mare între suprafaţa predată UAI-urilor, cea contractată, 
şi cea irigată. Aţi văzut şi dumneavoastră, da? 

Noi discutam cu domnul vicepreşedinte: domnule, ţi-am dat 
posibilitatea să constitui UAI-uri cu 50% plus 1 pe suprafaţa plotului 
respectiv. După aceea vin şi spun: nu, 20% îţi dau contribuţie. 

Cum vedeţi? Cum vede Banca Mondială situaţia? 
Creştem suprafaţa de 50 plus 1? O ducem la 80 plus 1? 

Creştem contribuţia? 
Ceva trebuie să găsim. 
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Dumneavoastră prin studii trebuie să identificaţi, pentru că aţi 
făcut studii. Banca Mondială a identificat studii şi, când spune că 
trebuie să crească suprafaţa irigată de la 800 de mii, la un milion 200, 
la un milion 300, la un milion 500 de mii de ha, pentru că atât este 
eficient economic în momentul de faţă, aveţi în vedere câteva 
considerente şi câteva criterii şi principii, inclusiv cel ca nea Ion, nea 
Vasile să facă parte din structura UAI-urilor care într-adevăr să irige, 
să folosească apa. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Aici vreau să facem o disociere foarte limpede. Studiile 

acelea s-au bazat pe analize economice, exclusiv. Nu am luat în calcul 
dorinţa utilizatorului, dorinţa agricultorilor de a iriga. Nu ştim. Este 
absolut aleatorie. 

Vă spun situaţia pe care o am pentru 2007-2008 cu privire la 
normele de irigaţii care s-au aplicat. Vă voi arăta o chestie absolut 
incredibilă. Pe nisipuri s-a irigat cu 700-800 de metri cubi la ha, deci 
au dat numai două norme de 400 de metri cubi la hectar cât să 
înflorească pepenele, şi după aceea s-a terminat. 

În schimb, în Brăila, de exemplu, sunt norme de 2.000 de 
metri cubi la ha. Aceasta mie îmi spune mult. Îmi spune interesul 
fiecărui tip de organizaţie sau a membrilor din fiecare tip de 
organizaţie legat de agricultura irigată. Este clar - cel cu 2.000 de 
metri cubi la ha vrea să scoată producţie. El vrea să aibă stabilitate de 
producţie. 

Uitaţi-vă la legume, în Nicoreşti-Tecuci, unde sunt 900. 
Uitaţi-vă la Arad. Vă dau exemplul din Arad – 500 de metri 

cubi la ha într-un an – la Fântânele şi la Semlac-Peregu. 
Deci, 2007-2008 au fost ani secetoşi. A fost cam cum s-a 

întâmplat în 1992-1993, cu doi ani secetoşi unul după altul. Nici 2006 
nu a fost pe ansamblu ca 2005. În 2006 am avut inundaţiile sporadic, 
dar umiditatea nu a fost foarte mare. Ploi nu au fost foarte multe în 
perioada de vegetaţie, şi totuşi nu s-a irigat. 

Cei care au agricultură competitivă cât de cât practică o 
tehnologie agricolă competitivă. 

Îl contrazic pe domnul vicepreşedinte Surdu. Îmi pare foarte 
rău, nu am spus niciodată că nu se pot obţine. Vă spun că nu se obţin, 
şi nu se obţin pentru că interesul de a obţine producţie mare este dictat 
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de piaţă. Dacă nu am piaţă şi nu am unde să mă duc cu marfa, nu am 
de ce să scot 13 tone de porumb la ha. 

De ce americanul la 13 tone abia îşi scoate profit şi la 9 tone 
pe ha dă faliment? Că aceasta este situaţia – producţie cu cheltuieli 
mari şi cu venituri mari. Acesta este sistemul. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dumneavoastră de fapt nu mă contraziceţi. Cred că aici noi 

avem o problemă simplă. 
Dacă te duci astăzi să cumperi un kg de grâu de panificaţie, ai 

o problemă: nu îl găseşti. Aceasta, în primul rând. 
În al doilea rând: există câţiva mari jucători pe piaţa 

românească, care, chiar dacă nu există o bursă a preţurilor a cerealelor 
şi a produselor agricole, cumpără tot. Există şi intermediari care 
cumpără tot şi depozitează şi revând mai târziu şi aşa mai departe. 

Deci, nu aş putea spune că nu există o piaţă, pentru că noi, 
care suntem o ţară recunoscută ca mare producătoare de porumb, 
avem exemplul din ultimii 10 ani în care în 7 ani de zile am cumpărat 
la greu porumb din Ucraina şi din Ungaria. Deci aceasta este o chestie 
care nu merge, care nu are cum să meargă. 

Problema noastră este una în care toţi aceştia, de la noi, 
parlamentarii, în jos, nu ne ocupăm de udători, şi asta pentru că ei ar 
putea să facă fără să aducă soiuri de grâu din Austria, din Franţa şi de 
nu mai ştiu de unde cu care au dat-o în bară peste tot, şi să resemene 
soiurile de grâu româneşti care sunt şi rezistente la boli şi la secetă. 

