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S T E N O G R A M A 
 

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă 
privind situaţia sistemelor de irigaţii, 

precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare 
din ziua de miercuri, 5 august 2009 

 
 
 

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

preşedintele comisiei. 
 

* 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Bună dimineaţa! Cred că putem începe, lipsesc câţiva colegi 

care sunt încă în teritoriu şi mi-au dat ieri telefon că vor să-şi continue 
acolo activitatea, în partea de vest a ţării şi în partea de sud şi 
continuăm, astăzi, audierile, în formula în care ne găsim şi probabil că 
vor mai sosi câţiva colegi. 

Aşa cum cunoaşteţi, am invitat, astăzi, la aceste audieri pe 
domnul ministru Dinu Gavrilescu, aici de faţă, îmi cer scuze, având în 
vedere situaţia de sănătate, dar am fost obligaţi să facem această 
invitaţie. Domnul ministru Daniel Dăianu, mai sunt, de asemenea, 
invitaţi, domnul Ioan Avram Mureşan, domnul ministru Decebal 
Traian Remeş. După aceea, domnul director general Valentin Apostol,  
care este şi preşedintele Consiliului de Administraţie la ANIF, domnul 
director general Vasile Pintilie, de la Apeloe Române şi doamna 
Nicoleta Şimon, care a lucrat în ANIF pe patrimoniul acestei unităţi. 

V-aş ruga ca să-mi permiteţi,  să putem începe şi vă propun 
să începem cu domnul ministru Dinu Gavrilescu, pe care-l salutăm cu 
respect, audierile la  Comisia de anchetă care are ca obiect de 
activitate, în principal, sistemele de irigaţii şi cele de îmbunătăţiri 
funciare. Şi pentru că problemele acestea de îmbunătăţiri funciare au 
trecut şi le-am avut în responsabilitate toţi cei care am stat pe scaunul 
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acela mai tare sau mai moale de la Ministerul Agriculturii, am 
considerat că sunt lucruri de clarificat, în ceea ce priveşte problemele 
cu care se confruntă sectorul de îmbunătăţiri funciare dar, în acelaşi 
timp, am dori să ştim şi punctul de vedere al foştilor miniştri, referitor 
la ceea ce trebuie făcut ca acest sector, în opinia noastră, a colegilor 
din Comisia de agricultură şi a celor care se constituie în comisia de 
anchetă a Camerei Deputaţilor pe acest sector, să vedem dacă mai este 
necesar sau nu, în România, având în vedere nu numai importanţa 
pentru sistemul agricol românesc, ci pentru întregul sistem economic 
şi aşezarea României într-o zonă de competitivitate şi rentabilitate 
agro-alimentară la nivel naţional, respectiv european şi mondial. Aş 
începe eu cu câteva probleme. 

Domnule ministru, în perioada aceasta, 1997-1998, aţi fost 
ministru... 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
1996-1998. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Sfârşitul lui 1996, 1997 şi 1998. Atunci au început anumite 

programe legate de îmbunătăţirile funciare şi, în principal, a fost una 
dintre relaţiile sau, cum să îi spunem noi, pentru că nu a fost vorba de 
o afacere – până la urmă a devenit o afacere – a fost problema 
ROMAG-ului. E vorba de acea investiţie făcută cu o societate 
americană Transchen, prin care s-au adus utilaje agricole, instalaţii de 
irigare şi care au fost garantate de către statul român, printr-o garanţie 
guvernamentală, care a fost cerută de reprezentanţii firmei Transken şi 
care aici, în România, au acţionat prin intermediul altor câtorva 
societăţi care s-au făcut atunci. Este vorba de – vă spun imediat – deci 
Transag şi Agroserv, cele care au primit această misiune de gestionare 
a acestor probleme. 

Noi am vrut să vă solicităm câteva date despre ceea ce a 
însemnat această colaborare şi cum s-a ajuns, totuşi, în sistemul acesta 
de garantare şi apoi în faptul că după – sigur, asta s-a întâmplat după 
dumneavoastră – să nu se achite obligaţiile şi, până la urmă, statul 
român a fost executat şi paguba care a rămas în sistem, că aici este 
problema, că întregul sistemul de îmbunătăţiri funciare, respectiv 
irigaţii şi nu numai este într-o situaţie deosebit de grea şi, inclusiv se 
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pune problema nefuncţionării lui, ori unda dintre pietrele de moară 
legate de sistem au fost şi cei 115 milioane de dolari, care au fost 
garantaţi de statul român şi, până la urmă, executaţi. Din ei, practic, nu 
s-a mai recuperat, pe sistemul de îmbunătăţiri funciare, nici un dolar. 
Deci cca 15 milioane de dolari s-au recuperat din vânzarea unităţilor 
de utilaje aduse, care nu s-au regăsit în sistemul de îmbunătăţiri 
funciare nici după ce, în 2004 s-au împărţit în cele două componente, 
respectiv ANIF şi... 

Şi desigur, ne interesează şi punctul de vedere privind 
sistemul de irigaţii, de îmbunătăţiri funciare din România, în opinia 
dumneavoastră. 

Domnule ministru, vă rugăm şi, după aceea, deschidem şi un 
dialog cu colegii parlamentar, membri ai comisiei. 

Vă rog, domnule ministru. 
Aş vrea să vă mai spun încă un lucru, noi înregistrăm aceste 

audieri şi aceste discuţii şi se stenografiază şi, dacă se doreşte, 
stenograma v-o putem pune la dispoziţie. 

Vă mulţumesc foarte mult. 
 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Când au venit americanii de la ROMAG, primul lucru a fost 

să îi dau pe mâna unei societăţi în stare să îi absoarbă şi această 
societate a fost Societatea de Îmbunătăţiri Funciare. Cine era director 
la societate, Valentin Apostol, care este şi acum la ANIF. Şi am 
discutat cu el şi a preluat în întregime această chestiune. Eu, unul, nu 
am semnat nimic şi i-am spus să fie atent că s-ar putea să fie o chestie 
cu dute-vino, întrucât se cer garanţii guvernamentale. Şi i-am predat 
acest pachet lui Dombrescu, care era secretar de stat atunci şi se ocupa 
de problemele de îmbunătăţiri funciare. El era, în perioada aceea, chiar 
în specialitatea de îmbunătăţiri funciare. Şi Dobrescu, împreună cu 
Valentin Apostol au preluat şi s-au ocupat de această chestiune. Chiar 
după un an, deja începuseră să libereze utilajele, am fost şi am văzut la 
Giurgiu un asemenea complex şi mi-a plăcut, lucra frumos. 

În rest, nu pot să vă dau alte amănunte. Mai întrebaţi-mă şi eu 
vă răspund. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, vă salut şi eu! 
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Sigur că, în agricultură, după ce a început să se pună în 
aplicare Legea 18, s-a constatat că proprietarii de pământuri sunt 
decapitalizaţi! Au început să redevină proprietari şi situaţia de atunci 
se menţine şi astăzi. Ori, în proporţie de sută la sută, în unele zone, în 
alte zone şi mai puţin. Sigur că, agricultura, în fiecare an, într-o 
măsură mai mare sau mai mică a avut o contribuţie importantă la 
produsul intern brut. Culmea este că şi anul acesta, când spre 
agricultură au plecat fonduri destul de subţirele, se aşteaptă – şi asta 
este o realitate – ca agricultura să aibă o contribuţie importantă la 
veniturile la bugetul statului şi, bineînţeles, la produsul intern brut. 

Întrebarea mea este următoarea. Având în vedere că statul 
român a mai dat garanţii guvernamentale şi a mai încurajat diferite 
activităţi, care să se întoarcă în favoarea statului. Recent, avem un 
exemplu, garantarea unor credite pe care le-a angajat Fabrica de 
autoturisme Dacia-Renault de la Piteşi şi s-a dovedit a fi o treabă 
bună, pentru că fabrica lucrează în trei schimburi, probabil că va lucra 
şi din septembrie, când încetează programul rabla în Germania.  

Este foarte important să ştim opinia dumneavoastră ca fost 
ministru. Consideraţi că intervenţia statului român, atunci sau până 
atunci şi de atunci şi până acum, despre care noi vorbim că, în primul 
rând, în agricultură, unde proprietarii de pământ sunt complet 
decapitalizaţi, intervenţia statului român este o greşeală? Nu cumva, 
aşa cum spunem, intervenţia statului român este singura, masivă şi 
foarte exactă şi directă, intervenţia statului român este singura măsură 
care readuce agricultura la a fi competitivă, la a fi eficientă? 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Ce se întâmplă, după ce am predat această afacere lui 

Dobrescu, i-am spus să se ocupe de finanţarea ei. Eu nu am pus nici 
un cuvânt pentru finanţarea acesteia. Nici un cuvânt! 

În acelaşi timp, la Finanţe, era ministru Remeş. Şi Dobrescu 
l-a convins pe Remeş să semneze această garanţie. Remeş a semnat în 
ultimele zile de ministeriat şi eu, efectiv, nu am ştiut, am aflat pe 
această cale că s-a semnat de către Remeş această garanţie. L-am 
felicitat.  

Şi, în acelaşi timp, ştim că statul a ajutat mai mult sau mai 
puţin agricultura. În 1997 erau forme de a ajuta agricultura, ştiţi că 
erau o serie întreagă de utilaje de irigaţii, de utilaje de câmp. Eu nu 
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ştiu dacă numai 15 milioane s-au recuperat pe ele, bănuiesc că mai 
mult. Şi cam asta a fost. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Aş vrea să insist, consideraţi că aşa cum acest program a fost 

conceput, aşa cum a fost conceput, a reprezentat o intervenţie bună, în 
sfârşit, o intervenţie mai importantă a statului român în sprijinul 
agriculturii? Nu vorbim de cum s-a derulat, de cum s-a ocupat fiecare, 
cum a răspuns fiecare, cum a recuperat fiecare banii. Nu vorbim 
despre asta! Vorbim dacă s-ar putea înscrie, aşa cum a fost ea 
concepută, această activitate, acest program, ca fiind unul mai concret 
ca oricând în sprijinul agriculturii? 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Da, acest program se putea înscrie ca un program favorabil 

agriculturii. Felul în care s-a derulat, nu pot să dau nici un răspuns. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Sunt deputatul Pavel Horj. 
Domnule ministru, am să vin cu două întrebări punctuale. 
De când îşi desfăşoară activitatea această comisie, s-au 

vehiculat foarte multe informaţii în această încăpere. Una dintre aceste 
informaţii ar fi că se ştia, încă de atunci, la nivelul Ucrainei şi 
Poloniei, acest stil, sistem-program a înregistrat un mare eşec. 
Dumneavoastră aţi fost informat de modul în care s-a derulat acest 
program în ţările vecine, să zicem, chiar dacă Polonia este puţin mai 
încolo? 

Şi doi, dumneavoastră aţi recunoscut că aţi considerat o 
problemă foarte importantă acest program, aţi predat-o domnului 
Valentin Apostol şi domnului secretar de stat Dobrescu. Apoi, tot 
dumneavoastră aţi spus că la Giurgiu aţi vizitat primul complex care a 
apărut. Spuneţi-mi, vă rog, aţi urmărit, aţi tras un ochi – cu ghilimelele 
de rigoare – asupra modului în care se derulează acest program şi 
acest contract? 
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Pentru că, aşa cum v-am spus, nu mai departe de săptămâna 
trecută, cineva declara, în faţa acestei comisii, că majoritatea utilajelor 
care au fost aduse au fost obţinute ca urmare a recondiţionării unor 
utilaje folosite în Statele Unite. Deci recondiţionate şi aduse în 
România. Apoi, din toate solicitările pe care le-am făcut noi, la nivelul 
actualei structuri, ANIF, SNIF, să ne prezinte procesele verbale de 
recepţie, un document că cineva şi-a asumat starea acestor pachete 
agricole care au intrat, până acum, nu au apărut, la nivelul comisiei, 
aceste documente.  

Dumneavoastră aţi fost informat, în acel moment, de cele 
două chestiuni, deci mai întâi, cum s-a derulat în ţările vecine şi doi, 
dacă aţi fost informat asupra modului în care se prezintă aceste 
pachete agricole. 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Am să încep cu punctul doi. 
Nu ştiu nimic de faptul că erau utilaje recondiţionate! Acum 

aud pentru prima dată! Nu s-a suflat un cuvânt despre acest lucru! 
Utilajele au fost considerate noi. 

Punctul unu, auzisem ceva de Ucraina, dar nu am făcut o 
comisie de anchetă ca să trimit în Ucraina să văd care este sistemul în 
Ucraina. Eu, aici, îmi recunosc greşeala, poate că trebuia să fac o 
comisie de anchetă, să trimit în Ucraina. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Serviciile speciale nu v-au informat asupra acestui aspect? 

Era vorba, totuşi, de o sută de milioane de dolari! 
 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Domnule, serviciile speciale, în timpul în care eu am fost 

ministru, au fost egale cu zero! 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Bună ziua, domnule ministru! Gheorghe Tinel este numele 

meu. 
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Două întrebări scurte aş avea şi eu. 
La începerea derulării programului, RAIF-ul, fostul RAIF, 

care a devenit pe urmă SNIF, s-a asociat cu Transkem şi a făcut o 
firmă mixtă, Agroserv. RAIF cu 51% şi Transkem cu 49%. Prima 
întrebare este dacă aţi ştiut de această asociere şi condiţiile de asociere 
între RAIF şi Transkem. 

A doua întrebare, conform asocierii, RAIF-ului îi revenea 
obligaţia de plată a utilajelor, iar Transkem îi revenea obligaţia de 
încasare a ratelor. Iarăşi, întrebarea este dacă aţi ştiut de aceste clauze 
şi modul în care au fost ele puse în practică şi derulate, pe perioada 
mandatului dumneavoastră. Vă mulţumesc. 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Clauzele contractuale, în detaliu, nu le-am ştiut. Nu am ştiut 

exact care au fost condiţiile, pentru că nu am semnat  contractul. Dar 
pentru asta aţi putea foarte bine să îi întrebaţi pe Apostol şi pe 
Dobrescu. Ei trăiesc şi pot fi întrebaţi şi vă pot da amănunte. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Chirilă. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Constantin Chirilă mă numesc. 
Domnule ministru, nu o să mă refer punctual nici la afacerea 

Transken, care a fost mult mediatizată, am înţeles de cine a fost 
gestionată, dar dumneavoastră, în calitate de ministru – şi azi, şi atunci 
– noi aveam un sistem de irigaţii care, bun-prost cum era, în care, până 
în 1990, s-au băgat 25 de miliarde de dolari, care era o soluţie pentru 
agricultura României. 

Vreau să vă întreb. Nu vă întreb punctual, nu vă întreb de 
clauze contractuale, exista o strategie – pentru că, totuşi, ministrul 
trebuia să aibă o strategie – privind irigaţiile din România, nişte etape, 
nişte paşi, cum se fac ele – mai jos, la nivel de secretar de stat şi de 
director o să îi întrebăm pe domniile lor – exista o strategie pe care, 
totuşi, să o aveţi în faţă şi cineva să vină să vă prezinte ceva, ce s-a 
făcut, pentru că vorbim de o problemă importantă din această ţară. 
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Domnul Dinu Gavrilescu: 
Nu exista o strategie punctuală cu privire la irigaţii. Exista 

strategia de supravieţuire, fiindcă noi aveam un buget, dacă ţineţi 
minte, extraordinar de scăzut şi pur şi simplu problema se punea de 
supravieţuire, fapt pentru care am introdus cupoanele de a da fiecărui 
proprietar un cât de cât ajutor. Deci răspunsul meu este că nu exista 
încă o strategie în domeniul irigaţiilor. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Steriu. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Două întrebări aş avea şi eu. 
Doresc să ştiu dacă, în perioada în care aţi fost ministru, 

guvernul american a făcut un lobby pentru această firmă, care a vrut să 
implementeze proiectul şi dacă, în paralel cu acest lobby existau şi 
programe de asistenţă, în paralel, pe alte domenii, oferite Ministerului 
Agriculturii de către guvernul american. 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
De intervenţii ale acestora pe lângă Guvernul României am 

auzit. De exemplu, Dobrescu, secretar de stat, a fost plecat – eu nu am 
fost niciodată plecat – în America de vreo şapte ori, invitat de 
Transchem. I s-a dat avion acolo, adică au fost condiţii bune.  

În legătură cu alte intervenţii, la nivelul guvernului eu nu le 
cunosc. 

În legătură cu intervenţii la nivelul meu, nu cunosc nici un fel 
de intervenţie şi nici un fel de cadou care mi s-ar fi făcut. Ba mai mult, 
mi s-a făcut cadou două tractoare, pe care le am şi acum în birou. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este vorba de două machete, să precizăm! 
Domnul deputat Chirilă. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Nu vreau să mai insist, strategie nu exista, dar dumneavoastră 

mi-aţi luat-o înainte cu răspunsul, poate că mai completaţi. Aţi spus că 
au plecat delegaţii numeroase şi care au văzut diverse locuri – nu 
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inventăm noi acum, ci încercam să facem comparaţie şi să învăţăm de 
la diverse sisteme cum se descurcă oamenii acolo, dacă se implică 
statul, cum au făcut, că este America sau altceva – totuşi, oamenii 
aceia se întorceau de acolo, măcar s-a regăsit vreo idee, vreun aspect, 
au cules ceva de acolo? Sau doar au făcut turism? Nu exista o 
strategie, dar să spună, uitaţi ce am văzut acolo, credeţi că ar merge şi 
în România? Cred că asta se putea face! 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Dar nu am înţeles întrebarea! 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Dacă în urma vizitelor care s-au făcut, grupurile de specialişti 

de la Ministerul Agriculturii, de la RAIF care au văzut, au venit cu 
ceva, cu un raport de acolo – cred că soluţia asta ar merge şi în 
România – nu exista o strategie coerentă, nu exista un plan foarte 
amănunţit dar puteau să fie nişte situaţii punctuale pe care să vină şi să 
vi le prezinte, să le aprobaţi sau nu sau, mă rog, să le discutaţi măcar. 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Au venit cu anumite precizări, dar acestea nu au condus la o 

strategie! 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel, vă rog! 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, din dinamica suprafeţelor irigate între 

1990 şi 2009, raportărilor care s-au făcut şi evidenţelor pe care le ţine 
statul român, rezultă o scădere dramatică a suprafeţelor irigate, 
începând cu anul 1993, de când există prima dată statistică, nu avem 
1991, 1992. În 1997, întrebarea mea este, deci în 1997, care coincide 
cu primul an de mandat al dumneavoastră, suprafaţa a scăzut, din 
1996, la 128, de la 614 mii în 1996, la 128 de mii din 1997, ulterior, în 
1998, 234 de mii de hectare. Întrebarea mea este: s-a întâmplat ceva 
extraordinar în acea perioadă încât suprafeţele amenajate pentru irigat 
nu au mai fost utilizate de utilizatori, de producători, de beneficiari? A 
fost o stare de fapt anume, o reducere dramatică? Pentru că, dacă 
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corelăm suprafeţele irigate cu dinamica personalului angajat în 
sistemul de îmbunătăţiri funciare, vom vedea iarăşi o scădere 
dramatică, de la 120 de mii de oameni angajaţi, vara o sută de mii 
permanenţi, undeva la 70 de mii la nivel de 1997.  

Întrebarea este, corelaţi această scădere dramatică a 
numărului de personal cu scăderea suprafeţei irigate propriu-zis? Şi ce 
s-a întâmplat efectiv, în 1997, când am mai avut scăderi, după 1990 
tot avem scăderi de la două milioane sau un milion nouă sute am 
scăzut, în 1993, la 653 dar, parcă în 1997, scăderea este mult prea 
mare, la 128 de mii de hectare. 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Dacă în timpul domnului Tabără se mai dădeau unele 

subvenţii, la noi nu s-au mai dat. Toate subvenţiile au fost concentrate 
în pachetul privitor la tichete. Adică, am dat fiecărui producător un 
tichet, adică trei tichete pe an, asta a fost! 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul  Pavel Horj: 
Aş dori să mai revin cu o întrebare, domnule ministru. Să vă 

întreb dacă aţi ştiut că, în momentul în care pachetele agricole au intrat 
în ţară, toate aceste pachete au rămas la dispoziţia societăţii Transag, 
una dintre cele prevăzute în anexele programului, fără nici un 
document, fără ca RAIF să vă sesizeze sau nu ştiu dacă aţi avut la 
dispoziţie corp de control care să facă o verificare şi care să vă spună 
că utilaje de o asemenea valoare au rămas la dispoziţia unei societăţi 
care nu avea nimic comun, în acel moment, cu societatea 
împuternicită de dumneavoastră să deruleze contractul. Ştiaţi de acest 
lucru? 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Nu ştiam de acest lucru! 
În general, vă spun, după ce am predat acest contract 

secretarului general, împreună cu RAIF-ul, nu m-am ocupat de el, 
crezând că e aşa şi aşa. Însă el a reuşit să îl lămurească pe ministrul 
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finanţelor de atunci să semneze documentul, asta a stat la baza întregii 
afaceri. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, 
Şi eu mai am câteva întrebări, dacă-mi permiteţi. Cum s-a 

ajuns să se legifereze acest program pentru o regie care nu avea 
atribuţiile în domeniu? E o problemă. 