Teorie multă se poate face aici. 
Eu am făcut un studiu scurt care rezultă din ce am vorbit cu ei 

în teren – care nu irigă la porumb, că părăsim grâul, face 3 mii de kg 
de grâu la ha. 

Presupunând că discutăm de un milion de ha care sunt la 
irigaţii, la 3 mii de kg de porumb la ha, facem 3 milioane de tone de 
porumb şi, înmulţit cu 130 de euro tona de porumb, înseamnă 400 de 
milioane de euro. 

Deci, vorbesc de porumb – cine nu irigă la porumb şi are 
porumbul semănat în sistem de irigaţie, face 3 mii de kg de porumb la 
ha. Uneori face patru, alteori face 2, dar este o medie de 3 mii de kg. 

Cine seamănă porumbul şi îl irigă, face minimum 10 tone de 
porumb la ha. 
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La un milion de ha, cu 10 tone de porumb la ha, înseamnă 10 
milioane de tone şi înseamnă 1 miliard 300 de milioane de euro. 

Dacă din 1 miliard 300 de milioane de euro scădem pe un 
milion de ha, 200 de euro pe ha costurile de irigaţii, înseamnă 200 de 
milioane de euro. 

Un miliard 100 de milioane minus 400 de milioane, înseamnă 
700 de milioane de euro bani în plus şi pentru cei care cultivă şi pentru 
statul român, care ba subvenţionează, ba nu subvenţionează. 

Deci nu ştiu când s-au făcut comisiile acestea cine a analizat 
şi ce calcule s-au făcut că, irigaţiile şi în condiţiile în care ar costa nu 
statul, că până la urmă ori statul ori privatul tot în pib-ul şi cheltuielile 
produsului intern brut şi eficienţa economică pe total naţiune se duce, 
dar oricare calcul s-ar face şi 8 milioane, şi 800 de lei dacă ar plăti apa 
de irigat, şi tot se obţine pe total un plus de valoare de 700 de milioane 
de euro pe un milion de ha de irigaţii, iar 800 de lei pe ha înseamnă 
foarte bine media la cel care cheltuie 1.800. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Ei, aici, domnule vicepreşedinte, vreau să fac o singură 

remarcă – aşa a pornit şi programul ROMAG – tot din calcule din 
acestea, şi uitaţi-vă unde suntem. 

Tot aşa a început domnul Păltineanu, referitor la programul 
ROMAG, şi, domnule Nicolaescu, dacă vă aduceţi aminte... 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Adică dumneavoastră vreţi să spuneţi că noi, care am colectat 

aici câteva metri cubi de audieri şi zeci de ore de audieri şi 
documentaţie, suntem nişte oameni stupizi? 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Nu. Sunt calcule pe hârtie, dar când ajung să cultiv un milion 

de ha cu porumb cu 10 tone producţie la ha, atunci acela va fi un 
moment super în România. Dar mai avem de aşteptat, mi-e teamă, 
până ajungem acolo. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Păi mai avem de aşteptat. 
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Îmi cer mii de scuze, domnule Ioniţă. Mai avem de aşteptat 
pentru că nici unii nu avem încredere în nici unii. 

Pentru că nu avem încredere în oamenii aceştia care ară, 
seamănă şi udă, pentru că nu avem încredere în ANIF, pentru că nu 
avem încredere în SNIF, pentru că am despărţit ANIF-ul de SNIF 
printr-o legislaţie în baza unui program şi a unui studiu şi care nici 
acum nu s-au despărţit, pentru că nu există o gestiune nici la SNIF, 
nici la ANIF, pentru că nu există o colaborare între ANIF, SNIF şi 
udători, pentru că nu există o rapiditate în emiterea unui ordin al 
ministrului sau a unei hotărâri de guvern care să pună în aplicare de la 
o etapă la alta, de la un an agricol la alt an agricol anumite 
reglementări legate de subvenţie, de 125, de toate celelalte, pentru că 
nu există un contract onest şi corect între ANIF şi furnizorii de energie 
electrică, pentru că SNIF-ul nu face reparaţii la UAI-uri şi UAI-urile 
îşi cârpesc toate necesităţile cu tot felul de alte subterfugii, pentru că 
SNIF-ul nu are voie să participe la licitaţii de lucrări de îmbunătăţiri 
funciare şi mai are încă câţiva specialişti care ştiu unde este staţia de 
pompare în caz de avarie sau ştiu unde şi cum trebuie să intervină 
pentru că majoritatea sistemelor care trebuie modernizate le-au 
construit ei, pentru că nu are calificare, pentru că nu are bonitate, 
pentru că este în administrare specială, pentru că s-a făcut repartizarea, 
şi cine a făcut-o şi prin baza căror criterii s-a făcut împărţirea pe 
sucursale a SNIF-lui şi împărţirea pe sucursale a ANIF-ului, pentru că 
în general nu corespund pe sistemele de irigaţii şi aşa mai departe? 

Pentru că în momentul în care s-au constituit organizaţiile de 
udători, s-a făcut şi aceasta după ureche şi nu corespund măcar pe 
ploturi organizaţiile de udători, ca să fie pe un plot sau multiplu de 
ploturi şi pentru că nu au un sediu. 