Doi, erau studiile şi documentaţia pe program lăsate de 
serviciile de informaţii externe, asupra şi situaţiei din Ucraina dar şi 
din Polonia, rămase de la mine. Nu ştiu dacă ele se mai regăseau în 
documentaţia ministerului, pentru că eu le-am cerut, şi eu am avut 
discuţii cu ei. 

Trei, întreb de ce la RAIF, pentru că discuţiile iniţiale cu ei 
au fost de a avea relaţii directe cu producătorii agricoli, cu marile 
societăţi, pentru că ele aveau suprafeţe de peste 600 de hectare pe care 
le puteau folosi. 

Patru, nu s-a pus nici un moment, la vremea discuţiilor de 
aici, chestiunea garanţiei guvernamentale, sub nici o formă. Ca 
urmare, după aceea au fost reluate anumit presiuni şi o să le vedem în 
continuare. Nu înţeleg, însă, şi nu înţelegem de ce a trebuit o lege prin 
care să construim un SRL, cu participarea care a fost, care să 
gestioneze ca unitate de management acest proiect. Cine a verificat 
acest SRL, care nu şi-a făcut datoria, în prima fază, şi ca urmare s-a 
refăcut un alt SRL, acest Transag, care avea firma cu sediul la 
Limasol, în Cipru, avea 99.16% părţile sociale şi nouă cetăţeni 
americani cu o proporţie de participare de 0,84%. Este o chestiune 
absolut de neînţeles cum s-a transferat această responsabilitate, dintr-o 
relaţie normală, care putea să meargă normal, între agenţii economici 
români şi ceilalţi. 

Şi sigur, legat de aceste probleme, pentru că într-un material 
pe care îl avem la dispoziţie, ni se spune că această afacere – şi o 
putem numi aşa – a fost legată şi de necesitatea, ca să spun aşa, într-un 
mod elegant, a prezenţei domnului preşedinte Constantinescu în 
Statele Unite, un anumit mod de a fi prezent acolo. Deşi mă îndoiesc 
că firma aceasta, care a venit cu investiţiile, putea să impună 
guvernului american sau unora dintre cei care decid, în Statele Unite, 
o astfel de situaţie. 
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Este una dintre marile probleme, pentru că aceste SRL-uri 
care s-au format nu au mai fost verificate, în opinia noastră, în ceea ce 
am constatat noi, niciodată. Nici de către Ministerul Agriculturii, care 
gestiona, probabil, prin secretarul de stat, deşi nu avem, încă, un 
document de decizie de a se da sarcina domnului Dobrescu să se 
ocupe de această problemă şi, din păcate, nici de către Ministerul 
Finanţelor, ulterior, ca să vadă cum decurge o operaţiune, ştiu eu, un 
acord pentru care s-a dat o garanţie guvernamentală.  

Eu nu sunt surprins, pentru că, în perioada în care am fost 
ministru, de pildă, am avut o astfel de situaţie în cazul SANCA, dacă 
ne gândim la creditele GSM 102 şi 103, oferta americană era de cca o 
sută de milioane de dolari – nu ştiu dacă greşesc, domnule ministru 
Dăianu – oferite ca şi nişte credite furnizoare şi din care şi Ministerul 
avea. De obicei, aduceam şrot de soia. Am făcut licitaţia normal, la 
Ministerul Agriculturii, ca să ne trezim cu această firmă că a primit 
garanţia guvernamentală sau să opereze direct în Statele Unite. Sigur 
că am blocat-o, clar! Şi repet, au fost multe presiuni, venite inclusiv pe 
căi oficiale. Dar asta nu înseamnă că trebuie să nu clarificăm această 
problemă legată de cele două SRL-uri care, practic, au dus la eşecul 
acestei operaţiuni, care cred că a fost bine gândită ca obiective, în 
prima fază. Acesta ar fi un set de probleme. 

Dar trebuie legate şi vă spun de ce. Noi suntem, aici, 
parlamentari, avem şi regulamentul, ştim să ne păstrăm echilibrul şi 
ştim ce înseamnă importanţa unor operaţiuni. Nu am înţeles de ce, pe 
urmă, această pierdere de – repet – peste o sută de milioane de dolari 
nu s-a transferat cumva, dacă a fost de un mare interes politic, într-o 
altă zonă de gestionare a ei şi nu pe nu o zonă economică, iată, cu 
consecinţe, peste câţiva ani, grave pentru agricultură. 

Şi sigur, ne interesează, domnule ministru, pentru că este 
important, care au fost marile probleme cu care s-a confruntat 
Ministerul Agriculturii în domeniul irigaţiilor, desecărilor, combaterea 
eroziunii solului? Cam la ce nivel de finanţare era şi dacă au fost 
făcute demersuri în acest sens şi nu a răspuns guvernul ca să rezolve o 
astfel de probleme. Sigur că e oglindită şi în întrebarea pe care a pus-o 
colegul Gheorghe Tinel, având în vedere acea cădere. 

Şi eu aş spune şi altceva, eu ştiu că au fost şi anumite 
concepţii, inclusiv după mine şi în perioada în care eram eu ministru, 
chiar a unor colaboratori, de a merge pe suspendarea oricăror 
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subvenţii pe sectorul acesta şi o liberalizate. Ştim însă, cu toţii, unde 
am fi ajuns, dacă o făceam imediat, sector nepregătit, cu probleme 
grave legate de patrimoniu şi de clarificarea proprietăţii ş.a.m.d. 

Şi de ce pun această întrebare, domnule ministru, pentru că 
această pierdere mare a survenit în momentul în care noi 
implementam Ordonanţa 13, care era finanţată de Banca Mondială pe 
ceea ce însemna reorganizarea sistemelor, complexelor din economice 
şi altor unităţi economice pe care le pregăteam pentru momentul 
privatizării şi funcţionării ca un sistem de producţie. 

Deci revin la prima problemă, de ce s-a ajuns la legiferarea a 
două SRL-uri şi repet, una gestionată, la un moment dat, sub nici un 
control al statului român, doar prin cel care era manager, respectiv 
domnul Valentin Apostol. 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
De la bun început trebuie să ne gândim că această formă de 

colaborare era o noutate în România. Deci nu se adresa – ministerul 
nu putea să preia el această formă. Şi atunci, am făcut o discuţie cu 
cadrele mele din minister şi am ajuns la concluzia, pentru că Apostol 
s-a oferit, că sistemul de îmbunătăţiri funciare este singur capabil să 
producă această societate. Drept pentru care eu i-am dat lui 
Dombrescu întreaga împuternicire. Dar vreau să spun că Dobrescu, în 
acest timp, puteţi să îl şi întrebaţi, nu s-a ocupat decât de această 
problemă, asta era sarcina lui. Şi eu am avut încredere în el. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Gheorghe Antohi. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Este foarte adevărat că, după preluarea mandatului de către 

dumneavoastră a scăzut drastic bugetul Ministerului Agriculturii şi, 
între altele, s-a luat o măsură extrem de dură pentru cei care lucrau în 
agricultură şi anume suprimarea subvenţiilor, care erau practicate până 
atunci. Asta a dat o lovitură extraordinară tuturor celor care lucrau cu 
credite, care aveau datorii şi care au fost obligaţi fie să-şi limiteze 
activităţile, fie să le lichideze, pur şi simplu. 

Vă întreb, domnule ministru, sunt intervenţii, din partea 
ministerului, către Guvernul României, către Preşedinţia României, în 
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legătură cu această cădere extraordinară a agriculturii acelor ani, în 
general. Şi, dacă în mod particular, s-a făcut ceva pentru a se opri 
dezastrul care începuse să se instaleze în toate lucrările de îmbunătăţiri 
funciare executate în România. Şi am în vedere nu numai irigaţiile, ci 
şi lucrările de combatere a eroziunii solului, desecări, îndiguiri. Asta 
este o primă întrebare. 

Şi a doua, există intervenţii ale ministerului către instituţiile 
statului, Parchet, poliţie, prefecturi pentru ca aceste autorităţi, plătite 
din bugetul statului, să limiteze distrugerile care începuseră să se 
producă în aceste sisteme de îmbunătăţiri funciare? 

Şi a treia, dacă există vreun mandat pentru domnul secretar 
de stat Dobrescu şi pentru directorul Apostol în legătură cu un mandat, 
cu nişte atribuţii precise, cu nişte responsabilităţi, în legătură cu 
derularea acestei afaceri.  

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Vreau, totuşi, să vă anunţ că anul 1997 a fost un an foarte 

favorabil pentru agricultură. Jumătate s-a datorat domnului Tabără, 
care a venit cu culturile de toamnă şi jumătate mie. A fost anul cu cea 
mai bună producţie agricolă din istoria României. De aceea vă rog să 
nu trageţi concluzia că, în anul 1997, a fost un dezastru. 

A doua, nu am dat nici un fel de împuternicire scrisă, cel 
puţin din ceea ce îmi aduc eu aminte, nici lui Dobrescu, nici lui 
Apostol şi îmi asum răspunderea. 

A treia, nu am făcut nici un fel de intervenţii nicăieri. De ce? 
În această perioadă, văd că nimeni nu a amintit, noi am aplicat 
Programul ASAL. Ştiţi ce a fost ASAL-ul? Văd că nimeni nu îşi 
reaminteşte de acest program şi Programul ASAL ne-a impus nişte 
condiţionalităţi, inclusiv .... Nu mai spun nimic! 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, dacă mai sunt întrebări pentru domnul 

ministru Dinu Gavilescu? Dacă nu, vă rog să-mi permiteţi să îi 
mulţumesc domnului ministru şi pentru efortul făcut, având în vedere 
şi starea de sănătate şi punctele de vedere exprimate, aici urmând ca 
unele chestiuni să le clarificăm, în viitor, cu domnul secretar 
Dobrescu. 
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Domnul Dinu Gavrilescu: 
Şi cu Apostol! 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
El este invitat şi astăzi şi probabil că va fi invitat de mai 

multe ori. Dar, în principal, domnul secretar de stat Dobrescu, pe care 
îl vom invita la comisie pentru a clarifica problemele pe care ni le-aţi 
spus şi dumneavoastră, domnule ministru. 

 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Pot să rămân în continuare? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu e nici un fel de problemă! 
 
Domnul Dinu Gavrilescu: 
Vă mulţumesc! 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru Daniel Dăianu, nu cred că mai e nevoie de 

prezentare. Din multe puncte de vedere vă este foarte, foarte cunoscut. 
În acelaşi timp este – îmi permit, domnule ministru, să o spun – unul 
dintre miniştrii care cred că a avut o poziţie în acele momente 
deosebite, bine gândită, beneficiind şi de ceea ce trebuia să fie 
cunoscut şi, desigur, a luat o decizie care, probabil, a fost o surpriză la 
vremea aceea dar nu o surpriză pentru ceea ce înseamnă consecinţele 
pe timp lung. 

Domnule ministru, pentru că într-o discuţie de săptămâna 
trecută, de la adieri, am avut pomenit numele dumneavoastră în 
legătură cu această chestiune pe care am discutat-o şi cu domnul 
ministru Gavrilescu. 

Am dori să ne spuneţi câteva puncte de vedere. Sunt convins 
că ştiţi foarte bine problema şi chiar extrem de argumentat de ce aţi 
luat o decizie care se impunea, cred, la vremea aceea, pentru ceea ce 
însemna nişte consecinţe şi care, de fapt, s-au dovedit, mai departe, că 
aici nu este vorba de domnul ministru Gavrilescu ci de cei care au fost 
puşi să gestioneze un astfel de program care, astăzi, după peste zece 
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ani, ne creează, în continuare, foarte, foarte mari probleme pe acest 
sector de irigaţii, patrimoniu, dar el se extinde în tot sistemul de 
îmbunătăţiri funciare al României. 

Domnule ministru, vă rog! 
 
Domnul Daniel Dăianu: 
Bună ziua, domnule preşedinte Tabără, stimaţi membri ai 

comisiei, ai Parlamentului României, doamnelor şi domnilor. 
Am să încerc să exprim punctul meu de vedere privind acest 

caz, dar, totodată, să încerc să-l contextualizez. De ce? Pentru că, într-
una dintre întrebările formulate domnului  ministru Dinu Gavrilescu  
s-a făcut, de fapt, această precizare şi anume că una aeste o idee, care 
poate să fie generoasă, şi altceva aplicarea ei, care poate să fie 
dezastruoasă. Această disjuncţie, uneori, te poate scoate dintr-un 
impas de înţelegere a situaţiei dar te poate şi împotmoli, pentru că 
lumea ideilor bune, ea, prin excelenţă, nu are cum să nu fie generoasă! 
O idee bună este generoasă! Ce contează pentru cel care construieşte o 
decizie de politică publică şi, mai ales pentru cel care trebuie să ducă 
la împlinire o decizie, este să pună în balanţă avantaje-dezavantaje, să 
imagineze cu realism riscurile şi, în funcţie de circumstanţele 
momentului şi condiţiile care – este foarte probabil – să însoţească 
viaţa unui proiect, să ia decizia optimă. Este o optimizare sub 
constrângeri. În viaţi, nu există optimizări în afara constrângerilor, iar 
acestea sunt de varii natură, inclusiv de natură financiară. 

Nu vreau, acum, să fac comentarii legate de programele 
aplicate în România deceniului trecut, cu asistenţă din partea 
finanţatorilor externi. Aici, mă refer, fără îndoială, la Banca Mondială, 
la Fondul Monetar Internaţional, nu vreau, pentru că aş răpi foarte 
mult din timpul dumneavoastră. Nu vreau să fac comentarii, mai ales 
că nu am, zic eu, nici acreditarea profesională, mai ales într-o comisie 
ca a dumneavoastră, să exprim sau să fac aprecieri legate de mersul 
agriculturii, deşi ca economist, care încearcă să înţeleagă mersul 
societăţii româneşti, nu-mi sunt indiferente aspectele agriculturii. Mai 
ales că, în mandatul de ministru al finanţelor, nu aveam cum să ignor, 
nu trebuia să ignor problematica agriculturii.  

Deci această speţă, acest caz, trebuie contextualizat şi este 
drept că el poate fi inserat într-o viziune, o filozofie a timpului, legate 
de modul în care agricultura României poate să devină performantă. 
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Pentru că noi, de-a lungul acestor două decenii, nu am pregetat în a 
spune că agricultura prezintă, are un potenţial extraordinar, că 
pământul nostru este un activ strategic. Din păcate, la noi, parcă mai 
abitir decât în alte părţi, distanţa dintre potenţial şi realitate este foarte 
mare. Şi eu cred că proiectul care este supus atenţiei comisiei 
dumneavoastră poate fi legat de această filozofie, care are o parte mai 
puţin benignă – şi anume că lucrurile se vor aşeza de la sine – şi altă 
dimensiune – că este nevoie de bune practici şi că prin efecte de 
demonstraţie, aşa cum le numesc economiştii, putem să ajutăm ţăranii 
români, fermierii români, să îi ajutăm să achiziţioneze aceste practici 
mai bune. Pentru că este vorba numai de echipament şi văd că unele 
dintre întrebările dumneavoastră au atacat şi această chestiune, de fapt, 
erau echipamentele aşa cum se specifica pe hârtie? Dar, dincolo de 
calitatea echipamentelor este problema managementului, realizării. În 
fond, omul sfinţeşte locul, echipamentul nu lucrează singur, chiar dacă 
este un robot! Acest proiect a evidenţiat multe vicii şi acum, mă 
apropii de ceea ce a fost factorul care a înclinat balanţa în luarea 
deciziei de către mine şi echipa cu care m-am consultat. Niciodată, nu 
am avut impresia că sunt deţinătorul adevărului, viaţa m-a învăţat să 
ascult şi am căutat să am consilieri, oameni cu echilibru profesional, 
oameni oneşti, din punct de vedere intelectual, şi oameni care au 
înţeles care era mandatul – să servească interesul public. 

Analiza noastră, pentru că trebuie să mărturisesc şi acest 
lucru, deşi noi aveam o instituţie specializată, care era Comitetul de 
acordare a garanţiilor şi pe care şi eu am condus-o, în perioada în care 
am deţinut mandatul de secretar de stat în Ministerul Finanţelor, în 
1992, rezultatul de la comitet, din ce îmi aduc aminte, nu era 
concludent, în opinia noastră, şi noi am făcut o analiză, cum se spune, 
la nivelul cabinetului ministrului, pentru că, cu asemenea decizii nu te 
joci! Implicaţiile erau mari, exista, aş spune, şi un etos atunci, că este 
vorba de un proiect mare pentru agricultura noastră care, dincolo de 
suma pe care o implica, sprijinul financiar din partea statului român, 
pentru că garanţiile statului român, automat, însemnau, nu, ceea ce se 
spune. Însemnau, în cazul eşecului, o povară asupra bugetului de stat. 

Dar, dincolo de aspectul financiar, era vorba despre 
semnificaţia proiectului, efecte de demonstraţie. Analiza noastră ne-a 
condus la concluzia că nu era cazul să acordăm garanţii de stat. Şi asta 
a fost poziţia mea şi din mai multe motive. Nu, în primul rând, pentru 
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că aş fi respins garanţiile de stat! Deşi vă spun că, aşa cum am făcut şi 
în alte cazuri, unele însoţite de o mediatizare, poate, şi de un zgomot 
mai intense, într-adevăr, eu nu am fost partizanul garanţiilor de stat. 
Eu am considerat că situaţia financiară a statului român, în acea 
perioadă, anii ’98 şi ’99, care însemnau vârfuri de plată, în condiţiile 
în care criza din Asia, izbucnită, avea consecinţe dramatice pentru 
economiile emergente, în condiţiile în care visteria statului, deşi noi 
liberalizaserăm pieţele în 1997 şi aduseserăm rezervele valutare ale 
ţării la peste două miliarde de dolari, însă era puţin, în raport cu ceea 
ce înseamnă putinţa unei ţări de a face faţă cu brio unor şocuri externe 
severe, eu am considerat că este bine să evităm, atât că se poate, 
oferirea de garanţii de stat. Dar, dincolo de această chestiune, care ţine 
de un principiu de conduită al celor care sunt mandataţi să gestioneze 
finanţele publice ale ţării, analiza economică arăta că nu are sens să 
faci aşa ceva, mai ales că, chiar şi opinenţii care susţineau cu 
înverşunare acest proiect, argumentau că randamentele ar fi atât de 
înalte şi, atât de iute s-ar amortiza investiţia, şi atât de iute, timp 
istoric, ar intra în posesie beneficiarii acestor echipamente, că nu ar 
trebui să mai discutăm despre utilitatea, viabilitatea unui asemenea 
proiect. Şi atunci, vă spun, întrebarea mea, care în mod recurent am 
pus-o interlocutorilor, din ţară şi din străinătate, inclusiv în discuţiile 
pe care le-am avut în Statele Unite, în iunie, la vizita delegaţiei, a fost 
– dumneavoastră care credeţi în virtuţile economiei de piaţă, care ar 
trebui să sprijiniţi economia noastră, agricultura din România, fiind 
loiali credinţei pe care o aveţi în virtuţile economiei de piaţă şi 
pornind şi de la analiza pe care aţi făcut-o, referitoare la randamentele 
foarte înalte ale proiectului, de ce pledaţi pentru garanţii de stat! 

Iar trebuie să vă spun, este o chestiune notorie, am avut o 
discuţie, o altercaţie verbală, chiar cu Fracy Caplan! La un moment 
dat, m-au chestionat la maniera – ... Dar dumneavoastră vă împotriviţi 
dezvoltării relaţiilor economice cu Statele Unite! – şi am spus – Nu 
stimaţi domni! Eu sunt pentru dezvoltarea relaţiilor cu Statele Unite, 
pledez pentru aşa ceva, dar, în acelaşi timp, înţeleg să apăr interesul 
economiei noastre, interesul public şi, totodată, vă aduc aminte că 
este vorba despre respectul faţă de mecanisme ale economiei de piaţă, 
în condiţiile în care, randamentele pe care dumneavoastră le asumaţi 
pentru acest proiect sunt foarte înalte! 
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Eu mă opresc! Decizia noastră a fost atunci, nu numai decizia 
mea! Asta nu înseamnă că eu nu aş fi putut să impun un punct de 
vedere! Dar în toate chestiunile senzitive, în deciziile mari, totdeauna 
m-am consultat cu oameni ale căror minţi le-am apreciat, oameni care 
mi-au fost foarte aproape din punct de vedere profesional. Decizia 
noastră a fost de a nu sprijini acordarea de garanţii de stat. Dacă există 
această credinţă privind proiectul – ceea ce nu însemna respingerea 
proiectului, să ne înţelegem foarte bine! Fiindcă, iar, vreau să vă 
amintesc dumneavoastră ceea ce cred că ştiţi, foarte mulţi veneau, în 
acei ani, fie la Banca Naţională, fie la Ministerul de Finanţe, la 
ministere, solicitând garanţii, pentru că era foarte uşor să obţii 
finanţări de la instituţii financiare din străinătate, având garanţia 
statului român! 

Adică, stimate doamne şi stimaţi domni – şi vă rog să-mi 
scuzaţi expresia – nici să nu fim luaţi de proşti! Şi, cu asta, am 
încheiat! 

Regret poate, acum, pentru că a mai fost un deell mult mai 
mare, din punct de vedere financiar, unde am avut o expresie faţă de 
interlocutori străini – şi vă daţi seama despre care este vorba – în care 
am spus ceva similar. 

Vreau să vă mai spun, apropo de întrebările dumneavoastră, 
că eu am avut informaţii privind antecedentele acestui grup, grup de 
afacerişti! Ştiam ce s-a întâmplat în Ucraina şi este normal să începi să 
ştii, pentru că o decizie trebuie să se bazeze pe informaţii şi procesarea 
informaţiilor! Deci ştiam! Şi vreau să vă spun că am fost informat şi 
de către cei abilitaţi să informeze miniştrii, premierul, preşedintele 
unei ţări, dar am fost informat, ajutat, vreau să vă spun şi de dincolo 
de ocean. Deci am avut şi informaţii, pentru că erau notorii eşecurile 
de prin alte părţi! Ca atare, nu am vrut să implic financiar statul 
român, într-o afacere care, din punctul meu de vedere, era foarte 
discutabilă, având în vedere acele antecedente. 

Nu facem experimente cu banii publici! A, că poţi să sprijini 
agricultura în mod strategic, în mod deliberat, într-un program serios – 
şi aici este drept ce a spus domnul Dinu Gavrilescu – noi aveam o 
constrângere teribilă în acei ani, 1997-1998 – dezastrul din agricultură 
era provocat nu numai de lipsa unei strategii. Ştiţi foarte bine ce s-a 
întâmplat în debutul deceniului, cum s-a intrat şi au fost distruse 
dispozitive! 
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Dar asta este istorie şi rugămintea mea este ca această 
comisie, acum, învăţând atât cât se poate, pentru că nu orice 
învăţământ este pilduitor, acum, trebuie să ne gândim la viitor.  

Eu mă opresc aici, pentru că nu cred că este necesar, acum, să 
furnizez şi alte detalii, eu cred că am fost suficient de elocvent în 
legătură cu decizia pe care am luat-o atunci. Aş putea să vă mai spun 
că, aşa cum consider că este corect ca orice ministru, atunci când îşi 
încheie mandatul şi îl predă succesorului său, am comunicat noului 
ministru punctul meu de vedere privind piese importante – deci piese 
importante – între aceste piese importante pe agenda ministerului, a 
ministrului, era şi afacerea Transchem. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă mulţumim! Rog colegii parlamentari. 
Domnul deputat Pavel Horj, vă rog! 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, în preambulul discuţiei dumneavoastră, 

am putut să decodific că dumneavoastră consideraţi că drumul spre iad 
este pavat de intenţii bune, dar ceea ce dumneavoastră ne-aţi relatat 
aici – cel puţin pe mine, care, să zicem, sunt nou în politică, mă 
împinge pe tărâmul ficţiunii speculative, să adopt teoria conspiraţiei 
sau teoria fatalistă – spuneţi-mi, vă rog, dumneavoastră, ca ministru, 
v-aţi dat demisia din cauza acestui program? Nu era mai simplu să 
spuneţi – nu sunt de acord, pur şi simplu nu este oportun acest 
program, nu este oportună semnarea acestui contract! 

Pe de altă parte, tot din informaţiile pe care le-am putut 
culege, în această comisie, una dintre racilele acestui contract o 
consider modalitatea de plată care a fost adoptată. Şi poate mă ajutaţi 
dumneavoastră, dacă nu reţin bine – acreditiv deschis, irevocabil, la 
vedere – dacă e mai multă sau mai lungă titulatura, nu ştiu, sunt 
inginer de profesie. Prin această modalitate de plată, Transchem-ul şi-
a putut însuşi, fără nici o opoziţie a beneficiarului, sumele prevăzute 
în contract, cu toate relele ce au decurs din acesta. 

Spuneţi-mi, vă rog, acest lucru, dumneavoastră l-aţi ştiut, l-aţi 
transmis succesorilor dumneavoastră. Pe parcursul acestei afaceri 
cineva sau aţi mai putut interveni în vreo anumită etapă şi să le 
explicaţi despre ce e vorba? 
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Şi o altă întrebare, colaterală, în calitatea pe care aţi avut-o, 
de europarlamentar, care este orientarea viitoare a Comisiei Europene, 
a Uniunii Europene, vizavi de ajutoarele de stat? În speţă, ajutoarele 
pentru irigaţii? Vor continua? Dacă da, ce ştiţi? Care este orientarea 
noii politici agricole comune? Dacă nu, ce soluţie va avea România, că 
văd că cunoaşteţi foarte bine acest subiect. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Daniel Dăianu: 
Stimate domnule deputat, dumneavoastră spuneţi că sunteţi 

intrat nou în politică. Acum, nu ştiu cât vă aduceţi aminte, din 
deceniul trecut. Nu, ieşirea mea din jilţul ministeriabil nu este legată 
de afacerea Transchem. Poate colegi mai în vârstă or să vă spună, 
lucrurile sunt mai complicate. 

Eu m-am opus acelui deell, acelei afaceri, am comunicat şi 
ministrului Remeş de ce. Eu nu eram convins – şi dumneavoastră aţi 
sesizat bine – nu numai că era ironic cum cei care clamau că acest 
proiect este super rentabil şi, în acelaşi timp, solicitau garanţie de stat! 
Vedeţi dumneavoastră, garanţia se cere pentru ceva care implică risc 
considerabil. De ce băncile, astăzi, nu vor să finanţeze economia! De 
ce! Şi se înghesuie să finanţeze statul şi nu numai la noi! Când apetitul 
de risc este foarte redus, atunci, soliciţi ceva în colateral, nu? Şi 
atunci, ceri garanţii mari, fie de la privaţi, fie de la stat! Garanţia 
statului este un colateral extraordinar! Deci dintr-o dată, de la început 
era straniu modul în care se pleda pentru această afacere. 

Doi, este corect că şi montajul financiar nu era bune! De ce? 
Pentru că cineva lua tot caimacul, fără probleme! Măcar dacă şi-ar fi 
asumat şi  o condiţionare serioasă, în contract. 

Şi acum, permiteţi-mi o paranteză. Noi suntem – între 
ghilimele – campioni în a nu ne construi contractele! Marea artă a 
dezvoltării economice nu este atât să semnezi hârtii şi să intri în 
afaceri, ci să le duci la bun sfârşit şi cu efecte pozitive. Fie pentru 
sectorul public, pentru societate, în ansamblu, fie pentru sectorul 
privat. Asta este marea artă! Noi, nu numai că, precum Meşterul 
Manole, ne apucăm să refacem, să refacem, să refacem! Dar am şi 
construit prost contractele şi o întrebare legitimă, pe care ar trebui să 
şi-o pună toate comisiile, nu numai dumneavoastră şi să tragem 
concluzii, nu pentru a incrimina oameni, ci pentru a învăţa şi a face 
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bine de acum înainte! Nu mai avem timp! De ce nu construim bine 
contractele? Pentru că o construire precară a unui contract poate să 
dubleze, să tripleze costul pentru cetăţean, pentru contribuabilul 
român. Deci noi nu am fost mulţumiţi nici cu montajul, am considerat 
că este – şi am folosit un eufemism – stranie această însoţire de 
termeni laudativi la adresa acestui proiect, care ar fi cu super-
randamente şi, în acelaşi timp, solicitând garanţia statului român! 

Privind întrebarea dumneavoastră legat de ceea ce se 
întâmplă în Uniune. O să caut să fiu foarte scurt! Vă rog să mă iertaţi, 
dacă mă întind şi eu! 

Există un mare tumult în parlament şi la nivelul ţărilor. 
Chestiunea reformei politicii agricole comune este una dintre cele mai 
dezbătute, fiindcă ţările donatoare – şi pe fondul crizei economice, şi 
pe fondul efectelor schimbărilor de climă, şi pe fondul erodării statelor 
asistenţiale doresc să reorienteze resursele. În asemenea circumstanţe, 
promovarea unei viziuni a schimbării politice agricole comune trebuie 
să încerce să concilieze interese ale celor care vor să reorienteze 
resursele cu interesele celor care, cu temi, pot să argumenteze că, 
totuşi, Europa, lumea, au nevoie de protejarea solului, de pământul 
bun, pentru că, în lumea viitorului, războaiele vor fi provocate de lipsa 
mâncării şi de lipsa apei. Şi România are un pământ bun! 

Dar iar revin, noi nu ştim să ne protejăm pământul! Prin 
urmare, eu cred că presiuni vor fi, din ce în ce mai mari, pentru a se 
diminua fluxul care reprezintă subvenţii, vor avea câştig de cauză 
programele care vor încerca să proteze solul, să prevină erodarea, 
eroziunea solului, să privească pământul ca un activ strategic. Şi nu 
vom putea răzbi singuri în Uniune, trebuie să ne unim forţele cu cei cu 
care avem interese, nu, similare! Şi, în acelaşi timp, să explicăm, să 
căutăm să fim persuasivi, să explicăm celorlalţi europeni că interesul, 
în Uniune, este să avem o producţie competitivă, o producţie care să 
ne asigure securitatea alimentară, o producţie care să permită Europei 
să furnizeze lumii, la preţuri accesibile. Şi avem nevoie de strategie, 
dar este bine să o construim împreună cu ceilalţi! 

A doua chestiune pe care vreau să o spun, trebuie să gândim 
în termenii dezvoltării rurale, deci nu numai chestiunea agricolă 
definită în mod strict sau restrâns, limitat, fiindcă resursele sunt mai 
multe în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală. Şi, din acest punct de 
vedere, iar, punând în relaţie cu contextul nenorocit în care ne aflăm şi 
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se află economiile emergente din Uniune şi toată Uniunea Europeană, 
trebuie să facem tot ceea ce se poate – şi eu zic că am făcut puţin, până 
acum – să capitalizăm procedurile adoptate de comisie, la începutul 
anului, de accelerare a transferului de fonduri către ţările care au 
nevoie, chiar renunţarea la cofinanţare bugetară, iar acasă să ne facem 
temele. Aici mă opresc, pentru că, aşa, aş putea să continui! Noi nu 
facem temele şi acasă, din păcate! Şi dumneavoastră, la această 
comisie ar trebui, nu ştiu, în regim de urgenţă, să discutaţi, să puneţi 
presiune pe guvern, cum putem să absorbim mai multe fonduri 
europene. Este singurul piston de care putem beneficia. Nu avem nici 
un alt piston! Alte ţări îşi permit să injecteze lichiditate în sistem, 
pentru că beneficiază de moneda comună, au putinţa bugetară mult 
superioară celei româneşti. Singurul piston pe care îl avem, în 2009 şi 
2010 este absorbţia fondurilor europene! Dacă am absorbi mai mult, 
am putea să compensăm reducerea obligată a cheltuielilor bugetare pe 
care le putem finanţa din resurse proprii. Şi acolo trebuie, pentru că, 
altfel, explodează acordul cu fondul monetar şi cu comisia! Adică, nu 
este suficient să analizăm numai afacerea Transchem şi să încercăm să 
vedem ce desprindem din deceniul trecut, care sunt lecţiile. Urgenţa 
urgentisimă aceasta este, în momentul de faţă! Nu mai vorbesc de 
problema terenurilor, avem terenuri de dimensiune potrivită, nu poţi 
să faci, totuşi, agricultură pe terenuri mici ş.a.m.d. 

Dumneavoastră ar trebui să exercitaţi o presiune teribilă, din 
acest punct de vedere şi, totodată, ar trebui să mandataţi – pentru că 
avem un minus – să mandataţi europarlamentarii români, mai ales pe 
cei care sunt apropiaţi comisiei de specialitate din Parlamentul 
European, să îi ajutaţi să promoveze interesele românilor. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel, vă rog! 
 
Domnul Tinel Gheorghe: 
Domnule ministru, eu, din păcate sau din nefericire, mă 

întorc, totuşi, la afacerea Transchem, cu trei întrebări punctuale. 
Aţi afirmat aici şi aţi şi repetat că, la un moment dat, la 

încetarea mandatului, aţi informat pe domnul Remeş vizavi de 
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aspectele negative ale derulării acestei afaceri. Există un document 
scris în acest sens? 

A doua întrebare, aţi făcut o informare, în guvern, pentru că, 
totuşi, era un proiect care, în timp, a dus la înmormântarea unui sector 
întreg, aţi făcut o informare în guvern, vizavi de derularea acestui 
proiect? 

Şi trei, dacă domnul ministru Gavrilescu, alături de 
dumneavoastră, a avut acces la informaţiile pe care dumneavoastră le-
aţi avut sau dacă dumneavoastră i-aţi spus domnului ministru 
Gavrilescu că acea afacere nu are o cale sănătoasă şi că ea trebuie 
oprită din faşă. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Daniel Dăianu: 
Acum, eu îndrăznesc să am o opinie diferită de 

dumneavoastră! Nu afacerea Transchem a înmormântat agricultura din 
România, haideţi să avem un simţ al măsurii, aici! 

Nici un sector nu depinde de un proiect, numai în măsura în 
care – iarăşi, acum imaginez – în care un proiect, prin efecte, am spus, 
efecte de demonstraţie, dar oamenii inteligenţi, când văd consecinţele, 
reacţionează! Fiinţa umană a evoluat, a progresat, nu, învăţând, 
reacţionând la ceea ce este rău! Şi dumneavoastră, aici, întrebarea mea 
este de ce ne întâlnim astăzi? Nu cu mine, neapărat! Sau 
dumneavoastră, de ce vă întâlniţi astăzi? Au trecut atâţia ani! Trebuia 
să ajungem în anul de graţie 2009 ca să se discute această chestiune? 
Vedeţi? Nu proiectul acesta stă la originea dificultăţilor majore. Este 
un proiect, alias o afacere urâtă şi care nu ar fi trebuit să existe.  

Acum, în Guvernul României, noi am avut discuţii. Nu aş 
putea să vă spun, acum, dacă există vreun document semnat numai pe 
afacerea Transchem! Nu! Vă daţi seama că noi, ca miniştri, avem şi 
discuţii bilaterale, ne întâlneam şi într-un cabinet economic, nu! Care 
era, atunci, însărcinat să urmărească derularea programelor cu Fondul, 
cu Banca Mondială. Nici nu îmi aduc aminte să fi lăsat cu siglă de – 
moştenirea lui Dăianu – Ministerului de Finanţe, nu se face aşa, există 
documente, în Ministerul de Finanţe, care desemnează, că aşa este 
normal. Un ministru semnează documente, sunt documente care 
consemnează ce spune un ministru, cum consilieri duc la diverse 
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compartimente cuvântul ministrului, deci aceste documente există. 
Aşa cum există o motivare a deciziei noastre. 

Eu am avut o discuţie cu domnul ministru Remeş, în care mi-
am exprimat ceea ce cred că sunt problemele majore din minister – noi 
discutam cu Fondul Monetar Internaţional – deci era firesc să-l 
informez, să-i spun – măi omule, uite, aici am ajuns, astea sunt 
problemele – după care, am discutat câteva chestiuni majore, deci 
piese care deţineau atenţia opiniei publice, dar, totodată, erau piese 
importante, prin implicaţiile asupra bugetului. Una dintre aceste piese 
era şi această afacere şi i-am spus. Vă daţi seama ce l-am sfătuit, 
pentru că nu puteam să îi spun – uite, eu nu am semnat, dar tu să 
semnezi – i-am spus care este punctul meu de vedere. Fără îndoială, el 
avea libertatea să judece, în viaţă, ceea ce este just, la un moment dat, 
poate să devină – pentru că, aici, nu suntem fundamentalişti sau cu 
ochelari de cal – dar viaţa a arătat, a validat judecata noastră, a echipei 
mele, judecata mea, tot cum viaţa a validat şi altă judecată a noastră. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Surdu: 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, vă salut şi eu şi vă respect şi de multe ori 

aţi confirmat diversele comentarii făcute pentru activitatea trecută, v-
aţi implicat în prezent şi aţi dat şi pronosticuri pentru viitor. 

Am revenit în parlament, spre deosebire de colegul, care este 
pentru prima dată, după vreo 16-17 ani de zile. Am făcut parte din 
Constituantă, am făcut parte şi din primul guvern democratic, condus 
de Petre Roman, am elaborat vreo 80 de programe la Ministerul 
Agriculturii, în speranţa că, în sfârşit, proprietatea întregului popor se 
transformă în proprietatea fiecăruia, aşa cum o cer condiţiile sine qua 
non ale unei economii de piaţă, discutăm întâi de proprietatea fiecăruia 
şi nu a tuturor şi a nimănui. 

Şi am declarat şi înainte de alegeri, declar şi acum, am 
declarat şi luna trecută, şi săptămâna trecută şi în fiecare zi, că sunt şi 
eu alături de toţi cei care au fost membri ai guvernelor democratice, de 
la 1990, vinovat de dezastrul, de jaful, de lipsa de strategie, de lipsa de 
implicare a statului în agricultura României. Toată lumea, înainte de 
alegeri, vorbim – da, e o şansă, e a noastră, Dumnezeu a dat pământ 
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bun, să nu-l mai distrugem, să-l păstrăm, avem şi apă, avem şi soare, 
avem şi experienţă, avem şi tradiţie, avem şi SNIF-ul care s-a înfiinţat 
acum o sută de ani şi nu de un nume oarecare ci de Anghel Saligni, 
avem şi Ion Ionescu de la Brad, avem şi Gheorghe Siseşti, diferiţi 
domnitori şi regi au donat statului suprafeţe însemnate de pământ, care 
au devenit domeniile statului şi pe care s-a dezvoltat cercetarea 
agricolă românească şi am avut şi avem, în continuare, ceva, acum, 
din ce a mai rămas, din cea mai mare avuţie naţională, care a fost 
SNIF-ul – Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. Investiţii în 
inteligenţă, investiţii în studii pedoclimatice, investiţii în proiectare, 
investiţii în terasamente de pământ, de consolidări biologice, de 
betoane ş.a.m.d. 

Domnule ministru, sigur că implicarea statului român s-a 
făcut în agricultură – lasă-i domne că sunt mulţi, se descurcă, mai au 
şi sapă, mai au şi cal, mai au şi vaca înjugată! Mai erau încă mulţi care 
mai trăgeau şi de ţâţa oii şi de capre şi de toate astea, care miros, 
murdăresc! Noroiul murdăreşte, iar baliga miroase! Pute! Şi atunci, 
toate guvernele, din 1990 până acum, au declarat, pentru că bazinul 
electoral din agricultură este foarte important şi are conexiuni şi în 
zona urbană, pentru că foarte mulţi s-au mutat din agricultură forţat şi 
ştim asta. Şi vom face, vom drege, vom face, vom drege! Nu am făcut 
şi nu am dres mai nimic! Fie că nu am fost ascultaţi de restul colegilor 
din guvern, fie că conjunctură internaţională, fie că nu ne-am opus 
importurilor, în perioada în care nu eram membri ai Uniunii Europene. 
Deci sunt multe, fie nu avem o bursă de preţuri, fie că am avut 
dobânzi, prin 1992, când aveam şi noi un coleg, care a fost coleg cu 
dumneavoastră, ministru, şi plăteam, agricultorii, dobânzi 157%, şi în 
1992 şi mai târziu, dar a început din 1992 nebunia. În 1992, am 
recoltat grâul până pe 30 septembrie! Nu spun numele, cine era prim 
ministru şi cum ne-am adunat, cinci mii de oameni, să rugăm să dea 
nişte bani mai ieftin şi să cumpărăm motorină ca să terminăm de 
recoltat grâul şi ne-a trimis acasă! Şi ne-am adunat cu flotila de Aro la 
Sala Palatului! 