Vă spun din teren, şi am date aici, că am rapoartele lor. 
Nu au un sediu. Cum să fie o organizaţie de udători care are o 

colibă de paie şi un câine şi un paznic lângă coliba de paie, cum să 
gesioneze acesta staţii de pompare, agregate, utilaje care ar trebui să 
vină cu macarale, să le scoată, să le ducă, să le pună? 

Pentru că SNIF-ul face reparaţii la udători şi le face fără 
garanţie, pentru că fug după reparaţii la Craiova şi la Cluj şi la 
Timişoara care le dau şi o garanţie şi le fac şi repede. 
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Pentru că SNIF-ul nu se duce la organizaţiile de udători să 
lucreze la tarife cu ora, şi lucrează la tarife cu ziua, şi pentru că încă 
mai sunt cel puţin 50 de chesituni. 

Pentru că furnizorii de energie electrică au luat aproape gratis 
de la statul român instalaţiile electrice de pe toate sistemele de irigaţii, 
odată cu instalaţiile generale, zonale sau naţionale de distribuţie şi au 
mutat transformatoarele şi au luat cablele de transport electric şi le-au 
dus pe la diferite reparaţii prin sate, pe unde au avut interes, iar acum, 
când s-au organizat organizaţiile de udători şi se duc la energia 
electrică şi la furnizori şi spun: daţi-ne, domnule, condiţii, puneţi-ne în 
funcţiune, dă-mi curent la staţia de punere sub presiune, acesta îl pune 
să plătească proiect, transformator, cablu electric, conexiune la energia 
electrică. 

Pentru că contractul de furnizare de energie electrică spune 
că, dacă îl consumi între 7 şi 9 sau consumi între 9 şi 21, trebuie să 
plăteşti în plus - de două ori plăteşti pentru că sunt vârfuri de consum. 

Pentru că dacă el îşi programează, îşi prognozează prin aşa-
zisul coeficient de prognoză un consum de energie electrică pentru 
următoarele 3 zile când trebuie să bage apă pe canalul magistral şi 
apoi trebuie să pompeze din canalul magistral şi să pună sub presiune 
sistemul şi atunci plouă şi nu consumă energia, acesta îi calculează o 
penalitate. 

Pentru că în perioada în care are nevoie de mai multă apă 
decât şi-a prognozat şi deci de mai multă energie electrică, îl pune să 
plătească iar coeficient de consum în plus. 

Pentru că emite factura astăzi şi pentru că contractul este 
oneros şi pentru că îl încasează imediat din 11-a zi dacă nu plăteşte 
factura, iar privind circuitul facturii, care nu este un original, ci este o 
copie, nu are cum să ajungă originalul în 10 zile la el, şi pentru că 
toată documentaţia pe care trebuie să o facă cel de la UAI care stă cu 
biroul în portbagajul maşinii sau în coliba aceea de fân şi cu un câine 
ca acum 300 de ani, nu are când să-şi facă actele, pentru că nu se 
întâlneşte la timp cu cel de la direcţia agricolă, cu cel de la ANAF, cu 
cele de la ANIF, cu cei care trebuie să facă documentaţia, şi până când 
îşi încasează banii a trecut trenul, gata, la revedere. 

Pentru că toate acestea duse la grămadă sunt o nenorocire. 
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Pentru că acum trebuia să dea Ministerul Agriculturii 
ordonanţa de urgenţă sau ce trebuie să dea – un ordin al ministrului, 
sau cine trebuie să dea o hotărâre de guvern ca să se reglementeze 
tarifele pentru 2010, pentru că în loc de aceasta au primit o hârtie în 
care li se spune că s-ar putea, că nu s-ar putea, că să vadă că ceva. 

Şi să vă mai spun încă ceva: conform acestei organizări 
minunate care s-a făcut în urma recomandării şi a unui studiu plătit 
dintr-un credit, aşa de bine este organizată încât BVC-urile pe anul 
2007 au fost aprobate la sucursalele ANIF şi SNIF abia pe 3 iulie, 
când a început scandalul în 2009 – auoleu, secetă, nenorocire, 
caniculă. 

Vă spun toae acestea cu mare tristeţe, că am audiat şi avem o 
lună de zile de când stăm de vorbă cu oamenii aceştia şi venim din 
lumea reală şi, aici, când facem audieri întâlnim încă aşa o stare de 
neîncredere şi o teorie care loveşte până la urmă tot în cel care vrea să 
facă zece tone. Vă spun eu că orice om, oricât de amărât ar fi el, vrea 
să facă, în loc de 3 mii, 10 mii de kg de porumb la ha, şi nu se teme că 
nu are unde să-l vândă. 

Cu atât mai mult cu cât noi am dezvoltat programul 
„Cooperativa Muntenia”. Avem 86 de ferme de porci care mănâncă 
porumb, care mănâncă orz, care mănâncă şrot de soia, şi care stau şi se 
uită în sus. 

Avem avicolele care funcţionează. Sunt 7 avicole mari şi 
multe mai mici care funcţionează şi sunt competitive, care produc 
carne competitiv, pe tehnologie competitivă, care s-au împrumutat cu 
bani pentru modernizare baterii, acţiuni sanitar-veterinare, protecţia 
mediului, şi care costă un pogon de bani şi care cumpără porumbul în 
continuare din Ucraina şi din Ungaria, şi noi vorbim discuţii şi ne 
întâlnim – domnule, asta merge, asta nu merge, la revedere, asta este 
nerezolvabilă, asta este nerezolvabilă şi aşa mai departe. 

Ce să vă spun? Asta este situaţia. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Tot ceea ce aţi enumerat dumneavoastră sunt lucruri pe care 

probabil că vi le-aţi propus să le rezolvaţi – să le rezolve comisia sau 
să găsească soluţii. 

Eu v-am răspuns la ce m-aţi întrebat şi v-am spus punctul 
meu de vedere. 
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Unele dintre informaţiile dumneavoastră sunt puţin exagerate, 
iar eu pot să vă spun că discuţiile pe care le aveţi dumneavoastră de o 
lună de zile le am eu de 7 ani cu oamenii aceia de acolo, cu colibe, cu 
tot ce vreţi dumneavoastră. 

Aşa că situaţia din teritoriu, din toate zonele instituţionale, o 
ştiu aproape la fel de bine care şi dumneavoastră, dar nu sunt deloc în 
dezacord cu dumneavoastră, că tot ceea ce aţi enumerat sunt probleme 
absolut reale care trebuie rezolvate şi care stau în puterea oamenilor să 
le rezolve. 

 
Domnul Marian Ghiveciu: 
În opinia mea, dumneavoastră cred că, dacă aţi putea, aţi 

exclude din harta României Dobrogea, dacă dumneavoastră spuneţi 
după 7 ani, domnule director, că nu este rentabilă acolo agricultura, că 
statul nu ar putea să intervină. 

Eu zic că ar putea să intervină pentru că este o zonă 
defavorizată, sunt şi ei români de-ai noştri şi trebuie ajutaţi ca şi 
ceilalţi. 

Care este vina lor că s-au născut acolo? 
Important este că vor să muncească şi că vor să facă 

agricultură. 
Aţi mai spus altceva foarte grav – dacă s-ar obţine producţii 

foarte mari la porumb, ar rămâne cu ele! 
Cum puteţi să spuneţi aşa ceva?! 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Am spus eu asta? Nu. Eu am spus că sunt agricultori, că sunt 

societăţi care nu produc 10 tone sau peste 10 tone pentru că riscă să 
rămână cu el. Asta am spus, nu că nu produc pentru că vor rămâne cu 
el. Îmi pare rău că n-aţi reţinut. 

Eu am spus că Dobrogea merită să fie susţinută prin 
programe de dezvoltare rurală, nu numai prin irigaţii, nu numai prin 
subvenţii. 

Uitaţi-vă puţin mai bine la ce se întâmplă în Dobrogea. 
Uitaţi-vă că au nevoie de infrastructură. 
Uitaţi-vă că au nevoie de alte lucruri. 
Au nevoie de alimentare cu apă, au nevoie de drumuri. 
Nu este vorba numai de irigaţii. 
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Dacă ne uităm la Dobrogea în complex, nu este vorba numai 
de litoral. 

Litoralul ar putea să fie o piaţă excepţională pentru 
agricultura din Dobrogea, dar trebuie investit în complex în Dobrogea. 

Nu vorbim numai de agricultura irigată. 
Îmi pare rău că îmi distorsionaţi vorbele. Nu am spus 

niciodată că n-am încredere în Dobrogea, şi nu am spus niciodată că în 
Dobrogea nu trebuie să se facă agricultură, şi cu atât mai puţin 
agricultură irigată. Nici pomeneală. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director, am două întrebări. 
În primul rând, comisia aceasta s-a născut tocmai din dorinţa 

de a combate efectele secetei, şi dumneavoastră ştiţi că aducerea apei 
este poate cel mai important lucru, dar nu cel mai important. 

Al doilea element important consider că îl reprezintă 
perdelele forestiere de protecţie, creşterea suprafeţelor împădurite, şi 
Dobrogea este una din regiunile ţării noastre în care suprafaţa 
împădurită suferă. 

Este vorba dacă, prin programe cu Banca Mondială, s-au 
încurajat. Până acum am văzut că proiectele şi programele nu s-au 
derulat pe Banca Mondială. Abia acum firav avem acel program pe 
perdele forestiere care este subţire şi merge greu de tot. 

Dar dacă în studiile dumneavoastră este vorba de creşterea 
suprafeţei împădurite şi mai ales a acelor perdele forestiere de 
protecţie, că noi am avut vreo 6 mii de km de perdele forestiere pe 
care le-am făcut praf. Am fost nişte dobitoci şi le-am făcut praf. Acum 
vrem să le reînfiinţăm. 

În studiile dumneavoastră aţi prevăzut acest lucru, adică 
înfiinţarea acestor perdele forestiere? Şi prima întrebare: la ce costuri, 
eşalonarea lor şi perioada de înfiinţare a acestora, şi în ce stadiu se află 
proiectul. 