Aici, la Comisia de agricultură, noi nu facem politică de 
partid. Suntem nişte oameni, pe aici, care mai avem puţin de trăit şi 
vrem, până a ne duce, cu picioarele înainte, să încercăm în mandatul 
acesta, pe care-l avem, să corectăm ceva, să mai păstrăm ceva din ce a 
rămas şi să corectăm ceva. 
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Politicile europene sunt extraordinare, Uniunea Europeană s-
a trezit, acum, cu un număr important de state care au devenit colege, 
membre ale Uniunii Europene şi au început, după ce ei, de când se 
ştiu, de acum 50 de ani, au investit în agricultură şi au capitalizat 
fermierii lor şi sistemul, sistemul nu numai fermierul. Fermierul este o 
piesă dintr-un sistem care acolo funcţionează perfect! După ce au 
băgat bani până la o mie de euro sau de dolari, la vremea respectivă 
sau mărci, poftim, acum au început presiuni, sigur că da, spre noi, că 
ajutoarele de stat trebuie să dispară pentru că sunt discuţii, sunt aşa, că 
trebuie preţul, că altă politică de preţuri! E normal să intervină, după 
ce la ei totul este pus la punct şi după ce fiecare fermier, acolo, are un 
tractor de minimum 150 CP şi sunt doi, trei-patru la o combină Class, 
super-performantă, la noi, acum, ajutorul de stat, la agricultori, nu ai 
trebuie dat. De ce? Pentru că majoritatea avicolelor din ţară importă 
porumbul din Ucraina, din Ungaria şi, eventual, luăm ajutor de făină, 
cum am văzut toamna trecută, ajutor social de făină, tirurile care vin 
din Uniunea Europeană, la răzeşii mei din Moldova, care îşi rupeau 
hainele să ia zece kilograme de mălai, mălai pe care, toată viaţa, l-au 
folosit să îl amestece cu frunză tocată şi să îl dea la pui.  

Întrebarea mea este, domnule ministru, dacă ţara noastră, 
dragă şi scumpă, a analizat cu mare atenţie un program rentabil pentru 
agricultură, care a devenit, acum, problema numărul unu, cu care nu 
sunt nici eu de acord, şi cu care nu am fost. Acum, eu nu am mai pus 
întrebări, că deja, pentru mine lucrurile sunt clare cu privire la 
afacerea Transag ş.a.m.d. Oare de ce nu şi-o fi pus – că am lucrat cinci 
ani de zile în domeniul petrolului, aşa m-a aruncat viaţa – de ce nu şi-
o fi pus statul român întrebarea să nu dea garanţii guvernamentale, 
printr-o bancă, garanţii guvernamentale care s-au executat toate, 
pentru fostul SNP Petrom şi care, apoi, a împărţit pierderile pe câteva 
rafinării dintre care jumătate s-au devalizat şi s-au vândut la 10, 15-
20% din preţul lor adevărat, care are una dintre alte mari valori ale – 
cum să spun – ale neamului românesc. Atunci, nu a fost nici o 
problemă, a fost SNP-ul, s-a dus, din SNP în Compania Română de 
Petrol, au aruncat dou-trei rafinării în faliment definitiv, mai era una 
care mai era o leacă şi era dată la fier vechi, cum am dat Tractorul 
Braşov la fier vechi, Semănătoarea Bucureşti la fier vechi, Fabrica de 
tractoare de pomicultură şi viticultură de la Sfântul Gheorghe la fier 
vechi şi mai sunt încă exemple. Acum, şi Marc Craiova se duce la fier 
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vechi, aşa s-a dus şi Medgidia, care făcea utilaje de strâns furaje, de 
tăiat furaje ş.a.m.d., la fier vechi! 

Îmi permit, domnule ministru şi stimaţi colegi, să vorbesc un 
pic cu dumneavoastră, pentru că şi dumneavoastră aţi vorbit un pic cu 
noi şi pentru că eu ştiu ce zonă de influenţă aveţi când apăreţi pe un 
televizor, când faceţi o declaraţie de presă, când apăreţi la Clubul 
finanţiştilor şi în toate mediile superselecte în care dumneavoastră şi 
Dumnezeu v-a ajutat să fiţi şi să rămâneţi. 

Şi vreau să vă influenţez prin încă două idei. Să nu pierdeţi 
niciodată ocazia să faceţi opinie, în ţara asta şi unde umblaţi în lume şi 
sunteţi respectat, să scape unii şi alţii de blăstemul celor care încă mai 
există la ţară şi dintre ei trei-patru milioane sunt condamnaţi la moarte 
lentă, din 1990, părinţii noştri, fraţii noştri, care mai sunt de vârsta 
noastră! Condamnaţi la moarte lentă!  

Apropo de dezvoltare rurală, Uniunea Europeană bate cu 
pumnul în piept că dă bani pentru dezvoltare rurală. Da! Aşa este! 
Numai în judeţul Iaşi trebuie vreo 14 miliarde de euro, ca să se facă o 
dezvoltare rurală decentă! Iar noi, pe măsura 322 am încheiat, mai 
avem, acum, de tras ultima tranşă şi s-au terminat. Au fost câteva 
miliarde! Atenţie, numai în judeţul Iaşi! Uniunea Europeană a 
recunoscut că Moldova, că o parte din Oltenia – vorbim de Moldova 
noastră, românească – sunt cele mai sărace zone din Uniunea 
Europeană. Şi ei vor, acum, ce? Să închidă subvenţiile de stat, să 
închidă ajutoarele de stat? Dar dumneavoastră trebuie să vedeţi că, 
dacă de mâine sau acum, am văzut o notă, revenind la problemele 
noastre concrete, ale acestei comisii, am văzut o notă emisă, acum, de 
Ministerul Agriculturii şi respectiv de ANIF, că în anul 2010 nu se 
mai dau subvenţii pentru pomparea apei. Nu se mai dau subvenţii 
pentru pomparea apei, nu o să se mai irige nimic! Şi atunci, vreau să 
vă spun o cifră. Deci dacă statul român ar lua în serios agricultura şi 
dacă ar produce pe 9 milioane de hectare – că un milion de hectare 
este praf şi pulbere, clădiri, oraşe noi, supermarketuri ş.a.m.d. – deci 
noi am obţine 10 miliarde numai dacă am face patru tone de cereale la 
hectar, la preţul cerealelor la Paris. Zece miliarde de euro pe an ar fi 
veniturile acestei ţări dacă am produce numai patru tone de cereale la 
hectar şi dacă am face cum nu ar trebui să facem, să nu ducem tot 
grâul, tot porumbul, tot orzul, la port la Constanţa să-l vindem la alţii, 
ca apoi să-l cumpărăm de la alţii, să-l măcinăm, să-l facem furaje 
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concentrate. Alţii nu fac aşa, alţii şi-au dezvoltat, în continuare, 
sectorul de păsări, şi-au dezvoltat sectorul porcin, şi-au dezvoltat 
sectorul de lapte, pe care tot Uniunea Europeană îl bagă în faliment, că 
noi am avut, aici, 26 de văcari care sunt sufocaţi de laptele care vine 
din afară ş.a.m.d. Deci noi trebuie să stăm şi capră şi ţap, când este 
vorba de cât de cuminţi trebuie să fim noi în faţa Uniunii Europene, 
iar când încercăm să avem şi noi nişte tractoare performante, pentru că 
Tractorul nostru l-au ucis, când încercăm să avem nişte combine 
performante, care să nu piardă decât 2% din cât mai cultivăm, iar 
avem probleme. Vreau să închei, domnule ministru, cu trei întrebări.  

Consideraţi dumneavoastră, care sunteţi un economist de 
mare cuprindere şi care ştiţi tot ceea ce s-a întâmplat, din 1990 încoace 
şi ştiu la ce mă refer, pentru că şi noi doi, personal, am avut mai multe 
discuţii pe tema asta. Consideraţi că statul român a făcut ceva pentru a 
garanta, pentru a se implica, ca cei şase milioane de producători 
agricoli schingiuiţi şi băgaţi în CAP de „bună voie şi nesiliţi de 
nimeni”, transferaţi dintr-o zonă înaltă a ţării, deportaţi, bătuţi prin 
beciurile securităţii, a făcut, din 1990 până acum, statul român ceva, în 
afară de un buget de mizerie, care anul acesta este de 1,37 pentru 
agricultură, a făcut ceva pentru proprietarii de pământ? Prima 
întrebare. 

A doua întrebare, consideraţi că Uniunea Europeană trebuie 
să ne oblige ca, din anul 2010, să nu ne mai lase să dăm subvenţii, în 
sensul ajutorului de stat, nu subvenţiile pe hectar, care la noi, oricum, 
sunt cele mai mici din Uniunea Europeană. Anul acesta avem 107 
euro pe hectar şi i-am primit începând din aprilie încoace, în loc să-i 
primim în decembrie, cum îi primesc toţi gospodarii din Uniunea 
Europeană, că iarna se face căruţa şi vara se face sania! 

Şi a treia întrebare, consideraţi că politica noastră, a Camerei 
Deputaţilor, a Preşedinţiei ţării, a Guvernului, a administraţiilor 
centrale şi locale, în următorii ani, trebuie să se transforme, dintr-o 
politică declarativă, într-o politică cu o legislaţie coerentă, cu un cod 
al legilor pentru agricultură, că acum avem, cum era până mai ieri, era 
în foarte multe domenii.... că ne mai citeşte badea Gheorghe şi cu tanti 
Maria, când află ea, cine îi spune ei, în comună, unde este un inginer 
agronom la trei-patru comune şi este plătit mai prost decât o femeie de 
serviciu dintr-o şcoală. 
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Consideraţi că mai avem această posibilitate sau e necesar? 
Sau avem alte priorităţi? Nu ştiu, industrie, IT, avem alte priorităţi în 
care, totuşi, noi, statul acesta, trebuie să devenim eficient? Poate este 
un al noroc! Pentru că toată lumea vorbeşte agricultură, toată lumea 
vorbeşte de turism, iar când ne apucăm să facem ceva serios în 
agricultură şi în turism facem o comisie! 

Mă scuzaţi, am făcut şi eu un mic preambul, că şi 
dumneavoastră l-aţi făcut destul de generos. 

 
Domnul Daniel Dăianu: 
Am fost chemat să-mi exprim un punct de vedere. 

Dumneavoastră discutaţi aproape în fiecare zi, eu am avut această 
şansă şi am exprimat un punct de vedere.  

Eu nu vreau să mă angrenez într-o dezbatere privind istoria 
celor două decenii, decât în măsura în care putem să extragem nişte 
lecţii pentru folosirea imediată, pentru construcţia unei strategii. Sunt 
multe, multe pe care ni le putem reproşa, sunt multe pe care le putem 
reproşa vremurilor. Se spune, adesea, că oamenii sunt sub vremuri. 
Poţi să fii superinteligent, de foarte bună credinţă şi să fii copleşit. Şi 
cu doi cresc la putere, dar se poate să nu fie suficienţi, când vremurile 
sunt mai mult decât potrivnice. Iar eu cred că vremurile au fost 
potrivnice agriculturii ţărilor înapoiate din Europa, aşa cum, de mult 
timp, vremurile sunt potrivnice agriculturii din ţările sărace ale lumii. 
Să nu uităm că cei care subvenţionează vârtos agricultura sunt cei care 
sunt, din punct de vedere economic, cei mai puternici! Nu? Canada, 
Statele Unite, Australia, ţări cu o agricultură superdezvoltată şi care îşi 
susţin crescătorii de bumbac. Spun crescători, producătorii de bumbac 
ş.a.m.d. Deci nu este o noutate. Uniunea Europeană subvenţionează 
vârtos agricultura. Neşansa României este că nu are o economie 
puternică, are o agricultură subdezvoltată. Noi, din acest punct de 
vedere, nu suntem europeni!  

Acum, ca să răspund la a doua întrebare, ajutor de stat este o 
chestiune de principiu, deci acordarea de ajutoare de stat s-a 
flexibilizat, în condiţiile crizei, în Uniunea Europeană şi sunt ţăr care, 
cu multă abilitate, folosesc orice portiţă pentru a-şi ajuta diverse 
sectoare, că sunt mai mult sau mai puţin strategice, încercând, însă, să 
respecte regulile fundamentale, fiindcă nimeni nu a obligat România 
să intre în Uniune. Să ne înţelegem, intrarea în Uniune nu a fost o 
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obligaţie a României, ca stat european! Cât am ştiut ce ne asumăm, 
prin intrarea în Uniune, este altceva! Şi am făcut şi compromisuri, ca 
să intrăm în Uniune! 

Acum, dacă – şi eu cred că există un curent, nu numai de 
gândire –  există un curent care va fi şi operaţionalizat, pe planul 
politicii publice, în Uniunea Europeană, este sprijinirea agriculturii ca 
sector strategic pentru viitor. Nu întâmplător am amintit de posibile 
conflicte militare ale viitorului. Atunci, se va construi şi o politică a 
sprijinului de stat, deci nu numai subvenţie. Noi trebuie să fim alături 
de alţii cu pământ bun – şi având în vedere şi handicapul agriculturii 
noastre – pentru a beneficia de resurse care vor fi orientate. Trebuie să 
explicăm co-europenilor că pământul nostru bun, nu că este şi al lor, 
poate fi fructificat şi în beneficiul lor, în măsura în care noi exportăm, 
facem o producţie mult mai bună în Europa. Dar pentru aşa ceva 
trebuie să ai o pledoarie convingătoare! 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Excelenţă, este deja şi al lor, 16% l-au cumpărat! 
 
Domnul Daniel Dăianu: 
Haideţi că nu vreau să intru în astfel de probleme! Şi acesta 

este un aspect, nu vreau, acum, să-l discutăm. 
Aşa cum am construit contracte de privatizare aşa am făcut şi 

aici. 
În ceea ce priveşte prioritatea, da! Şi aici leg de al doilea 

răspuns al meu. Agricultura va reveni, dar va fi discutată cu multă 
pasiune. De ce? Pentru că şi ţările nordice, care vor să dea mai puţin 
agriculturii şi vor să se orienteze către energie şi către noile resurse, şi 
ei înţeleg că nu se poate. Ce s-ar întâmpla dacă ai avea eroziunea 
solului? Având în vedere schimbările de climă, mai ales că ele 
pledează pentru a combate efectele schimbării de climă, pledează 
pentru o politică la nivelul Uniunii Europene, unde intră în coliziune 
cu cei care vor să protejeze industriile, industria auto, mai ales. Deci 
există multe conflicte în Uniune. Ori, pe acest teritoriu al întâlnirii, 
da? Pe gândiri neuniforme şi de interese care nu converg, da? Trebuie 
să promovăm o viziune care este îmbrăţişată şi de alţii şi care este 
înţeleasă de oameni. Aşa cum oamenii protestează când 
hipermarketurile practică nişte preţuri, pentru a-şi menţine marjele – şi 
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a fost un curent de opinie foarte puternic în Parlamentul European – 
aşa trebuie să facem şi în domeniul agriculturii, dar cu inteligenţă, 
trebuie să folosim filiera parlamentarilor noştri, pentru că nu este 
suficient să ne ocupăm numai de soarta românilor care lucrează în 
străinătate! Şi asta importă mult, dar nu e suficient! Miniştrii noştri să 
aibă mandate bine construite şi să poată să argumenteze, că nu este 
suficient să citeşti de pe o coală de hârtie! Şi trebuie să avem alianţe 
strategice. Cu cine? Cu polonezii, cu ungurii, cu belgienii. Nu prin 
ieşirea în stradă – că ei mai fac şi asta, aţi văzut, ies cu tractoarele şi 
blochează circulaţia, fie la Bruxelles, fie la Paris – dar nu prin blocaj! 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă mai sunt întrebări? 
Dacă nu, domnilor miniştri, de altfel, noi am şi deviat puţin, 

pentru că sunt inerente astfel de discuţii şi nu este prima dată când, în 
discuţiile pe care le-am avut aici, la comisie, am abordat şi celelalte 
probleme, pentru că toţi colegii, indiferent de apartenenţa politică – 
aici suntem prezenţi de la PNL, PSD, PDL, de la minorităţi este 
bolnav şi UDMR-ul nu a venit astăzi, dar sunt interesante lucrurile şi, 
domnule ministru Dăianu, în mod sigur o să mai apelăm, probabil, la 
discuţii în cadrul comisiei, într-un dialog, pentru că sunt interesante şi 
nu numai interesante, dar sunt şi chestiuni care cred că trebuie luate 
foarte serios în seamă, ceea ne-aţi spus şi astăzi. 

Vă mulţumim încă o dată pentru clarificări şi, eventual, dacă 
vor mai fi probleme legate de această chestiune ne permitem să vă mai 
invităm, pentru a ne lămuri asupra problemelor. 

Vă mulţumim foarte mult! 
 

* 
 

Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, am vrea să continuăm audierile noastre. 
Este şi domnul director general aici. 
Astăzi nu ne interesează prea mult Consiliul de administraţie. 

Ne interesează alte chestiuni de clarificat. 
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Deci au venit domnul Valentin Apostol, domnul Florin 
Bogdan, consilier al domnului ministru, domna Maria Pascu, de la 
Ministerul Agriculturii, şi domnul Dan Adrian Mocanu, de la 
Ministerul Mediului, Apele Române. 

Domnule director general, noi v-am convocat pentru că 
rămân mai multe probleme pe care va trebui să le clarificăm şi, pentru 
că de-a lungul şedinţelor de audiere de la comisie au apărut diverse 
probleme, toate cu consecinţe asupra situaţiei actuale din sistemul de 
îmbunătăţiri funciare şi probabil pentru ceea ce înseamnă măsuri care 
trebuie luate, noi am considerat că trebuie să avem o discuţie aici, în 
faţa comisiei, legată de o chestiune pe care va trebui să o clarificăm, şi 
anume este vorba de acest program ROMAG 98 dezvoltat cu firma 
TRANSKEM din Statele Unite ale Americii şi care până la urmă s-a 
încheiat cu această, hai să nu-i spunem pagubă, dar oricum o pierdere 
sau o nevalorificare a unei valori de peste 100 de milioane de dolari. 

Dumneavoastră ne-aţi răspuns la un chestionar şi eu vreau să 
vă spun că nu am avut timpul suficient să iau fiecare răspuns şi să îl 
văd şi să îl analizez, şi l-am pus şi la dispoziţia colegilor mei, şi sunt 
convins că nici ei n-au avut timp pentru că au fost în teren şi încă mai 
sunt în teren. Eu, însă, m-am uitat foarte atent la ceea ce a însemnat 
chestiunea aceasta a ROMAG, şi v-aţi limitat acolo la un răspuns 
foarte scurt. Îl am aici, dar nu vreau să îl reiau acum, pentru că eu am 
nevoie să clarificăm nişte probleme, şi aş dori să ne spuneţi cum s-a 
derulat acest program. 

A început discuţia prin 1995-1996, după care a fost pus în 
practică, legiferat, aprobate şi două SRL-uri de gestionare, de 
management al acestui program. La unul dintre ele aţi fost şi 
dumneavoastră administrator, după câte se ştie, deşi în răspunsul pe 
care ni l-aţi dat nu ne-aţi confirmat acest lucru, şi nu am înţeles de ce, 
pentru că vă rog să reţineţi – nu pornim de la prejudecăţi sub nici o 
formă, dar dorim să clarificăm problema. 

Pentru că, aşa cum a reieşit din discuţiile cu domnul ministru 
Dăianu, dânsul a avut avertizări asupra viitorului ministru care a 
ocupat portofoliul Ministerului Finanţelor, a avertizat în guvern asupra 
inoportunităţii semnării unei garanţii guvernamentale pentru un 
proiect care se prezenta extraordinar de favorabil şi, cu toate acestea, 
el s-a constituit şi s-a dus într-un eşec, şi nu este numai un eşec al unui 
proiect. Domnul ministru spunea pe bună dreptate că un sector nu stă 
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într-un proiect. Din păcate, în ceea ce priveşte sectorul întreg, şi 
cunoaşteţi foarte bine, situaţia nu este una dintre cele mai bune. Şi 
dacă se spune altceva, eu vă spun că toţi colegii care merg în teritoriu 
constată altceva, şi ne pare rău, dar se constată altceva inclusiv faţă de 
ceea ce am discutat noi aici. 

Am dori să ne clarificaţi această problemă legată de ceea ce a 
însemnat derularea acestui proiect. 

Domnul Dinu Gavrilescu ne-a spus acelaşi lucru – că a 
transferat responsabilitatea domnului secretar de stat Dobrescu şi de la 
domnul secretar de stat Dobrescu responsabilitatea s-a dus către 
ceilalţi, printre care şi către dumneavoastră. 

V-aş ruga acum să ne relataţi pe cât posibil cu exactitate 
chestiunea acestui program – cum s-au adus utilajele, de ce s-a ajuns 
la acest SRL dintre TRANSKEM şi RAIF. După câte ştiu eu, nu prea 
se putea face la vremea aceea acest SRL, şi de ce apoi s-a transferat 
spre un alt SRL, TRANSAG, la care posesorii de acţiuni erau în 
Cipru, 98%, şi alţi şase cetăţeni americani, şi până la urmă 
dumneavoastră eraţi singurul din România care răspundeaţi de acest 
TRANSAG. 

Vă rugăm să ne daţi câteva lămuriri pe această problemă, 
după care colegii parlamentari care sunt puşi la curent cu această 
problemă vor avea cuvântul, că trebuie să o lămurim, pentru că iată că 
noi ne lovim în continuare de ea. Problemele SNIF-lui nu sunt 
probleme de ieri, de alaltăieri, ci sunt probleme care vin din nişte 
chestiuni de negestionare corectă a unor resurse şi a unor proiecte şi 
programe. 

Ce s-a întâmplat cu utilajele? Cum au fost valorificate ele? 
Am înţeles că la vreo 15 milioane, din cele 115. Unde au ajuns aceşti 
15 milioane de dolari? 