Vă pun şi a doua întrebare. Puteţi să îmi răspundeţi; dacă nu, 
nu. Dacă puteţi să îmi răspundeţi, bine, dacă nu, nu. 

În studiul dumneavoastră, dacă consideraţi că inconsecvenţa 
politică, instabilitatea politică, managerială pe un post anume, pe o 
funcţie anume de responsabilitate, şi când zic de responsabilitate mă 
refer fie la ministru, fie la director general la ANIF, care într-adevăr 
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unul este pus să managerieze, celălalt să facă politici, deci dacă aţi 
prevăzut şi acest lucru şi aţi atras atenţia că schimbarea miniştrilor mai 
deasă ca a ciorapilor, şi noi avem exemplul celor 4 ani de zile în care 
am avut 4 miniştri, cu o inconsecvenţă extraordinară, că unul a venit şi 
a stat 3 luni de zile, iar celălalt a venit şi a mai stat ceva, deci aţi arătat 
că inconsecvenţa aceasta aduce grave prejudicii sistemului şi 
sectorului prin faptul că politica nu mai este coerentă, că se întrerupe, 
şi la un moment dat suntem obligaţi să atragem atenţia că orice 
schimbare de macaz sau schimbarea deasă de macaz duce la 
fracturarea implementării anumitor politici. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Pentru să încep cu a doua întrebare? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Începeţi cu ce vreţi dumneavoastră. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Bun. 
Nu comentez. 
Dacă vreţi, am făcut o serie de comentarii cu privire la 

stabilitatea legislativă şi reglementativă, care intră în responsabilitatea 
Parlamentului şi a guvernului. 

Parlamentul este instituţia care trebuie să exercite control 
asupra guvernului, după părerea mea, dar aşa scrie şi în Constituţie. 

Mai departe, vă rog să mă scuzaţi, dar nu mă pot pronunţa în 
nici un fel cu privire la întrebarea pe care aţi pus-o dumneavoastră. 
Este o chestiune în care instituţia pe care o reprezint nu se amestecă şi 
nu comentează. 

Dacă vreţi, vă răspund şi la prima întrebare. 
Dacă domnul vicepreşedinte vrea să îmi pună şi o altă 

întrebare... 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mai era o întrebare fără răspuns? 
 
 
 



 153

Domnul Gabriel Ioniţă: 
Da. Eu vă răspund foarte simplu: da, în proiectul de 

reabilitare a sistemului Sadova-Corabia, spre exemplu, s-au prevăzut 
perdele de protecţie. 

Proiectul care a fost implementat în ultimii 7 ani în domeniul 
reformei sectorului forestier s-a încheiat. 

Refeitor la alte programe care să aibă legătură cu combaterea 
secetei sau cu orice altceva în afară de împrumutul recent aprobat de 
către Bancă că 300 de milioane de dolari, nu avem solicitări din partea 
Guvernului României, nu avem solicitări din partea Ministerului 
Finanţelor. 

Şi vreau să precizez acest lucru – faptul că Ministerul 
Finanţelor este partenerul nostru, este reprezentantul României în 
relaţia cu Banca Mondială. 

Noi primim zeci de solicitări din partea celorlalte ministere – 
ministere de linie, cum le numim, pe specialitate. 

Nu putem să mişcăm nimic până când nu primim o solicitare 
fermă, serioasă din partea Ministerului Finanţelor, pentru că 
Ministerul Finanţelor angajează împrumuturile publice. Aceasta este 
situaţia. 

Până când nu primim o asemenea solicitare, nu putem să ne 
mişcăm. 

Suntem dispuşi la orice fel de abordare a efectelor potenţiale 
ale secetei, schimbărilor climatice asupra unor regiuni din România, în 
condiţiile în care ni se solicită, şi avem şi proceduri de a ne mişca în 
mai puţin de un an de zile pentru aşa ceva. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mulţumim. 
Domnilor experţi, aveţi vreo întrebare? 
 
Domnul Lup: 
Eu, da. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Vă rog. 
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Domnul Lup: 
Cu domnul inginer ne cunoaştem de mult. Am fost şi 

colaboratori oarecum, pentru că în destul de multe studii de reabilitare 
a sistemelor de irigaţii am fost parte componentă a echipei ISPIF-ului, 
a Institutului de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare. 

Tot ce întrebaţi dumneavoastră, domnule vicepreşedinte 
Surdu, în legătură cu amploarea care se vrea a se da reabilitării 
sistemelor de irigaţii, pleacă de la acest studiu de care amintea domnul 
ingier Ioniţă al firmei BINI, care a lucrat 2 ani. 

Eu am colaborat, înainte de BINI, cu compania ROHN-ului 
de Jos, apoi cu o firmă KNUTSEN MORISSON din California, apoi 
cu o firmă japoneză pentru zona Vrancea – JIKA, deci cu toţi am 
colaborat ca parte a ISPIF-ului pe probleme de agricultură în regim 
irigat, pentru că aceasta este meseria mea – eu nu sunt de profesie 
inginer hidrotehnist, nici constructor – eu sunt agronom economist. 

Mi-a fost solicitată colaborarea pentru ceea ce se poate obţine 
tehnic şi economic în regim irigat, deci ce randamente se obţin, ce 
producţie suplimentară valorică se obţine, ce cheltuieli suplimentare 
are producătorul agricol şi, în final, care este bilanţul financiar. 

Acum, nu ştiu dacă această suprafaţă între 1,2 şi 1,5 milioane 
de ha este preluată de la acest studiu. 

În 1994 eu am participat la recepţia studiului fiind şi în 
comisia tehnico-economică a ISPIF-ului de atunci, şi atunci se spunea: 
1.200-1.500 de mii de ha sunt viabile economic. Se mai recomanda 
atunci retragerea statului din administrarea sistemelor de îmbunătăţiri 
funciare şi o cotă de participare a statului, deci o subvenţie în jur de 
25-30 de dolari pe ha. Restul, ar fi urmat să suporte utilizatorul de apă. 

Acum, în ultimii ani s-a reluat de către dumneavoastră, şi eu 
am înţeles asta din planul de măsuri prevăzut de combatere a secetei 
din strategia comandată de fostul prim-ministru. 

În programul acestei strategii se prevede că se fac studii de 
identificare pe suprafaţa de 3 milioane de ha, şi se crede că vor fi 
viabile şi reabilitate tot 1.200-1500 de mii de ha. Dacă este 
coincidenţă sau nu, nu ştiu, dar ceea ce cred că ar interesa comisia 
acum este următorul lucru: unde sunt localizate? 
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Pentru că comisia va aduna acum propunerile sucursalelor 
din ţară, şi în mod sigur nu vor coincide. S-ar putea întâmpla să 
adunăm 4 milioane de ha, pe care utilizatorii de apă vor să le irige, sau 
eu ştiu, mai multe sau mai puţine. 

Am vrea să vedem dacă suprafeţele respective calează cât de 
cât pe ceea ce vom aduna noi. 

Acum, următoarele întrebări sunt de natură strict economică, 
pentru că aceasta este meseria mea. 

Deci în afară de localizare, următoarea întrebare este: am 
înţeles că aţi făcut studii tehnico-economice de reabilitare, studii 
tehnico-economice agricole, deci ce se obţine pe suprafeţele irigate. 

Am vrea să ştim pe ce culturi anume s-au făcut studiile 
respective, deci ce anume credeţi că vor avea pondere; nu 10 culturi, 
ci 4-5 culturi – grâu, porumb, soia, floarea soarelui, legume şi mai ştiu 
eu ce. Deci, pe ce structură, pentru că cei care au lucrat înainte ştiu că 
vechile sisteme de irigaţii sau ceea ce s-a amenajat înainte de 1989 
aveau o pondere importantă culturi intensive. S-au fundamentat 
economic pe soia, pe porumb, pe sfeclă de zahăr, pe cartofi, pe 
legume. Acestea au susţinut investiţia specifică a fostelor sisteme de 
irigaţii. Cred că ştiţi treaba aceasta. 

Deci, care este structura de culturi? 
Care sunt producţiile? Nivelul de randamentelor pe care le-aţi 

avut în vedere după reabilitare? Veniturile suplimentare, cheltuielile 
suplimentare, şi mă refer aici la cele ale agricultorului, deci ale celui 
care practică agricultura. 

În ceea ce priveşte costurile tehnologice ale agricultorului, un 
articol de cost este apa. Cu cât cumpără apa? Deci ce preţuri aţi avut în 
vedere la apă? 

Acum, dacă preţul acesta este acoperitor, deci dacă preţul 
apei poate să fie acoperitor, dacă veniturile suplimentare sunt 
suficiente ca agricultorul să-şi recupereze cheltuielile şi să plătească 
apa integral. 

Dacă poate să o plătească integral, pentru că aşa au fost 
făcute vechile studii tehnico-economice, atunci nu se pune problema 
subvenţiei. Dacă nu, aşa cum se pare că este cazul, deci nu se pot 
obţine venituri suplimentare ca să acopere cheltuielile suplimentare, 
atunci cât aţi gândit că poate subvenţiona statul, deci cota de 
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participare la tarif a statului, în condiţiile în care utilizatorul de apă 
devine neeficient dacă plăteşte apa integral. 

Eu am citit undeva în două comunicări ale unei sesiuni 
ştiinţifice că s-au făcut studii în general pe zone de sub 70 de metri, 
pentru că criteriul de selecţie îl ştiţi, nu? este oarecum la limita de 
înălţime de pompare de 70 de metri. Eu am dosare întregi cu studiile 
echipei Bini cu care am lucrat, inclusiv în originale în engleză, în care 
sunt clasificate pe consum mediu, mare, foarte mare şi de pe la 800 
kw pe mia de metri cubi ele devin prohibitive. 