Astăzi ne interesează în principal punctul de vedere legat de 
această problemă, pentru că în acest sens am făcut convocarea cu 
aprobarea colegilor săptămâna trecută. 

Vă rog, domnule director. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, răspunsul pe care vi l-am dat în 

materialul pe care l-am trimis rămâne. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, să ştiţi că nu vă adresaţi preşedintelui, ci 

vă adresaţi unei comisii, deci sunt colegii mei care vă ascultă ca şi 
mine cu mare interes. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Am înţeles. 
Deci răspunsul pe care vi l-am dat prin materialul trimis 

rămâne în vigoare. 
RAIF-ul nu a gestionat programul ROMAG 98. Subsemnatul 

nu am fost reprezentantul firmei TRANSKEM. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
TRANSAG am spus. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Aţi spus TRANSKEM, domnule preşedinte. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Acolo a fost scris aşa. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu am fost nici reprezentantul firmei TRANSAG. 
Dacă dumneavoastră aveţi alte documente, nu este nici un fel 

de problemă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De aceea vă spun că trebuie să o lămurim. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Bun. 
Deci eu am plecat de la conducerea Regiei Autonome de 

Îmbunătăţiri Funciare în 10 decembrie 1998. Programul nu începuse. 
Am plecat şi a venit următorul director, era ministru domnul 

Mureşan, şi m-am întors în 2001. 
În perioada 1999-2000 nu ştiu ce s-a întâmplat, nu au venit 

utilajele pe vremea mea, nu m-a întrebat nimeni, nu m-am ocupat de 
program. 
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Mai departe, programul s-a derulat în conformitate cu 
prevederile legale. 

Programul s-a încheiat în 2003, conform unei ordonanţe de 
urgenţă. Utilajele au fost preluate de AVAS, s-a făcut inventar. În 
momentul când AVAS-ul a făcut evaluarea utilajelor, valoarea 
utilajelor a fost 80% din valoarea facturii. S-au vândut la licitaţie de 
către AVAS pe baza unei legi pe care nu am cum s-o controlez. Cum 
s-a organizat licitaţia, răspunde AVAS-ul. 

Toate utilajele au trecut la AVAS. 
În iulie 2004 eu am plecat de la SNIF şi mai departe, în ceea 

ce priveşte activitatea SNIF-ului, nu mai ştiu ce s-a întâmplat şi nici 
nu mă interesează. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu cred că ne interesează pe toţi, că de aceasta este comisie. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Păi nu, dar nu mă interesează pe mine că am plecat din 

sector. M-a dat afară. 
Deci să vină cineva să vă spună care a fost în perioada 2004-

2008, 2009 la SNIF. 
Eu am plecat din sector, am fost eliberat din funcţie de 

domnul ministru Flutur, nu am avut nici o legătură cu sectorul în 
perioada aceasta. Nu ştiu ce s-a întâmplat la SNIF, nu ştiu câte datorii 
a luat SNIF-ul. 

La SNIF a fost numit un director general în iulie 2004, care 
ştie ce datorii a luat. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, am o rugăminte – vă rog să ne spuneţi cine 

a fost administratorul TRANSAG din partea ministerului, pentru că în 
calitatea de director, chiar dacă nu aţi fi fost în perioada respectivă cu 
responsabilităţi, ulterior problema este atât de importantă şi orice 
director şi orice echipă de conducere a unui sector de importanţa 
acestuia trebuie să o cunoască. 

2) Poate ne spuneţi exact cum s-au întâmplat toate 
problemele începând în 2000 până în 2004, că s-au luat şi atunci nişte 
decizii legate de problema aceasta a TRANSAG şi SNIF. 



 37

Vă asigurăm că îl vom chema şi pe domnul ministru Flutur, şi 
pe ceilalţi. 

Dar dumneavoastră, care lucraţi de atâţia ani în sector, că aţi 
fost sau nu aţi fost, care a fost administraţia acestor firme şi de ce 
credeţi că s-a admis o astfel de problemă, şi care au fost poziţiile 
ulterioare legate de rezolvarea acestei probleme, ca să nu ajungem în 
situaţia în care suntem astăzi. Aceasta este problema pe care vreau să 
o clarificăm. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Eu nu pot să clarific această problemă, şi nu pot să vă dau 

aceste răspunsuri pentru că sunt şase ani de atunci. Eu am răspuns la 
aceste întrebări la două procese penale care s-au terminat cu 
neînceperea urmăririi penale. 

Toate răspunsurile... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai un minut, vă rog, şi după aceea vă las, pentru că este 

un dialog. 
Să ştiţi că ne-am adresat, ca să ştiţi, şi procurorilor în acest 

sens, ca să clarificăm de ce s-a ajuns la NUP după ce se constată că 
este o pagubă după care nu este o pagubă. Consecinţele sunt cele pe 
care le avem, şi repet: o rădăcină este discutată astăzi cu doi miniştri. 

Aceasta este problema, şi toţi suntem interesaţi, pentru că noi 
trebuie să clarificăm nişte probleme - de ce situaţia de acum este aşa şi 
ce s-a întâmplat cu acel pachet de utilaje şi cu acei bani. Statul român 
a fost executat clar. Toată sarcina aceasta a fost transferată spre RAIF, 
deşi nu am înţeles de ce. 

Am spus că poate ne lămureşte Remeş şi cu Mureşan, când 
vin ei aici. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu a fost transferată nici o sarcină către RAIF. 
RAIF-ul a avut o hotărâre de guvern, iar în activitatea lui nu 

s-a intersectat cu programul ROMAG 98. 
Deci vreau să vă spun foarte clar: programul ROMAG 98 nu 

are nimic comun cu funcţionarea sistemului de îmbunătăţiri funciare. 
A fost un program în care s-au adus nişte utilaje. Atât. 
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Nu s-au luat bani de la stat, nu s-a luat personal de la RAIF să 
lucreze pentru program. 

Deci acest program a fost un program paralel cu activitatea 
de îmbunătăţiri funciare. 

Obiectul de activitate al SNIF-ului şi al RAIF-ului nu a fost 
încălcat cu nici un milimetru. A fost contabilitate separată şi aşa mai 
departe. 

În ceea ce priveşte cine a transferat de unde a transferat, nu 
pot să vă spun că nu am mai fost. 

Deci dacă eu am plecat în 10 decembrie 1998 şi utilajele s-au 
adus în 1999, nu pot eu să ştiu cine le-a transferat şi cine le-a adus. 

Să vină cei care au fost în perioada cealaltă. 
Eu doi ani de zile nu am ştiut nimic despre acest program. 
Ce pot eu să vă spun despre această perioadă dacă nu am 

fost? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
Domnule director, avem nişte acte în care dumneavoastră 

apăreţi ca administrator la AGROSERV SRL. Figurează şi adresa 
dumneavoastră – cetăţean român, domiciliat în Bucureşti şi aşa mai 
departe. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Corect. 
 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Deci, în această calitate, dorim să vă întrebăm ce aţi făcut cât 

timp aţi fost dumneavoastră administrator acolo, cât aţi făcut parte din 
conducerea AGROSERV, şi ce s-a întâmplat în acea perioadă cu 
contractul la care ne referim. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Administrator acolo, la AGROSERV, am fost în perioada 

când el s-a constituit şi până am plecat, că el s-a constituit în februarie 
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şi eu am plecat în noiembrie. Este o perioadă. În timpul acesta nu s-a 
întâmplat nimic la AGROSERV pentru că programul a început din 
1999. 

În ceea ce priveşte revenirea mea în 2001, a fost funcţia. Asta 
este tot. 

De ce AGROSERV-ul nu a derulat acest program, nu este 
problema mea. Nu îmi aparţine mie transferul de responsabilitate şi 
aşa mai departe. 

Iar tot ceea ce mă întrebaţi dumneavoastră scrie în toate 
documentele care sunt la cele două dosare penale. Aveţi puterea să 
cereţi de acolo. 

Eu nu pot să vă spun altceva, pentru că nu îmi mai aduc 
aminte. S-ar putea să vă declar ceva acum şi, puse cap la cap, să se 
spună: domnule, a apărut o problemă nouă, Apostol a declarat altceva. 

Eu nu pot să vă declar nimic. Aveţi dosarele, cereţi-le, şi 
aveţi acolo toate răspunsurile. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule director general, am reuşit să intru în posesia 

contractului dintre RAIF şi TRANSKEM în care dumneavoastră aţi 
semnat în calitate de director general acest contract şi cu domnul 
director tehnic. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Director economic. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Numai puţin, vă rog, ca să îmi formulez întrebarea. 
Acest contract este deosebit de complex vizavi de cauzele 

sale economice, tehnice. Nu este semnat de nici o persoană să spunem 
cu responsabilitate economică în sistemul de îmbunătăţiri funciare, 
sau dacă dumneavoastră sunteţi specialist economist, spuneţi-mi, vă 
rog, cum aţi putut semna acest contract care la capitol VII.1 prevede: 
plata pachetului va fi făcută prin acreditiv documentar confirmat 
irevocabil, plătibil la vedere. 
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Pentru colegi şi pentru presă, acest lucru înseamnă faptul că 
în momentul în care vânzătorul îşi încarcă marfa în mijlocul de 
transport, poate intra în posesia banilor înainte de a exista recepţia 
mărfii, înainte de a se verifica dacă au fost respectate clauzele 
contractuale, şi mă refer aici la transmiterea eşalonată a pachetelor 
agricole în funcţie de modul cum ele ar fi urmat să se valorifice în 
continuare. 

A doua întrebare pe care doresc să v-o formulez: în 
înţelegerea care a existat cu Ministerul Finanţelor se specifica că 
pentru a încheia acest contract sunt necesare garanţii subsecvente cu 
beneficiarii pachetelor agricole. Doresc să ne spuneţi dacă aţi obţinut 
acest garanţii subsecvente de la cei cu are urma să încheiaţi contractul 
de vânzare a pachetelor agricole, pentru că de aici încep să se precipite 
problemele. 

Şi un alt aspect pe care doresc să vi-l supun atenţiei: cum aţi 
permis ca, în momentul în care au intrat pachetele agricole în ţară, 
acestea să rămână în posesia TRANSAG, câtă vreme dumneavoastră 
eraţi beneficiarul acestor pachete. Deci au rămas la o terţă persoană, că 
de acolo de fapt a început exodul acestor utilaje. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Referitor la prima întrebare, contractul este semnat de 

directorul economic al RAIF-ului. Deci este clar, da? 
 
Domnul Pavel Horj: 
Dumneavoastră sunteţi. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci contractul de vânzare-cumpărare este semnat de 

directorul economic al RAIF-lui Victor Toma. Scrie clar. 
Deci este semnat de domnul Gavrilescu, de domnul 

Dobrescu, directorul economic al RAIF-ului şi cu mine, deci avem 
parte economică. 

Deci am răspuns la primul punct. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Deci şi dumneavoastră. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Şi eu. 
Lăsaţi-mă să vă răspund. M-aţi întrebat, lăsaţi-mă să vă 

răspund. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Vă rog. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci la prima întrebare – există parte economică în acest 

contract. 
Victor Toma a fost directorul economic al RAIF-ului. 
Este semnat? 
 
Domnul Pavel Horj: 
Da, şi de dumneavoastră. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
M-aţi întrebat de ce nu este partea economică. Există parte 

economică, da? Bun. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Deci consecinţa acestui contract mă interesează. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, aveţi trei întrebări. 
Să mă lăsaţi să răspund. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am o rugăminte: domnule director, mă faceţi să vă 

reamintesc că sunteţi în faţa unei comisii parlamentare, or, dacă 
vorbiţi pe acest ton – să mă lase sau că aşa spun eu, este o greşeală pe 
care o faceţi. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă rog să mă scuzaţi. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, aici nu sunteţi în consiliul de administraţie 

al ANIF-ului, în relaţiile cu ceilalţi subordonaţi, şi nici măcar la 
minister. 

Aici aţi venit să clarificăm nişte probleme care s-au terminat 
cu 115 milioane de euro pagubă, şi eu vreau să lămurim. 

Iar în sectorul respectiv, în documentele pe care le avem, în 
depoziile de aici, dumneavoastră figuraţi cu nişte chestiuni, şi vă atrag 
atenţia încă odată că tot ce se spune se înregistrează, inclusiv ce spun 
eu acum, se stenografiază, şi că prin lege suntem obligaţi să vorbim 
adevărul şi numai adevărul. Nu avem procedura de jurământ. 

Nu este vorba de a relua, ci este vorba de o situaţie 
dezastruoasă a acestui program care are influenţe şi care de fapt a dus 
în 2004 inclusiv la scindarea RAIF-ului, inclusiv neclarificări privind 
patrimoniul, inclusiv problema de administraţie specială, care este 
nelegală, cu nişte comportamente inclusiv acolo. Noi căutăm şi ne 
vom sfătui în final care ar fi procedura să cerem blocarea acestor 
personaje acum, să nu mai cerem nu ştiu ce cantoane de pe nu ştiu 
unde, să le transferăm pe la comune ca să le putem lua şi aşa mai 
departe. 

Noi vom amâna raportul pentru data de 12 până clarificăm 
toate problemele. Nu este vorba de a învinovăţi. Problema este o 
consecinţă a unui management sub orice critică transferat de la unul la 
altul, aşa cum spunea domnul Gavrilescu, şi mă iertaţi că spun aici, 
dar am avut doi oameni şi am toată stima. Dânsul face lucruri 
excepţionale, dar nu pot să transferi într-un minister responsabilităţile 
fără să ai scris şi după aceea să profiţi de faptul că a fost această 
scăpare. 

Noi am fost miniştri. Suntem cinci aici care am lucrat. Nu 
suntem necunoscători ai acestei relaţii. 

Dincolo de ele, este vorba de modul cum s-au adus aceste 
utilaje, cum s-au negociat ele, cum s-a restituit preţul lor, cum s-a 
încărcat RAIF-ul, pentru că nu RAIF-ul trebuia să se încarce cu aşa 
ceva. 

Cine a protestat? Este vreo notă scrisă, cum este cea a 
domnului ministru Dăianu, că nu se poate face garanţie 
guvernamentală? 
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Urmează, sigur, şi punctul de vedere al domnului Dobrescu, 
că îl vom chema aici, chiar pe afirmaţiile făcute de domnul ministru 
Gavrilescu. 

Dar aici să ştiţi că nu încheiem problema respectivă până nu 
creionăm toate responsabilităţile. Nu o încheiem. 

Nu este ţintă nici Apostol, nici un ministru, nici altul. 
Este vorba de clarificarea unei probleme dintr-un sector vital 

pentru România. 
Vreau să vă spun că ieri am fost până în Neamţ; este dezastru 

total. În Dobrogea – dezastru total. La Brăila – dezastru total. Am 
vorbit cu un producător, cu preşedintele de acolo – este dezastru total. 

Noi trebuie să clarificăm problema. De aici va pleca cu 
lucruri bune, cu lucruri rele, un bilanţ al lor şi cu propuneri, şi 
aşteptăm inclusiv de la Banca Mondială, aşa cum am stabilit, să ne dea 
propuneri. 

Vom analiza toate contractele, tot ce s-a făcut. 
Nu a fost timp, pentru că colegii sunt plecaţi încă în teritoriu, 

dar, vă rog să reţineţi, şi am spus-o şi data trecută şi o repet: dacă vom 
constata că depoziţiile sunt inexacte, vă asumaţi o mare 
responsabilitate. 

Nu ne jucăm. Nu venim la o interpelare că trimitem de colo 
colo, că nu am semnat dar am condus, am coordonat. Nu vreau să 
spun ce se întâmplă şi acum, pentru că este o problemă când am 
dualitatea pe un sector greu. Este o dualitate, şi de multe ori există 
dezinformări de toate felurile. 

Dacă nu ne soseau astăzi materialele solicitate, acestea erau 
închise într-un fişet pe undeva. Nu este normal. 

Noi suntem toată vara aici, şi am venit zi de zi. Uitaţi-vă, din 
14, suntem 9. Suntem cu colegii noştri aici. O zi nu s-a lipsit. 

Vă rog, haideţi să discutăm cu decenţă, să ne ascultăm, 
fiecare are cuvântul, şi vă asigur de toată protecţia unui comportament 
absolut normal al dialogului, aşa cum am făcut-o de fiecare dată. 

Dar aici vă rog să fim atenţi, pentru că orice detaliu ne ajută 
să clarificăm o problemă care pe dumneavoastră ar trebui să vă 
intereseze în primul rând, pentru că, altfel, dacă sectorul mergea bine, 
noi nu eram aici. 

Vă rog, domnule deputat. 
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Domnul Pavel Horj: 
Aş vrea să fiu mai explicit - dacă aţi cunoscut semnificaţia 

juridică a acestei modalităţi de plată. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, de atunci au trecut opt ani. Eu nu mai ştiu 

ce s-a întâmplat atunci. Tot ceea ce mă întrebaţi dumneavoastră scrie 
în cele două dosare penale. Vă rog mult să cereţi dosarele penale. 

Nu mai pot să spun, că nu mai ştiu. 
Nu ştiu ce am declarat atunci, nu mai ştiu condiţiile, şi nu pot 

acum, după opt ani de zile, să revin. 
Deci acest contract s-a semnat când s-a semnat – parcă în 

1997. Domnule, sunt 11 ani de atunci. Credeţi că cineva poate ţine 
minte fiecare punct al contractului? 

Nu ştiu. 
Dacă procurorii care m-au audiat, că am dat nişte declaraţii, 

dacă am scris şi mi-au dat nişte neînceperi de urmăriri penale, eu zic 
că am răspuns cum trebuie. 

Acum nu vă pot spune ce a stat la baza punctului. Nici nu ştiu 
ce punct este acela, nici nu îmi mai aduc aminte. 

Deci nu vă pot răspunde la această întrebare. 
Nu vă pot răspunde. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Bun. 
Continuaţi, atunci, cu chestiunea referitoare la recepţia 

acestor utilaje şi la faptul că au rămas la TRANSAG, fără ca 
TRANSAG-ul să aibă vreo calitate în acest contract. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Sigur, cu cea mai mare plăcere. 
Recepţia s-a făcut în anul 1999, când eu nu mă mai ocupam 

de acest program. Eu am plecat din 1998 din RAIF, am plecat din 
sector, şi ele au venit în 1999, şi eu m-am întors în 2001. Perioada 
1999-2000 nu este perioada mea. 

Întrebaţi pe cei care le-au recepţionat, întrebaţi-i pe cei care 
au condus atunci sectorul. De ce mă întrebaţi pe mine? 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule doctor, eu vorbesc cu un doctor. Dacă mă trimiteţi 

acolo şi mă trimiteţi pe tonul acesta, nu este în regulă. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Am răspuns la o întrebare. 
Să întrebe pe cei care au condus instituţia în perioada aceea. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este altceva. Puteţi să ne spuneţi pe un alt ton, dar nu aşa. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu am fost atunci. Am fost dat afară de domnul Mureşan. 
Am plecat. Nu m-am mai ocupat de problemă. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Pe vremea dumneavoastră a intrat vreun pachet agricol în 

ţară? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
Pachetele au intrat în 1999.  
Eu am plecat în 10 decembrie 1998, conform ordinului 

domnului Mureşan. 
 
Domnul Pavel Horj: 
O altă întrebare: în 2003 eraţi director general al SNIF. 
Cunoaşteţi sau aveţi cunoştinţă despre transferul a 11.000 de 

echipamente de udare de la SNIF Vrancea spre Ialomiţa, şi de acolo 
acestea s-au predat printr-un proces-verbal la AUAI Coşereni? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
În 2000. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Bine, atunci în 2000. 
Eraţi dumneavoastră? 
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Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Eu am venit în ianuarie 2001. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Aveţi cunoştinţă despre această cantitate mare? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Am avut cunoştinţă, ştiu că este un dosar penal pe rol, cu 

directorul care a fost la Ialomiţa, cu AUAI-ul respectiv. Atât. 
Deci nu am fost când s-a făcut această tranzacţie. 
Am auzit de ea, nu am fost, nu s-a derulat prin centrală, deci 

nu a fost făcută pe vremea mea. 
 
Domnul Pavel Horj: 
În zona Valea Doftanei a avut loc o amenajare antierozională 

a versanţilor în BH Doftana. Eraţi director general când s-au făcut 
aceste lucrări în 2004? 

În 2004 eraţi? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, cu cel mai mare respect, dumneavoastră 

credeţi că eu pot să ţin minte toate lucrările de investiţii care s-au 
făcut? Nu ştiu. Să verificăm. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Rugămintea mea este să nu îmi răspundeţi tot printr-o 

întrebare. Îmi răspundeţi prin da sau nu. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci nu cunosc. Eram director general în 2004. Nu ştiu. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Pentru că este vorba de un contract de 4 miliarde de lei vechi, 

şi se presupune că nu s-a executat nimic, iar dumneavoastră aţi fi 
semnat plata acestui contract. 

Deci nu aveţi cunoştinţă. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Nu am cunoştinţă. Nu ştiu. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Chirilă. Vă rog. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Eu nu mai am nici o întrebare, dar rămân surprins. 
De câte ori ne-am întâlnit cu domnia sa, am primit sfaturi 

tematice, ne-a mai tras şi de urechi, ne-a certat şi ne-a explicat cum 
funcţionează societăţile comerciale, şi am fost trimişi spre documente. 
Probabil că aşa trebuie să facem, şi nu are rost nici să îl supărăm, nici 
dumnealui să ne pună la colţ. 

Dar eu rămân surprins – a fost dat afară de ministrul 
Mureşan, ministrul Gavrilescu spune cele două personaje care ştiu 
foarte bine de la A la Z ce se întâmplă cu acest program. 

Într-adevăr, nu este un proiect care dă peste cap un sistem. 
Este un proiect care a fost începutul dezastrului, că poate nu este chiar 
sfârşitul în ceea ce priveşte irigaţiile şi îmbunătăţirile funciare. 

Deci, dat afară de Mureşan, dat afară de Flutur, revenit şi 
neplecând niciodată din sistem - nu a mai lucrat în îmbunătăţiri 
funciare, în Minsterul Agriculturii, dar astăzi este tot acolo, 
preşedintele Consiliului de administraţie al ANIF-ului. 

Nu am nimic cu domnul Apostol şi nici nu am de ce să am 
ceva împotriva domniei sale, dar eu, dacă aş fi atâta timp în acest 
parcurs şi astăzi aş fi cel care face politica de îmbunătăţiri funciare şi 
de irigaţii la ANIF, cred că m-ar interesa şi istoria. 

Adică nu putem să spunem – nu mai sunt, am lipsit două 
săptămâni, m-a dat afară, nu am revenit, că eu nu am părăsit nici un 
moment. 

Şi aceasta nu este o problemă ieftină, un raport comercial 
între două SRL-uri. Sunt lucruri grave care au influenţat un sector, şi 
experienţa domniei sale şi atitudinea cooperantă ne-ar duce în situaţia 
ca şi noi să înţelegem exact cum au evoluat lucrurile. 
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De aceea, l-am ruga, şi colegii mei îl roagă nu să ne dea ca la 
farmacie răspunsuri la centimă, că ne uităm în documente, dar să nu 
fim puşi la punct pentru un lucru pe care noi vrem să îl descâlcim, şi 
toţi cei care au lucrat, inclusiv dumneavoastră, l-aţi încâlcit. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Dacă îmi permiteţi, fac o precizare: din 2005, eu nu am mai 

lucrat în sector. Nu am mai lucrat în Ministerul Agriculturii. Deci nu 
m-am învârtit în sector timp de 4 ani de zile. 

 
Domnul Constantin Chirilă: 
Dar astăzi sunteţi în măsură să vorbim despre politica în 

domeniu pentru că coordonaţi Consiliul de administraţie de la ANIF, 
şi cred că ar trebui să ne spuneţi: chiar ştiţi ce s-a întâmplat? Chiar 
ştim ce avem de făcut? Aceasta este ideea. Noi nu căutăm vinovaţi. 
Nici nu mă interesează. Sunt alte organe, alte instituţii care se ocupă 
de aşa ceva. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, vă stau la dispoziţie - în funcţiile pe care le 

am, răspund de la data în care am fost numit. Atât. Atâta este 
răspunderea mea. Sunt funcţionar public, am nişte funcţii publice şi 
răspund de la data la care sunt numit. Ce s-a întâmplat din 2004 în 
2005, nu am fost în sector şi nu pot să vă dau aceste date, că ar 
însemna să vă dezinformez, şi nu vreau să vă dezinformez. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Mircia Giurgiu. 
 
Domnul Mircia Giurgiu: 
În 2001, când aţi revenit în sector, cum aţi reluat aceste 

utilaje, şi mă refer la contractul respectiv? Ce aţi făcut în acea 
perioadă pentru a pune în valoare acea investiţie? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, am venit în 2001 şi am găsit un program în 

derulare. 
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Încă odată: programul nu s-a derulat prin SNIF. Utilajele n-au 
fost la SNIF. SNIF-ul nu a avut nimic comun în domeniul ei de 
activitate cu acest program. Singura intersecţie a acestui program cu 
sistemul de îmbunătăţiri funciare a fost că dădea apă pentru 
echipamentele de irigat care erau în program. Atât şi nimic mai mult. 

 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Numai că le-a plătit, nu? 
Atunci, de ce a plătit, dacă nu a avut nimic? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, fac următoarea precizare: eu, când mă refer 

la datorie, mă refer la un buget al SNIF-ului aprobat printr-o hotărâre 
de guvern. Acest buget al SNIF-ului aprobat prin hotărâre de guvern 
pentru amenajările de îmbunătăţiri funciare nu a plătit nici o centimă 
pentru programul ROMAG 98, nici un leu. Eu la asta m-am referit. Nu 
a plătit nici un leu. 

De asta am spus la început că acest program nu s-a intersectat 
cu activitatea de îmbunătăţiri funciare sub nici un fel de formă, pentru 
că el a fost un program paralel de adus echipamente în România. 

De ce s-a ales RAIF-ul? Nu ştiu. Aşa s-a hotărât. 
Dar derularea programului sau mai departe toate activităţile 

nu au avut comun nimic şi, ca să vă răspund mai departe, în momentul 
când acest program se derula, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare iriga un milion de ha, deci ca dovadă că programul nu a 
influenţat această activitate. 

Deci fac încă odată afirmaţia: în 2003, când programul se 
derula, SNIF-ul a irigat un milion de ha. 

Dacă programul avea o problemă asupra SNIF-ului, probabil 
că nu trebuia să irige nimic. A irigat un milion de ha. 

Deci încă odată: programul a fost paralel cu activitatea de 
îmbunătăţiri funciare din România. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel. Vă rog. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Pentru corectitudinea informaţiei, în 2003 s-au irigat 569 de 

mii de ha, conform celor raportate, într-adevăr într-un an extrem de 
secetos. 

Ce vreau eu să vă întreb: prin efectul Legii 138, RAIF-ul s-a 
separat – ANIF şi SNIF. 

Întrebarea mea este: cine a dispus ca acea datorie de 2.800 de 
miliarde să fie preluată de SNIF? Pentru că, prin efectul Legii 138, 
ANIF-ul a rămas o fată mare, curată, frumuşică, deşteaptă şi devreme 
acasă, iar SNIF-ul a preluat pe cârcă, în cocoaşă acea datorie care vine 
din afacerea ROMAG. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, eu zic că lucrurile sunt foarte simple – în 

momentul când SNIF-ul s-a despărţit şi a luat fiinţă ANIF-ul, au rămas 
la SNIF anumite probleme. Sunt probleme strict economice. Eu nu 
ştiu de această datorie de care spuneţi dumneavoastră. Nu ştiu. Deci 
eu nu ştiu ca să fi rămas asemenea datorie. 

A luat utilajele respective, le-a vândut AVAS-ul. 
Deci eu nu ştiu de această datorie. 
Eu am rămas director la ANIF. Cel care a rămas la SNIF, şi a 

rămas director general la SNIF, poate să vină şi să confirme dacă a 
avut. 

Nu vă dau sfaturi. Dau un punct de vedere. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră spuneţi că în momentul când SNIF-ul s-a 

separat în ANIF şi în SNIF ce a rămas, dumneavoastră fiind director 
general la SNIF, nu ştiţi de unde a apărut această datorie de 2.800 de 
miliarde la SNIF. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Mulţumesc. 
Şi o întrebare care nu are legătură cu afacerea TRANSKEM 

este legată de acea scrisoare a dumneavoastră din 25 iunie către ANIF 
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prin care îi anunţaţi la un moment dat că este posibil ca din 2010 să nu 
mai avem subvenţii. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
A cui este scrisoarea? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
A dumneavoastră - semnată de director general Valentin 

Apostol, în atenţia domnului director general Cornel Popa, şi spuneţi: 
după cum cunoaşteţi, AUAI-urile pot accesa fonduri prin măsura 125, 
şi le sugeraţi – veniţi cu proiecte de reabilitare, şi la un moment dat le 
spuneţi – pentru protocoalele în curs de elaborare sau neaprobate 
pentru care nu sunt asigurate în anul 2009 fonduri pentru punerea în 
funcţiune, vom recomanda să nu se mai facă trimitere la anexa nr.2 
întrucât sumele aprobate sunt repartizate, iar pentru anul 2010 
finanţarea acestor lucrări se va putea realiza din proiecte de reabilitare 
şi modernizare finanţate prin măsura 125 sau conform prevederilor 
Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Dumneavoastră, cu alte cuvinte spuneţi aşa: nu aţi finalizat 
protocoalele, nu mai avem bani pe anexa 2, s-au terminat resursele, s-
au încheiat. Ca proiecţie pentru 2010, gândiţi-vă să intraţi pe măsura 
125, să accesaţi, şi începeţi să spuneţi, să sugeraţi, pentru că este 
posibil să nu mai avem subvenţii pe partea de irigaţii. 

Ei, întrebarea mea este aşa: aţi avut discuţie la Bruxelles, 
aveţi corespondenţă cu Bruxelles-ul. Vi s-a spus clar că din 2010 nu 
mai dăm subvenţii la irigaţii? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
Ceea ce am spus noi acolo este că subvenţiile la care mă 

refeream fac parte din Ordonanţa 123. 
Ordonanţa 123 este limitată. În momentul când nu mai sunt 

bani acolo, nu mai poţi să vii să dai bani. 
Oricum banii nu ajungeau pentru toţi cei care vroiau să-şi 

reabiliteze amenajările de irigaţii prin 123, şi le spuneam că trebuie să 
se pregătească pentru 125. 
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La ora actuală, eu, după câte ştiu şi din discuţiile pe care le-
am avut cu direcţia de la noi de specialitate, s-au notificat toate aceste 
cerinţe către Bruxelles şi aşteptăm la sfârşitul lunii august să căpătăm 
un răspuns. 

Deci eu nu am spus că nu vor mai fi, ci am spus: domnule, în 
situaţia în care, dacă va fi. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi o întrebare ajutătoare: plafonul l-aţi stabilit pentru la anul? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
Aşteptăm sfârşitul lunii august. 
Dacă nu avem nimic – ori da, ori ba, aşteptăm sfârşitul lunii 

august pentru o confirmare sau o infirmare şi, atunci, ştim ce avem de 
făcut. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci în funcţie de poziţia Bruxelles-ului. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Exact. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Surdu. Vă rog. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director general, ca să putem fi mai operativi, totuşi 

vă rog să notaţi întrebările mele. 
Prima: la sfârşitul lunii august trebuie negociate tarifele 

pentru 2010, în pregătirea irigaţiilor pentru octombrie. 
Pentru asta, trebuia să aveţi pregătite până acum două 

elemente: unul, în clar, legat că în 2010 se menţine subvenţia la apă, şi 
al doilea – dacă aţi avut vreodată în program sau aveţi acum să 
rezolvaţi solicitarea celor care sunt pe sistemele de irigaţii pe treapta 
2, mai ales 3 şi 4, de a avea un tarif unic. 

Astăzi, cei care sunt în treapta întâi au un tarif de 30 de lei pe 
mia de metri cubi de apă. Cei care sunt în treapta a 4-a sau a 5-a au 
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800, 900, 1.800 de lei pe mia de metri cubi de apă. Sigur că cei din 
treapta întâi au o poziţie diferită, că sunt favorizaţi, dar şi cei din 
treapta întâi şi cei din treapta a 4-a sau a 5-a, când vând grâul, 
porumbul, floarea soarelui, nu le vând la preţuri diferite pentru că nu 
există pe undeva vreo prevedere legală de aplicare a rentei funciare pe 
chestiunea aceasta. 

Întrebarea se pune la dumneavoastră pentru că 
dumneavoastră acum, pentru noi, aici sunteţi un caz fericit că deţineţi 
două funcţii – şi una în execuţie la Consiliul de administraţie al ANIF-
ului, şi una în execuţie – de administrator, deci sunteţi şi colo şi colo. 

A doua întrebare: există de doi ani de zile nişte solicitări ale 
unor UAI-uri constituite în aceşti 2 ani de zile către Ministerul 
Agriculturii, venite poate şi prin ANIF, nu pot să vă spun, deci 
dosărele prin care ei solicită trecerea unor sisteme din domeniul public 
în domeniul public privat pentru a putea şi ei să beneficieze de 
avantajele pe care deocamdată le au cei care irigă. Nu a apărut 
hotărârea de guvern. Astăzi suntem în 5 august. Nu se vor putea 
prezenta nici până pe 30 august ca să intre în programul pentru 2010. 

V-aş ruga să le verificaţi cu atenţie. Dacă vreţi, având în 
vedere că noi am fost şi de câte 2 şi de câte 3 ori pe la toate sistemele 
în 8 judeţe, le avem şi notate. 

3) Există nişte oameni care au avut curajul să pună garanţie – 
casă, masă, maşină, ce au mai avut şi ei pe acolo, şi au făcut nişte 
investiţii în speranţa că vor putea încasa nişte bani pe anexa 2, care şi 
acum un an şi anul acesta încă este în vigoare. Au depus nişte 
documentaţii şi nu au primit banii. Îmi amintesc acum pe unul din 
vreo o sută de exemple – un cetăţean care a plătit transformatorul şi 
cablele de transport electric, pentru ca astăzi furnizorii aceştia, dacă nu 
plăteşti, nu îţi mai dau nimic. 

Deci l-a costat vreo 2 miliarde şi vreo 300 de milioane în 
banii vechi pe el, pe agricultor. 

Deci anexa aceea 2 este o problemă. 
Aşa cum s-a mai spus că şi alte facturi pe care statul nu le-a 

decontat la unele firme private reprezintă o problemă, şi facturile 
acestea reprezintă o problemă. Sunt nişte obligaţii ale statului 
neonorate. 

O altă chestiune: am avut o discuţie comună, şi cred că era 
cineva de la ANIF aici - deşi la prima vedere ar părea că nu ar trebui 
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să fie obligaţia ANIF-ului, ci ar trebui să fie obligaţia UAI-urilor, am 
mai spus şi repet: în mod normal, statul român, care este un bun 
gospodar al banilor lui, ar trebui să negocieze preţul la energia 
electrică - cea mai ieftină energie electrică de la hidrocentrale şi de la 
NUCLEAR ELECRICA către consumatorii de energie electrică ai 
statului, adică ANIF-ul pe de o parte, şi UAI-urile pe de altă parte, or 
aceasta nu se întâmplă. 

Noi aici am avut o discuţie, şi o vom mai reavea, şi vom face 
o notă operativă. 

De ce trebuie acum rezolvat, domnule preşedinte Tabără şi 
stimaţi colegi, şi domnule Apostol? Pentru că ei acum, conform legii, 
trebuie să negocieze tarifele până la 30 august. Care tarife să 
negocieze? Noi am fost acolo, i-am auzit şi am şi fost de acord cu ei, 
ba chiar le-am pus întrebările acestea. 

Pentru că, în mod normal, statul, în mod conştient sau 
inconştient sau cu bună-credinţă sau fără bună-credinţă, mută banii 
mai puţini la alte consumuri de energie şi mută banii mai mulţi 
decontând energia pe care trebuie să o consume ca să se ducă apa la 
irigat. 

Un alt aspect: toate societăţile comerciale mai mici sau mai 
mari până la urmă sunt subordonate legislaţiei române. Există undeva 
în legislaţia română o obligaţie a furnizorului de energie electrică că 
dacă, la data la care a preluat de la statul român prin privatizare 
transformatoare, stâlpi etc., ele erau, le-au luat în inventar, aveau o 
valoare, dar între timp au reziliat contractele unilateral, şi vă rog să vă 
notaţi, că vreau răspunsuri scrise la întrebări până marţi, miercuri, 
săptămâna care vine. 

Există vreo intervenţie a dumneavoastră către ei referitoare la 
rezilierea unilaterală a contractului? Pentru că un număr de ani nu s-a 
folosit instalaţia respectivă. Foarte bine, le-a luat, le-a conservat, dar ei 
nu le-au luat, nu le-au conservat. 

Le-au dus la schimbări de transformatoare prin sate, pe nu 
ştiu mai pe unde, şi le-au abandonat practic. Au intervenit ai noştri, au 
mai distrus din sistemele respective, nu avea nimeni obligaţia să le 
păzească lor stâlpii şi, acum, când zeci de agricultori vor să irige şi au 
nevoie de apă, onoraţii noştri furnizori de energie electrică îi trimit la 
plimbare şi le spun – da, foarte bine, vino la mine, fă comandă de 
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proiect, găseşte-ţi un constructor autorizat de noi, şi pune banii jos. 
Ba, mai mult, să mai plătească şi conectarea la energia electrică. 

Între timp, domnule director Apostol, cei care au fost cândva 
în zona SPP 21 nu mai sunt aceiaşi, că unele asociaţii agricole au dat 
faliment, alţii s-au constituit între timp, deci această chestiune trebuie 
să fie rezolvată. 

Altă chestiune este legată de faptul că acel contract de 
furnizare de energie electrică între furnizori şi consumatori este unul 
în defavoarea totală a agricultorilor. Este numai în favoarea 
furnizorului de energie electrică, şi are câteva puncte – îi taie factură 
la 10 zile după ce citeşte contoarul. Factura îi vine în copie, la 20 de 
zile îi vine originalul, dar în contract scrie că, dacă nu vine cu dosarul 
făcut de UAI, aprobat de direcţia agricolă, aprobat de direcţia de 
finanţe publice, el nu beneficiază de subvenţie. Nebeneficiind de 
subvenţie, nu intră banii, nu plăteşte factura. Nu plăteşte factura, 
plăteşte penalităţi, şi de aici alte şi alte discuţii. 

Mai este încă o chestiune referitoiare la consumul de energie 
electrică anul acesta, şi ne-am uitat peste tot, chiar şi azi este în Ziarul 
Financiar consumul de energie electrică în România anul acesta, şi 
sunt disperaţi producătorii de energie electrică, că a scăzut cu 26%. 

În contractul cu agricultorii, că oricum ei sunt ultimii din ţara 
asta, asta este situaţia, nu-i consiliază nimeni, nu-i ajută nimeni, scrie 
aşa: că nu are voie să consume energie electrică între ora 7 şi 9 
dimineaţa, şi între ora 21 şi 23 seara, adică exact când este mai bine să 
irige şi când apa se duce mai bine, fără vapori. Dacă consumă, 
consumă pe propria răspundere şi plăteşte dublu. 

Mai este încă ceva: că el trebuie de la data de 1 să facă în 
lună o prognozare a consumului de energie electrică. Dacă nu 
consumă energia electrică pentru că peste 7 zile a plouat, trebuie să 
plătească un coeficient de neutilizare a energiei electrice. 

Dacă consumă mai mult pentru că a plouat mai puţin sau 
pentru că a avut nevoie de mai multă apă în luna respectivă, trebuie să 
plătească un coeficient de consum a unei cantităţi mai mari de energie 
electrică decât a avut el aprobat. 

Şi mai sunt în contractul acesta câteva lucruri. Nu aş vrea să 
intru în amănunte. 

Deci problema de fond este acest contract de furnizare de 
energie electrică care este total în defavoarea lor. 
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Noi vom avea o discuţie şi cu alte două organisme care s-ar 
putea implica, în afară de Agenţia Naţională de Reglementare, în 
această problemă. 

O altă întrebare: Apele Române reprezintă sursa noastră de 
apă acolo unde sistemele de irigaţii în majoritatea cazurilor sunt 
gravitaţionale, deci unde apa vine gravitaţional. Mai sunt şi locuri de 
unde se pompează, dar de regulă sunt gravitaţionale. 

În aceste zone, şi avem exemple în judeţele care sunt sub 
incidenţa subcomisiei noastre, sunt cel puţin 4 cazuri în care Apele 
Române procedează de următoarea manieră: ori nu vor să semneze 
contractul de livrare de apă, care este 3 lei mia de metri cubi, ori au 
contract de livrare de apă, dar dau drumul la apă când vor ei şi în 
cantităţile în care vor Apele Române, pentru că, conform unui alt 
contract care este mai important decât contractul pentru legumicultori 
de exemplu, trebuie să dea apa pe un alt circuit decât cel de scurgere 
către staţiile de pompare către canalul magistral pentru că trebuie să 
treacă prin turbine. 

Legumicultorul, dacă nu primeşte apă din 3 în 3 zile sau din 2 
în 2 zile sau nu are apă pe canal în fiecare zi, mai ales pe arşiţa asta, 
compromit 1.200, 800, 1.600 de ha. 

Un alt aspect: Apele Române fac curăţiri de fund la baraje şi 
la unele baraje fac săptămânal, deci toţi cei care sunt în aval de ei pe 
canalul magistral primesc o cantitate importantă de mâl care le distrug 
şi zona de protecţie la staţia de pompare şi care colmatează în 
întregime şi canalul magistral. 