Eu cred că răspunsul la cele câteva întrebări ar putea servi 
comisiei, pentru că cred că una din concluziile comisiei va fi până la 
urmă cât irigăm şi unde, deci totuşi o limită va fi. Unde anume, cum şi 
în ce condiţii, iar ar urma să fie stabilit. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Şi eu vă mulţumesc. 
Acum, trebuie să recunosc încă de la început că m-aţi băgat 

în încurcătură cu cifre de detaliu, şi cred că pentru unele dintre ele vă 
voi ruga să îngăduiţi să vă trimit studiul cel mai recent făcut, şi acolo 
găsiţi cred toate detaliile cu privire la cifre, producţii, buget de fermă, 
buget de cultură şi aşa mai departe. 

Vă rog să mă scuzaţi, nu am venit cu informaţiile acestea, cu 
cifrele acestea în minte. Am venit la o discuţie liberă. Nu am venit la 
un seminar. Dar mă pregătesc şi vă trimit cel mai recent studiu – 
raportul final a fost trimis în mai 2009, şi cred că am un exemplar în 
limba engleză la mine, dar este memoriul general. Voi încerca însă să 
vă răspund punctual la întrebări. 

Odată, în 1992-1994, după cum sunt convins că vă amintiţi, 
studiul care s-a făcut şi analiza economică a sistemelor s-a făcut de 
fapt pe un eşantion de 12 sisteme care au fost considerate 
caracteristice pentru nişte grupe de sisteme, după care rezultatele 
analizei au fost extrapolate la toate sistemele. Această metodă de 
analiză a generat o mulţime de nemulţumiri şi de discuţii, pe bună 
dreptate, pentru că au fost excluse sisteme din care partea de jos, 
partea cu pompare mică, putea să continue să funcţioneze sau să fie 
subiect de reabilitare, în timp ce terasele înalte nu puteau să susţină 
costurile ecomnomice şi, atunci, a fost recunoscută această limită a 
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analizei făcute atunci, în 1992-1994, şi în 2006 s-a contractat cu firma 
olandeză DHB un al doilea studiu, o a doua analiză, dacă vreţi o 
revenire asupra analizei tehnice şi economice şi sociale a sectorului de 
irigaţii, şi s-a făcut analiza pe trepte de pompare pe toate sistemele, 
dar pe trepte de pompare astfel încât să se îmbunătăţească 
metodologia de analiză. 

Întâmplător consultanţii au ajuns cam la aceeaşi suprafaţă, 
însă localizarea este diferită, pentru că au apărut trepte inferioare din 
sisteme care se califică, şi au dispărut ale sisteme care până la urmă nu 
se calificau, adică dacă în anumite situaţii a intrat un întreg sistem de 
100 de mii de ha, pentru că partea de jos era foarte avantajoasă, iar 
partea de sus nu era foarte rea, acum partea de sus a dispărut, fiind 
făcută analiza separat, iar la partea de jos care a rămas s-au mai 
adăugat treptele inferioare de pompare de la alte sisteme şi, în final, 
am ajuns cu o suprafaţă aproximativ echivalentă. 

Localizarea există. Există plan de situaţie, adică există harta 
cu sistemele, există listă cu sistemele şi cu suprafeţele reţinute. 

Domnul profesor Nicolaescu ştie ceva mai multe detalii 
despre studiul acesta. 

Ceea ce a fost în termenii de referinţă ai consultanţilor a fost 
ca analiza să se facă pe mai multe variante, pe mai multe scenarii – 
odată, dacă se păstrează sistemele în funcţiune fără reabilitare, dacă 
merită să se investească în reabilitare în sistemele acelea, dacă 
investiţia în reabilitare plus cheltuielile operaţionale pe decursul a 25-
30 de ani compensează cu beneficiile sau sunt mai mici decât 
beneficiile care se speră să se obţină, şi sistemele de irigaţii în care 
orice ai face nu are rost să mai continui pentru că nu au cum să 
plătească cheltuielile din punct de vedere economic – analiza 
economică iese negativă – cel mai grav, valoarea netă actualizată iese 
negativă, şi, atunci, nu încape nici un fel de discuţii. 

Acesta a fost rezultatul analizei. 
Eu le-am mai cerut la un moment dat la o discuţie să încerce 

să facă analize detaliate şi pe modificări de structură de culturi, adică 
dacă se modifică cumva ponderea anumitor culturi cu valoare 
economică mai mare, dacă rezultatele analizei se îmbunătăţesc. 
Evident, s-ar îmbunătăţi. 
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Problema este să nu cădem în greşeala care s-a făcut la 
Rugineşti-Pufeşti, dacă vă amintiţi, când japonezii au ajuns la 
concluzia că sistemul este super-rentabil dacă procentul din suprafaţă 
ocupată legume este de peste 30%, or nu puteau în nici un caz oamenii 
aceia să treacă de la 8% la 30% suprafaţă ocupată cu legume, că nu 
aveau cunoştinţe, nu aveau tehnologie, nu ştiau. Deci aceea a fost o 
forţare pe hârtie, ca să iasă rentabil. Ştim cum se face, că la calculator 
mai ales este foarte simplu – schimbi câteva cifre şi ai terminat. 

Culturile considerate au fost culturile clasice, adică porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea soarelui, legume şi soia numai în anumite 
zone, nu peste tot. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule inginer, mulţumim mult. 
Aşteptăm de la dumneavoastră studiul şi, dacă aveţi cumva şi 

alte sugestii pe lângă studiu să ni le faceţi, mai ales pentru viitorime, 
vă stăm la dispoziţie. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Îmi pare rău că nu m-aţi lăsat să răspund la ultimul punct, 

care era referitor la capacitatea de plată a utilizatorilor. 
Capacitatea utilizatorilor nu a fost studiată în studiul acela 

pentru că nu şi-a propus aşa ceva. 
Am convenit cu conducerea Ministerului Agriculturii acum o 

lună să transferăm nişte bani din proiect de la o activitate care nu-şi 
mai avea rostul la un asemenea studiu care să identifice capacitatea de 
plată a asociaţiilor de utilizatori de apă în condiţiile în care se opreşte 
subvenţia în 2010 - să vedem care este reacţia diverselor tipuri de 
organizaţii şi cum văd ele, organizaţiile, măsurile pe care le-ar putea 
lua să continue activitatea de irigaţii. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
100% din organizaţiile cu care am stat noi de vorbă consideră 

că, dacă statul elimină subvenţia, vor muri. 
 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Ştiu, aşa spun. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule Ioniţă, eu aş spune ca o concluzie: aşteptăm 

punctele de vedere şi efectiv şi studii, dar ne-ar mai interesa încă un 
lucru: un punct de vedere al dumneavoastră, dacă ni-l puteţi formula, 
la ceea ce ar însemna ca variante începând din acest moment pentru 
viitor pe sectorul acesta al îmbunătăţirilor funciare, şi aţi şi spus 
câteva lucruri inclusiv continuarea unor decizii de sectorizare, 
contabilizare separată a unor chestiuni, şi ce putem face mai departe 
pentru eficientizarea sistemului de irigaţii. 

Cred că aţi discutat aici şi problema aceasta de exemplu la 
SNIF, şi vă spun – este foarte greu să credem că vom ajunge la nişte 
soluţii de salvare într-un anumit mod. 

Cum ar fi de preluat şi de folosit patrimoniul pe care îl are 
SNIF-ul în raport cu asociaţiile de utilizatori de apă sau cu ANIF-ul? 
Adică acolo unde mai există nuclee nu ar trebui să le pierdem. 

Sau dacă în acest moment privatizarea la SNIF poate avea 
loc, că toţi cei cu care ne-am întâlnit ne spun că „nu, deci este 
imposibil de făcut acest lucru”. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Nu poate să aibe loc atâta timp cât nu s-a separat patrimoniul, 

şi nu s-a separat patrimoniul de atâţia ani. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Domnule director Ioniţă, atunci când faceţi aceste referiri, să 

aveţi în vedere şi celelalte categorii de lucrări de îmbunătăţiri funciare, 
pentru că totuşi ne-am axat în mod deosebit pe irigaţii, dar în România 
sunt suficient de mari suprafeţe afectate de eroziune puternică, sunt 
suprafeţe vulnerabile din punctul de vedere al inundaţiilor, şi din acest 
motiv rugămintea mea personală, şi cred că toată comisia este de 
acord, ca punctul de vedere pe care îl exprimaţi să vizeze întreaga 
paletă de lucrări de îmbunătăţiri funciare. 

 
Domnul Gabriel Ioniţă: 
Da, voi încerca. 
Vă mulţumesc. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule Ioniţă, vă mulţumim. 
Domnule preşedinte, primul lucru: am rugămintea să 

constataţi că noi nu putem termina până pe 12 august, deci trebuie să 
obţinem o prelungire a acestui termen pentru că fizic nu putem 
termina. 

Noi mai avem 3 sucursale la subcomisia noastră de vizitat. 
În al doilea rând, lucrurile sunt puţin cam complicate, şi vă 

rog să reveniţi cu toţii la ceea ce am mai discutat – trebuie neapărat să 
audiem în ordine cei care mai sunt miniştrii agriculturii, trebuie să 
audiem directorii de la ANIF, directorii de la SNIF, şi vă propun ca 
atâta timp cât va mai funcţiona comisia aceasta să dedicăm miercurea 
aceastei activităţi, deci miercuri să fim aici, pentru ca luni şi marţi să 
putem fi în teritoriu, şi de asemenea joi şi vineri să fim iar în teritoriu, 
până terminăm cu teritoriul. 

Apoi, să ne apucăm să începem să scriem ceva. 
În legătură cu audierile, am primit un material astăzi de la 

fostul director de la SNIF, şi dumneavoastră decideţi, suntem aici că 
toţii, dar cred că ar trebui audiaţi şi unii din cei care sunt înşiraţi în 
lista aceasta, sigur mai puţin preşedintele României, dar mai sunt pe 
aici o mulţime de persoane care au primit documente, materiale la 
vremea la care se întâmplau anumite lucruri, şi cred că ar trebui vorbit 
cu ei, pentru că, altfel, cineva ne va spune - cel puţin acest domn – că 
s-a făcut şi comisia aceasta, le-am dat un material şi nu au făcut nimic, 
nu au audiat pe nimeni. 

 
* 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 17,00. 