Noi, sigur, i-am invitat, noi suntem liberi să invităm pe 
oricine, şi se spune: vom face, vom drege, dar trebuie să existe o 
reglementare pentru că, până vom face şi vom drege, cel care irigă la 
legume are în fiecare săptămână nevoie de o draglină să o ducă să 
decolmateze. Pe unii chestia aceasta îi sufocă. 

Acestea sunt lucrurile practice. La noi în agricultură un balot 
de paie se face din câteva zeci de mii de fire de paie, iar o şiră mare de 
paie, cum o vedem noi din şosea, se face din câţiva mii de baloţi. Or 
marea noastră producţie agricolă pe care o tot întreţinem noi de 20 de 
ani de zile se face din micile probleme pe care le au oamenii aceştia şi 
care pentru ei sunt catastrofale şi îi bagă în faliment. 

Este un viceprimar în judeţul Buzău care mai are puţin şi 
ajunge la spitalul de nebuni, care a reuşit şi a făcut, atenţie, un UAI cu 
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2000 şi ceva de oameni, pe 1.200 de ha. Şi alţii spun: nu, domnule, noi 
nu putem pe 2.000 de ha, cu 20 de oameni, să îi atragem şi să intre în 
UAI şi să irigăm. 

Alt aspect: există câteva UAI-uri – vreo 180 – care unele de 
48 de zile, altele de 43 de zile, altele de 40 de zile au depus dosarele şi 
dosarele sunt la dumneavoastră pentru subvenţii şi nu au primit banii. 

Am trimis pe unul de la Ploieşti luni la dumneavoastră. Acela 
cultivă legume. Nu i-a mai dat apă de 7 zile. În acestea 7 zile au fost 
40 de grade temperatură afară, în aer, că la sol cine mai ştie câte or fi 
fost? Înseamnă că acela este compromis. 

Sigur că ceva o fi la mijloc – că nu a avut timp să semneze, 
că nu a avut timp să vireze. Tot timpul este un şi, un dacă, un însă, dar 
cel cu o mie de ha de legume a murit. 

Deci vreau răspunsul repede pentru că, altfel, noi, 
coşcogeamite găligani, mari parlamentari în Parlamentul României, 
ne-am dus viţei şi am venit tăuraşi de acolo. 

Noi trebuie să le rezolvăm problemele acum, pentru că ei în 
noi totuşi îşi pun o speranţă. Nu că vom băga noi în puşcărie pe nu ştiu 
cine. Nu acesta este subiectul lor. 

Subiectul lor este: măi, oameni buni, faceţi ceva, că murim 
definitiv! 

Dacă v-aţi gândit vreodată, domnule director general, să 
schimbaţi puţin tactica. 

Noi ştim că în economia aceasta privată munca se plăteşte 
după performanţă. 

Stabiliţi nişte criterii de performanţă pentru fiecare salariat 
ANIF. 

Şi vă rog să faceţi şi o rectificare. 
Înainte vreme, sistemele de irigaţii aveau un stăpân – era un 

şef de sistem de irigaţii, era un şef de sistem de desecare, era un şef de 
sistem de CES. Acum, este cum erau deputaţii pe timpuri înainte de 
votul uninominal – era 8 într-un judeţ – care este deputatul tău? Toţi şi 
nici unul. Acum, cel puţin pe noi ne sună de 30 de ori pe zi că la 
şcoală nu, la drum nu, la apă nu. 

Deci, vă rog să faceţi o analiză până când terminăm noi cu 
raportul acesta, că vom mai cere o prelungire. 

Altfel, timpul trece, leafa merge, ăştia nu lucrează, nu sunt 
organizaţi, nu răspunde nimeni de nimic! 
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Eu, cel puţin, îi dădeam 30 de kg de motorină dimineaţa şi 
seara măsuram cât a arat. 

Aici, dumneavoastră, care sunteţi unitate de execuţie, trebuie 
neapărat să treceţi prin ordin al ministrului, prin nu ştiu ce, prin 
hotărârea Consiliului de administraţie – daţi la răspundere, că nimeni 
nu mai ştie nimic. 

Vă întreba colegul nostru de aici unde sunt cele 10 mii de 
echipamente. Nu ştie nimeni nimic, domnule! Pe nicăieri nu mai ştie 
nimeni nimic! 

Faceţi ceva, daţi-le în primire ce mai este – un ciocan, un cui, 
o ladă, o staţie de pompare. 

Deci, daţi-le în primire cuiva, că au bani – mulţi, puţini, nu 
ştiu - 3 lei, 20 de lei, 100 de lei. 

Nu-i convine, să plece. Poate vin alţii de pe la cabinetele 
noastre de aici şi se duc acolo să lucreze. 

Domnule, este dezastru. 
Este ca într-un război din acesta în care unii sunt ocupaţi şi 

unii ocupanţi – parcă ăia n-au plecat şi parcă ăilalţi încă nu s-au 
instalat. 

Este un dezastru! Şi toată lumea dă din umeri! 
Şi mai faceţi ceva, vă rog mult, la capitolul acesta – domnule, 

daţi-le încărcătură pe o zi, până când îi reorganizaţi. 
Lăsaţi-o cu reorganizarea aceasta, cu descentralizarea. 
Toată lumea prin teritoriu acum a spus: parcă aş mai face 

ceva, dar eu ştiu dacă mai rămân? 
Lăsaţi-o pe asta cu 20%, cu descentralizarea. 
Până mai rămân, până nu mai rămân, daţi-le încărcătură pe o 

zi. 
Să îi trimiteţi să facă peste toate organizaţiile de udători, cu 

subvenţii de la Uniunea Europeană, fără subvenţii, adică cu acceptul 
Uniunii Europene - să mai menţină subvenţia sub formă de ajutor de 
stat, că cineva trebuie să lucreze acolo. 

Domnule director general, nu se duc, nu aleargă. 
Înainte, la direcţia generală erau 50 de oameni. Fiecare avea 

câte 2 comune, 3 comune, 4 comune. 
Domnule, să răspundă de ceva! 
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Şi la comuna respectivă să răspundă cu primarul, cu toată 
lumea. Să facă UAI-urile acestea, pentru că nu le fac! Şi, dacă nu le 
fac, ce mai este se prăduie tot! 

Mai trebuie făcut ceva tot în regim de urgenţă, acum, ca să 
putem câştiga ceva – trebuie stabilit într-un sistem de irigaţii cineva să 
se ocupe – cineva, chiar nu ştiu cine, dar cred că tot direcţia agricolă, 
tot agenţia de consultanţă agricolă. 

Nimeni nu mai vorbeşte nimic acum de o structură de culturi, 
de un asolament, de nimic! 

Se plăteşte bine rapiţa. Cultivă toată lumea rapiţă. Dar rapiţa 
este plină de boli şi rapiţa este plină de insecte. N-au stropit, nu au 
făcut nimic. 

În sistemele de irigaţii există un oarecare pericol în legătură 
cu seminţele care se importă şi care nu au certificare în România. 

Există câteva firme franţuzeşti care i-au nenorocit pe 
majoritatea. Au adus sămânţă de floarea-soarelui care a crescut bine, 
verde la frunză, frumoasă, a făcut o floare frumoasă, iar acum nici nu 
s-au mai legat seminţele şi este plină toată de mucegai şi de toate 
nenorocirile acestea. 

Vă rog să vă notaţi şi treaba aceasta, pentru că atunci când îl 
întrebi pe om, el a spus: domnule, am irigat pe timpul zilei şi am 
distrus floarea soarelui. Nu mă mai interesează. La anul nu mă mai leg 
de apa aceasta că apa este de proastă calitate. Nu este bună apă. A 
venit apă pe Dunăre poluată. 

Ultima întrebare sau rugăminte pe care o am la 
dumneavoastră, că vedeţi că sunt şi întrebări şi rugăminţi: cine 
certifică societăţile comerciale care au dreptul, şi în ce bază, pe ce 
dosar, pe ce formă de prezentare, deci care au dreptul să facă lucrări 
de îmbunătăţiri funciare? Pentru că în majoritatea cazurilor, în 
discuţiile pe care le-am avut cu SNIF, cu ANIF, rezultă că aceste 
societăţi comerciale certificate n-au nici măcar o şenilă de buldozer şi 
câştigă licitaţii de lucrări hidrotehnice speciale având un apartament şi 
un cetăţean turmentat care întreabă: eu cu cine votez? adică eu de 
unde iau banii. 

Iar SNIF-ul, în marea lor majoritate, lucrează până la urmă, 
că tot pe ei îi caută, şi nu subantreprenori, atenţie, nu la prima mână, ci 
sub, sub, subantreprenori, şi el rămâne de îşi mai mişcă câţiva oameni 
acolo ca să nu îi piardă şi pe aceştia, pentru că aceştia, de bine, de rău, 
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mai ştiu cu ce se mănâncă meseria aceasta grea, că aceasta este o 
meserie foarte grea – cea de îmbunătăţiri funciare. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, în ceea ce priveşte tariful unic, în 

conformitate cu prevederile Legii 138, tariful unic nu se mai poate 
aplica în România. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Modificaţi legea. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Eu vă răspund la întrebare. 
Acum, vreau să vă spun că acest tarif pentru fiecare staţie de 

punere sub presiune, şi vă daţi seama că sunt vreo 400 de tarife, a fost 
una dintre cerinţele Băncii Mondiale în momentul când s-a acordat 
acordul de împumut. 

Este scris în scrisoarea de politici semnată în 2002 de către 
vicepreşedintele Băncii Mondiale. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Pot să vă spun ceva scurt? 
A fost aici reprezentantul Băncii Mondiale şi a infirmat. De 

trei ori l-am întrebat. 
A zis: da, Banca Mondială a avut probleme de sistem, 

probleme juridice, şi când a fost problema de coordonare tarifară a 
spus: nu. Aşa au vrut ai noştri, şi Banca Mondială a fost de acord. 

Deci vă rog mult să modificaţi această prevedere pentru că 
această prevedere este discriminatorie şi din cauza aceasta nu se irigă 
măcar un milion de ha. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule vicepreşedinte, de acord cu dumneavoastră, dar îmi 

permiteţi să fac un comentariu? Tariful unic este discriminator. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Ba da. Păi de ce să-l plătească unul care este lângă staţia de 

pompare sau unul care este la 25 de km de staţia de pompare ca acela 
de la staţia de pompare? 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu:  
Păi, atunci, dacă vreţi să facem o discuţie, faceţi altceva – 

schimbaţi subvenţia pe ha la cel care este lângă sursa de apă, la 50 de 
euro pe ha, şi mutaţi 50 de euro la cel pe care Dumnezeu l-a aşezat la 
29 de km de sursa de apă. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Am înţeles. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Altfel, nu mai terminăm niciodată. 
Dacă dumneavoastră, care sunteţi specialist agricol ca şi 

mine, aţi nimeri la staţia 26, la km 29 faţă de sursa de apă, şi vreţi să 
irigaţi, sunteţi înnebunit, ştiţi şi meserie, aţi băgat bani, sunteţi 
pasionat, aveţi obligaţii faţă de cei care au dat pământul şi vreţi să 
faceţi treabă, cum să plătiţi dumneavoastră 1.800 de lei pe mia de 
metri cubi şi celălalt să plătească 30, făcând parte din acelaşi sistem? 

Trebuie tratată treaba în acelaşi sistem. 
Şi vreau să vă mai spun ceva, mă iertaţi, nu pentru că noi am 

fi mai bătrâni ca dumneavoastră sau parlamentari, că nu aceasta este 
problema, că mâine putem fi noi în locul dumneavoastră şi invers, dar 
cu ce este mai important cel care este lângă priza de apă şi ar trebui să 
plătească 30 de lei şi nu plăteşte şi nu se duce nici în UAI şi nu irigă 
şi, când este vorba de calamităţi, vine primul şi face hârtii de 
calamităţi. Păi haideţi să stabilim ceva. 

Şi haideţi să mai stabilim ceva – toţi cei care sunt într-un 
sistem de irigaţie care cât de cât este pus la punct, că avem asemenea 
situaţii, nu primeşte subvenţia pe ha! 

Veniţi şi propuneţi! Asta vor oamenii! Vor şi puţină ordine, 
nu numai alergătură după voturi! 
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Domnul Valentin Apostol: 
Domnule vicepreşedinte, vă promit că în modificările de lege 

care vor veni la dumneavoastră va fi introdusă această propunere. Să 
vedem cum o găsim, adică trebuie să găsim o soluţie mulţumitoare 
pentru toată lumea, şi vă promit că aceasta va fi una dintre propunerile 
respective. Va veni la dumneavoastră. Am înţeles, aşa vom face. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
O paranteză, domnule director general: în teren se vede clar – 

tarifele diferenţiate nu duc la creşterea suprafeţei irigate. 
Dacă vrem într-adevăr să crească suprafaţa irigată, atunci 

trebuie într-adevăr să dăm aceeaşi şansă şi aceluia de la 29 de km şi 
aceluia care este la 10 m. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
De acord. 
În ceea ce priveşte transferul proprietăţilor din patrimoniul 

public în domeniul privat, la ora actuală ANIF-ul lucrează la un 
proiect de hotărâre de guvern în care să treacă foarte multe din 
obiectivele acestea în care intră şi staţii de repompare, în care intră şi 
canale... 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
De 2 ani au dosare depuse! Când? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci este vorba de o hotărâre de guvern. 
Domnule vicepreşedinte, eu vă spun de când mă ocup de 

treaba aceasta. 
Vom scoate o hotărâre de guvern, cred că într-o lună iese, ca 

să le transformăm în patrimoniul privat. 
Este o situaţie foarte complicată în teritoriu. Este vorba de 

numere de inventar. Nu se mai găsesc documente. 
Nu putem face o hotărâre de guvern fără toate datele 

economice respective. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
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Domnule director, vă propun aşa – toate dosare care sunt în 
regulă acum, băgaţi-le săptămâna care vine într-o hotărâre de guvern 
şi rezolvaţi cu oamenii aceştia care aşteptă de 2 ani! 

Faceţi o hotărâre de guvern şi peste o lună mai scoateţi una, 
că nu scrie nicăieri că nu puteţi scoate 10 hotărâri de guvern într-o 
lună pe măsură ce aceştia vin cu dosarele. 

Vă rog din tot sufletul. 
Pentru că, altfel, noi le vom scrie oamenilor acestor o 

scrisoare peste o săptămână şi le vom spune: ne cerem scuze, am 
pierdut timpul, nu suntem în stare nici noi să facem nimic. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule vicepreşedinte, analizez situaţia şi văd despre ce 

este vorba, că trebuie întâi să le localizăm unde sunt şi să vedem ce 
obiective trebuie făcute, şi cât de curând posibil vom înainta către 
guvern hotărâre de guvern. 

Să vedem despre ce organizaţii este vorba, să le identificăm, 
că mi-aţi spus acum, dar trebuie să le identificăm. 

În ceea ce priveşte anexa 2, domnule vicepreşedinte, la anexa 
2, îmi pare rău, dar cei de la organizaţii n-au înţeles şi n-au citit. 

Anexa 2 este o anexă în care se dă un sprijin organizaţiilor 
să-şi menţină în stare de funcţiune amenajarea. 

Vreau să vă spun că au apărut la direcţiile agricole, şi lucrul 
este certificat de Curtea de Conturi care le-a luat banii înapoi, 
solicitări de la organizaţii – şi-au schimbat pompele, lucruri care nu 
sunt prevăzute de Ordonanţa 123. 

Deci pentru cei care au făcut investiţii şi n-au consultat 
Ordonanţa 123. nu există temei legal să-şi ia banii. 

Noi de aceea am transmis la fiecare direcţie agricolă plafonul 
respectiv, ca direcţia agricolă, când vine solicitarea de la organizaţie – 
domnule, eu vreau un miliard, să-i spună: păi staţi, domnule, că eu am 
aici numai 500 de milioane. 

Deci există controale la Constanţa, există controale la Olt de 
la Curtea de Conturi. Li se iau banii înapoi la organizaţii pentru că au 
folosit aceşti bani într-o direcţie nelegală. 

Cei care au făcut investiţii pe ideea aceasta că vor să-şi 
modernizeze staţia de punere sub presiune, ea nu era prevăzută în 
Ordonanţa 123. 
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Îmi pare rău că trebuie să o spun. 
A fost greşeala lor că nu s-au interesat. 
S-au plătit banii de la minister anii trecuţi, şi cred că domnul 

deputat Tinel poate confirma, şi Curtea de Conturi i-a luat înapoi. 
Anumite lucrări nu pot fi plătite din Ordonanţa 123. Aşa este 

făcută legea. 
Deci eu mai mult nu pot să vă spun. 
Nu au avut dreptul să-şi facă aceste investiţii. 
În ceea ce priveşte negocierile cu tarifele de energie, domnule 

vicepreşedinte, după ce domnul Rădulescu a fost la dumneavoastră am 
transmis acel document către ANRE să intervină la societăţile care 
livrează energie electrică să mărească acea diferenţă, să nu fie 30 de 
zile, să fie 60 de zile, astfel încât băieţii să nu intre în penalităţi. 

În ceea ce priveşte negocierea respectivă, cu toate 
intervenţiile făcute, şi există documente – că s-au făcut şi în 2007, şi 
în 2008 - în a interveni în schimbarea acestui contract, nu s-a reuşit. 
Nu a reuşit nimeni să schimbe prevederile acestui contract privind 
livrarea de energie electrică. 

Tot ce putem face, legislativ vorbind, este să intervenim la 
ANRE, dar vă spun că este foarte greu. Întrucât toate societăţile de 
livrare a energiei sunt private, nimeni nu poate să le impună – 
domnule, modificaţi contractul. Este un punct de vedere. S-ar putea să 
greşesc. 

Vă spun despre transformatoarele respective – a fost 
directorul general de la Dolj la acea instituţie care livrează energia 
electrică din judeţul Dolj ca să spună – uite, domnule, am şi eu staţiile 
de pompare respective, lipsă transformatoare, ajutaţi-mă, şi i s-a zis: 
ştii, ceva, nu mă interesează, domnule, nu vreau. Domnul Popa vă 
poate confirma aceste lucruri. 

Nu vor să dea nici un fel de atenţie la aceste transformatoare 
şi la aceste linii de înaltă tensiune care le aparţin şi pe care le-au casat. 

Au spus foarte clar: domnule, îmi trebuie 400 de mii de euro. 
Nu bag eu 400 de mii de euro să irige la 2000 de ha! Este 

răspunsul unui director de la direcţia de furnizare a energiei electrice 
Dolj. Domnul director general Popa vă poate confirma acest lucru. 

Deci nu putem să intervenim în această treabă. Nu se poate. 
Nu putem intra la ei. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Auziţi, chestia asta cu „nu putem interveni” nu o cred. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu stă în puterea noastră. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu. Eu cred că stă în puterea dumneavoastră. 
Şi toate lucrurile pe care vi le-am solicitat în legătură cu alţii, 

cred că ar trebui să vedem de la dumneavoastră nişte hârtii făcute – 
către furnizorii de energie electrică, către ANVRM, către ăla, către 
celălalt, către toţi, în care să scrieţi aşa: în urma audierilor la Comisia 
de anchetă parlamentară privind îmbunătăţirile funciare, vă solicităm: 
1) să vindeţi energie electrică ieftină a statului român, şi după aceea, 
cu toate hârtiile acestea la solicitările pe care vi le-am dat, daţi-ne până 
marţi, miercuri nouă, în copie aici, ca să le avem, şi după aceea noi 
între timp ne mai uităm noaptea, când venim din teren, şi mai vedem 
pe cine mai chemăm miercurea viitoare. 

Daţi-ne nouă până marţi, să vedem ce răspunsuri dau. Ceva 
trebuie să facem! Altfel, facem un raport la primul-ministru şi 
spunem: domnule prim-ministru, sistemul de irigaţii, ia-l de gât şi 
dumneata şi toţi primii-miniştri care au fost până acum şi la revedere. 
Vorbim degeaba. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Am înţeles. Aşa vom face. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Măcar ştim că am vândut ca proştii sistemele de energie 

electrică, iar acum degeaba batem la poartă la ei, că ei le-au luat şi le-
au mutat la alţii, au reziliat contractul unilateral, şi atenţie, că am mai 
spus odată asta – faptul că au reziliat contractul unilateral – trebuie să 
ne agăţăm de acesta, pentru că aţi văzut ce profituri au, că sunt 
rapoartele acum, la semestru. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Aşa vom face, domnule vicepreşedinte. 
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În legătură cu subvenţia neprimită de UAI-uri, situaţia se 
prezintă în felul următor: în conformitate cu Hotărârea de Guvern 269, 
din cele 100 de milioane care au fost prevăzute în hotărârea de guvern, 
UAI-urile au cerut solicitări depuse ajunse la minister de 45 de 
milioane. S-au plătit 37 de milioane. Mai sunt în restanţă 8 milioane, 
care probabil în următoarele zile se vor plăti. Aceasta, pe hotărârea de 
guvern 269. 

În ceea ce priveşte banii pentru tariful anual, tariful de livrare 
şi energie, iniţial Ministerul Agriculturii a asigurat prin buget 50 de 
milioane. A făcut o rectificare de buget şi a asigurat 84 de milioane 
484. Din aceste 84 de milioane, la ora actuală UAI-urile au solicitat 70 
de milioane. Având în vedere că a fost suma de 50 de milioane, s-au 
plătit 47, s-a aprobat acest 84, şi va plăti şi diferenţa de 23 de milioane 
pentru tot ce înseamnă tarif de energie electrică, pentru administraţie 
şi pentru UAI-uri. 

Deci lucrurile în următoarele 2-3 zile se rezolvă pentru acele 
organizaţii care nu şi-au primit banii respectivi. Aceasta este situaţia la 
zi. 

În ceea ce priveşte criteriile de performanţă, domnule 
vicepreşedinte, eu cred că cea mai mare problemă din acest ansamblu 
de îmbunătăţiri funciare o reprezintă irigaţiile. 

A pune nişte criterii de performanţă strict pentru activitatea 
de irigaţii, personal nu ştiu cum s-ar putea pune pentru că pornirea 
sistemului de irigaţii stă la-ndemâna organizaţiilor, şi vă dau un 
exemplu foarte simplu: când a început campania de irigat, s-au pus 
sub tensiune 650 de staţii de punere sub presiune aparţinând 
organizaţiilor. Ştiţi câte funcţionează? 450. 

Deci 200 de staţii de punere sub tensiune cerute de 
organizaţii să funcţioneze nu funcţionează. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă nu faceţi treaba asta cu criteriile de performanţă, 

stimate domnule director general, în vecii vecilor nu va exista nici o 
cointeresare din partea nimănui, pentru că oamenilor, într-o blazare 
infernală, nu le mai vine să mai facă nimic. 

Asta vorbeam şi cu colegii şi cu experţii – domnule, dau din 
umeri, nu-i ascultă nimeni. Domnule, dar chiar aşa? Nimeni să nu facă 
nimic?! Nu se poate! Pentru că problema noastră numărul 1 nu este că 
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avem nişte salarii de 15 milioane, de 40 de milioane, de 70 de 
milioane la unii şi la alţii. Problema noastră numărul 1 este că de banii 
aceştia nimeni nu vrea să facă ce trebuie. 

Dumneavoastră trebuie să înţelegeţi primul, pentru că, dacă 
nu faceţi criteriu de performanţă, şi astăzi şi mâine şi peste o 
săptămână şi peste o lună de zile toate degetele vor fi îndreptate către 
dumneavoastră – că nu faceţi, că nu dregeţi. 

Noi nu avem timp de asta, dar, dacă noi, comisia aceasta, ne-
am lua o vacanţă parlamentară aşa cum ne-am luat-o şi pe aceasta, 
încă vreo 3 luni de zile şi dacă ne-am duce magazie de magazie, staţie 
de staţie, eu vă jur aici pe Sfânta Cruce că vom găsi agregate puse la 
Mehedinţi în magazie de care au nevoie cei din Brăila şi invers. Am 
dat un exemplu. 

Deci, dacă nu băgaţi criteriu de performanţă, nu se va 
întâmpla nimic, nu aleargă nimeni pentru nimic. 

Dacă el nu aleargă, domnule director general, ca în 10 zile – 
în 12 zile să întocmească trei hârtii şi să le împingă la dumneata la 
timp ca să îţi poţi gospodări banii şi să te duci repede la domnul Pogea 
şi să îi spuneţi: domnule ministru, mai trebuie 10 mii că aceştia nu mai 
irigă, că 700 de ha, 12.00 de ha de legume că au rămas fără apă şi nu 
le mai dau apă, ce se întâmplă? 

Dumneavoastră aşteptaţi să vă chemăm noi pe aici sau ceva 
de felul acesta, aceia dincolo stau şi aşteaptă dacă mai sunt sau nu mai 
sunt. 

Repet: stabiliţi criterii de performanţă, aşa cum aţi stabilit 
criterii de performanţă că nu se poate înfiinţa un UAI decât dacă are 
minimum 51% suprafaţă contractată. 

Deci, stabiliţi criterii de performanţă - că nu-şi ia salariu 
100% dacă nu irigă 60% din suprafaţă. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Dar ce-i de vină acesta de la ANIF că nu vrea să irige UAI-

ul? Eu nu înţeleg. 
Vă rog să mă scuzaţi, nu înţeleg. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule, atunci faceţi altceva – puneţi şi SNIF şi ANIF şi 

oamenii din UAI-uri într-o singură activitate. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Este cu totul altceva. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Păi da, pentru că eu vă spun cum este: cel de la UAI nu are 

nici sediu, nu are nici telefon, nu are nimic. Dacă este câte o firmă mai 
temeinică, pe 26 de mii de ha din care irigă 2 mii de ha, acela este cel 
care a alergat, a cheltuit, a plătit avansul pentru 51% din suprafaţă, 
care este o cotizaţie modică, şi ceilalţi nu, pentru că de ceilalţi tot noi 
suntem vinovaţi, domnule director general. Noi, nu ministerul, că, 
dacă spun ministerul, spuneţi că avem ceva cu ministerul. 

Noi suntem vinovaţi, Parlamentul. 
Suntem vinovaţi că 50 de oameni de la ANIF pe un sistem de 

irigaţii de 26 de mii de ha nu s-au dus niciodată să vorbească la 
primărie cu proprietarii de pământ să intre în UAI-uri. Noi suntem 
vinovaţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dumneavoastră? 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Da. Eu recunosc. Eu sunt vinovat că nu m-am dus cu cei 52 

de oameni din 26 de mii de ha în sistem de irigat, şi vă daţi seama 
multiplicat ce înseamnă asta şi ce înseamnă salarii şi ce înseamnă 
eficienţă pentru amărâtul acesta de stat român. 

Vă rog, să nu credeţi că noi suntem o adunătură de dobitoci 
aici. 

Noi venim din lumea reală şi suntem cu lumea reală. 
Deci ei, toţi oamenii spun şi eu am tras concluzia că aşa este 

mai bine, după ce am vorbit cu ei. 
Deci spun: dar de ce inspectorul de zonă de la ANIF, colegul 

meu pe zona Hârtoapele, ia salariul integral şi nu face nimic, nu are 
nici un UAI, iar eu care am două UAI-uri, care am şi irigat din 
suprafaţa contractată cam 80%, şi mă duc şi alerg, şi îmi rup maşina 
mea, iau acelaşi salariu? 

Păi noi greşim, domnule Apostol, vă rog să ne înţelegeţi, şi 
nu mai pledaţi contra. 



 69

Pentru că fiind preşedintele Consiliului de administraţie, 
dumneavoastră sunteţi interesat ca toată armata aceasta în primul rând 
să aibă o răspundere, că nu mi-aţi răspuns de ce nu are în primire un 
sistem de irigaţii, care sistem de irigaţii porneşte de la cheia şi lacata 
de la o magazie cu tot ce este în magazie, cu funcţionarii, cu contracte, 
cu UAI-uri, cu tot. De ce trebuie să vină în curtea Ministerului 
Agriculturii, la sala 19 sau 20 să-ţi ceară dumitale socoteală că nu 
merge staţia de pompare de la SPP 23? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule vicepreşedinte, eu vă promit că pentru problema 

aceasta cu criteriile de performanţă, şi v-am promis şi întotdeauna mă 
ţin de cuvânt, în prima şedinţă de consiliu de administraţie vom da o 
hotărâre prin care directorul general, în două săptămâni de zile, să facă 
nişte criterii de performanţă dar nu pe suprafaţa irigată, ci pentru 
înfiinţarea organizaţiilor. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu. 
Pe suprafaţa irigată, pentru că finalizarea este suprafaţa 

irigată, nu înfiinţarea organizaţiilor, pentru că sunt şi multe organizaţii 
care sunt înfiinţate fictiv. 

Deci, pe suprafaţa irigată, pentru că acolo este finalizarea, 
acolo sunt 7 mii, 8 mii de kg de grâu la ha, şi nu 2 mii, 3 mii, cât fac 
acum, de nici nu mai bagă combina. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule vicepreşedinte, de acord cu dumneavoastră. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Pe suprafaţa irigată! 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Am înţeles. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi ia să vezi cum se urnesc toţi, că aceia de acolo au interesul, 

direcţia agricolă are interesul, că şi ea trebuie să aibă pe criterii de 
performanţă salariul, şi toată lumea va fi pe criteriu de performanţă. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Am înţeles, şi vă promit că aşa facem în prima şedinţă de 

consiliu de administraţie. Vă trimit hotărârea. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Acum nu poţi să dai afară 20% după nu ştiu ce criteriu, dar 

poţi să îi legi de ceva – de răspundere şi de performanţă. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci vă promit că vă trimit hotărârea consiliului de 

administraţie. 
În legătură cu planul de cultură, nu mă pricep. Cred că cel 

mai bine ar fi să reinventăm sau să reînfiinţăm acele şedinţe care se 
făceau înainte cu programarea udărilor, pentru că nu avem cum să 
impunem de la ANIF. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum puteţi face programarea udărilor acum? Aveţi 

departamentul de avertizare a udărilor? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Mai există. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule preşedinte, vă informez, dacă îmi permiteţi, că toate 

laboratoarele au costat o groază de bani şi aparatură, că unii din ei 
aveau aparatură de ultimă performanţă. 

Şi toate laboratoarele de prognoză în toată lumea irigă după 
soare. Se uită de dimineaţă – parcă nu a plouat nici ieri, nici alaltăieri, 
hai să dăm drumul la apă. 

Dar să facă cineva analiză de capacitate de câmp pentru apă 
în zonă, sistem radicular, profile de sol, sondă şi toate celelalte, nimic, 
zero. 
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Domnul Valentin Apostol: 
Aş vrea să vă dau un răspuns, dar vă veţi supăra pe mine. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Da, abia aştept să aveţi dreptate. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
În perioada 2001-2004 aceste şedinţe de avertizare se ţineau. 

Mai departe, nu. 
Deci în 2000-2004, când am fost director general la SNIF, se 

ţineau aceste şedinţe. Mai departe, de ce nu există acum, mă abţin. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Să fie din nou! 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Dar nu putem răspunde la ce a spus domnul profesor Tabără 

– mai există utilajele? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director general, ieraţi-mă că revin, dar să ştiţi că 

nu m-aţi lămurit cu problemele pe anumite perioade. Nu m-aţi lămurit. 
Şi vreau să vă spun că nu vom pleca de aici, dar nu este vorba 

de astăzi, că amânăm discuţiile încă o lună, ca să clarificăm nişte 
lucruri: dacă mie îmi spune cineva că a preluat acum o problemă, cum 
eu am preluat în 1994 sistemul şi de dincolo – nu mă interesează 
nimic! Păi moartea noastră de aici vine. Că dumneavoastră aveţi 
continuitate acolo, dumneavoastră în primul rând sunteţi unul dintre 
cei mai vechi în sistem, chiar cu schimbările politice, şi mie îmi 
spuneţi – nu mă interesează din 2000 nu ştiu cât până în 2008. 

Staţi puţin, că tocmai pe mine mă interesează, şi le spuneam 
colegilor aici: domnule, mă interesează ce am lăsat eu şi ce a făcut 
celălalt mai departe. 

Şi vreau să vă spun că prin această chestiune care se face 
acum – nu mă interesează ce a făcut celălalt, când tu ai obiective pe 
termen lung şi mediu, atunci nu mai lucrează nimeni la ministere şi 
oriunde pe strategii. 
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Vine cineva şi spune: nu mă interesează ce a făcut acela! Fac 
ce vreau eu! 

Păi aici este capitală lovitura care s-a dat sistemului, şi s-a dat 
prin interior, nu din exterior. 

Domnule director general, iertaţi-mă că vorbesc, dar acesta 
este stilul meu, dar, când aud - nu mă interesează aici, nu este a mea, 
nu este a aceluia, vă spun că eu nu aş fi stat în funcţia aceasta dacă nu 
mă interesa ce a fost înaintea mea – de unde preiau şi unde ajung şi ce 
face celălalt mai departe. 

Că, dacă ne-a ieşit păr alb unora de aici, să ştiţi că ne-a 
interesat ce am lăsat noi şi ce este după noi. Mai suntem şi nebuni din 
aceştia! 

Iar aici vă spun sincer: nu m-aţi lămurit situaţia din perioada 
1998, când s-a înfiinţat acest AGROSERV, ce s-a întâmplat cu 
TRANSAG şi ce s-a întâmplat cu hotărârea privind înstrăinarea acelor 
unităţi de utilaje, care a fost după 2001. 

A doua problemă: auzim de udători că au fost blocaţi. Nu 
trebuie nici să îmi confirmaţi, ci să vedeţi unde este adevărul. 

Este vorba că există o anumită teamă că aceste asociaţii de 
utilizatori de apă preiau activitatea şi nu mai are ce face ANIF-ul. Şi 
nu mai spun de o şedinţă de consiliu de administraţie din luna ianuarie 
sau când a fost când s-a spus: domnule, dacă vreau, eu vă desfiinţez. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu, domnule preşedinte. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Daţi-mi voie. Dumneavoastră puteţi să spuneţi ce vreţi, că şi 

aşa ne-aţi spus multe pe care le vreţi dumneavoastră. Nici o problemă. 
Dar eu vă spun: dacă astfel de concepţii merg într-o adunare 

în care trebuie să rezolvi problemele sectorului, ajung până la ultimul 
om din sector. Consecinţele este clar că sunt grave. 

La Bihor au fost colegii mei. Domnule Horj, aţi fost la staţia 
de pompare de unde? Aţi fost dumneavoastră sau domnul Tabugan? 

 
Domnul Pavel Horj: 
Domnul Tabugan. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Nu are curent, apa era plină în canal. Dar dacă plouă mâine 

50, 100, 200 de litri acolo, ce se întâmplă, cine răspunde? 
Acum, noi discutăm despre irigaţii, dar problema cealaltă este 

mai gravă. Sau acolo unde avem mixturile în care trebuie să fac 
desecare, după care irigare, ce fac mai departe cu ele? Ce fac cu 
centrele legumicole? 

La Moviliţa m-am întâlnit ieri cu lucrători de-ai 
dumneavoastră şi spuneau: domnule profesor, am luat partea din 
transformator ca să nu se fure. Uitaţi unde este. Am luat-o noi în 
protecţie că, altfel, nu aveam cum să o protejăm. 

Ce fac? Unde investesc şi ce fac mai departe? 
Domnul Surdu a constatat nişte lucruri extraordinare 

relaţionate între asociaţii, create conform legii. 
Dar eu nu vorbesc cu dumneavoastră numai în calitate de 

consiliu de administraţie, că şi aici este o problemă de ruptură într-un 
moment în care ar trebui să fie unitate. 

De nu aţi preluat ANIF-ul, să îl conduceţi dumneavoastră? 
Sincer. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Eu, personal? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da, personal. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Pentru că a fost negociere politică. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Să o lăsăm! 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci m-aţi întrebat şi v-am răspuns. Nu trebuie să vă supăraţi. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar aţi făcut odată în scris – măi frate, uite ce se întâmplă 

aici? 
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Când după 2001 s-a dispus în acel moment la SNIF, fiind 
domnul Valentin Apostol, rezilierea contractelor de vânzare a 
pachetelor către fermieri şi adunarea tuturor utilajelor în trei zone – 
Brăila, Giurgiu şi Dolj? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Este posibil, nu mai ştiu. Din 2001, sunt 10 ani de atunci. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vedeţi... 
Dar ne reamintim de toate. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Vă rog, dacă mai aveţi vreun răspuns la ce v-am rugat. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
A mai fost vorba de apa de pe Dunăre poluată. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu mi-aţi răspuns de ce nu le daţi pe sistem. 
Nu mi-aţi răspuns de ce schimbaţi acum în plină campanie de 

irigat structura sucursalelor. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu schimbăm nimic, domnule vicepreşedinte. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Ba da. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Ba nu. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Este un ordin al nu ştiu cui, şi oamenii, în loc să se ocupe de 

irigat acum, se ocupă de zugrăvit casele în care urmează să se mute. 
Eu vin de acolo. Dumneavoastră nu aveţi timp, că vă pregătiţi 

să răspundeţi la întrebările noastre şi faceţi rapoarte. 
Eu vin de acolo cu domnii! 
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Deci primul lucru: spuneţi-ne şi nouă, conform Legii 138, 
care mai bine nu era, care a fost criteriul după care s-a împărţit 
sucursala aceea, sucursala aceea, pentru că în marea lor majoritate nu 
există o corelaţie între sistemul de irigaţii sau sistemul de desecare şi 
unitatea de administrare teritorială şi sucursală. 

Şi încă un lucru, că a fost subalternul de la minister rândul 
trecut şi nu a răspuns, când l-am întrebat: care este criteriul după care 
aţi pus director de sucursală de îmbunătăţiri funciare - unde este o 
meserie grea, pe care am învăţat-o de la Anghel Saligni şi în şcoala 
noastră care este performantă - un specialist în aeronautică, un jurist, 
un specialist în drumuri şi poduri, care sunt nevinovaţi? Eu i-am 
întrebat acolo, cu colegii noştri: domnule, nu este riscant, de ce v-aţi 
asumat răspunderea aceasta? Că este foarte riscant să ai în subordine 
40-50 de ingineri sau de mecanici care sunt foarte buni în meseria asta 
şi să îi întrebi tu, care habar n-ai şi nu ştii nici un cuvânt din domeniu. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Pot să vă răspund? 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Vă rog. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, vreau să fac întâi o precizare: în 

legătură cu afirmaţia pe care dumneavoastră aţi auzit că eu am făcut-o, 
a fost făcută o afirmaţie dar aceea a fost în felul următor: în momentul 
când am discutat cu directorii de sucursale teritoriale, le-am spus aşa: 
dacă această administraţie nu irigă, atunci ea nu merită să stea central 
şi o dăm la judeţe. Dacă nu irigă, domnule preşedinte. Este cu totul 
altceva. Părerea mea. 

Deci, dacă nu irigă; nu pentru altceva, că eu nu am fost pus 
acolo să desfiinţez. Şi s-a întâmplat în momentul când domnul Sârbu a 
emis ordinul ca să pună în funcţiune 500 de mii de ha, şi am adunat 
directorii sub conducerea directorului general. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Când a fost dat acest ordin? 
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Domnul Valentin Apostol: 
Pe 8 ianuarie 2009, şi şedinţa a fost după. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De ce nu s-a irigat? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Irigaţiile au început pe data de 15 aprilie în Insula Mare a 

Brăilei. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Iar bugetele de venituri şi cheltuieli au fost aprobate la fiecare 

sucursală de 0,3, după scandalul din presă cu irigaţiile. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Lăsaţi-mă să vă explic. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci irigarea s-a început după ce fuseseră vreo 2 conferinţe 

de presă, vreo 3-4 emisiuni la principalele posturi de televiziune. 
În luna martie a fost o primă dezbatere pe Antena 2 sau pe 

Antena 3, şi a fost după aceea o conferinţă de presă la Academie care 
a cules date de la staţiuni de la reţea. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Începuseră irigaţiile atunci. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vreau să vă spun că de exemplu producţia de grău a 

României în acest an şi cea de orz parţial şi mai ales cea de rapiţă este 
afectată de neînceperea irigaţiilor şi neaşezarea bazei de irigat din 
acest an, decât cu mare întârziere. 

Cineva crede că ploile acestea ne-au rezolvat problemele. 
Vreau să vă spun că este o secetă groaznică. Este o secetă 

teribilă. 
În Timiş avem pe platoul înalt porumb care se usucă în 

totalitate la această dată. 
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Seceta din luna februarie, martie şi aprilie la grâu este 
distrugătoare. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, la data de 30 martie toate cele 500 de 

mii de ha erau pregătite să irige. Ele nu s-au terminat odată. A fost 
data limită prin care trebuiau reparate. 

În această perioadă ANIF-ul nu a primit nici un fel de 
solicitare să se pornească sistemele de irigaţii, iar sistemele de irigaţii 
nu se pot porni decât la solicitarea beneficiarilor. 

Dacă cineva vine şi spune: domnule, eu în luna martie am 
vrut să irig şi ANIF-ul nu mi-a făcut toate treburile, este cu totul 
altceva, dar nu a fost aşa. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Atunci, aruncăm vina dincoace. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Eu vă spun despre ce este vorba. Nu arunc vina pe 

nimeni. 
Eu vă explic despre ce este vorba. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director general, eu vreau să vă spun că reacţia 

reală a fost după aceste plângeri ale oamenilor din teritoriu. Fermierii, 
asociaţiile au fost aici la noi, la comisie, şi am avut şi apeluri 
telefonice. Apăruseră în presă marile probleme, şi toată lumea dormea, 
până când a spus cineva: daţi drumul la apă pe canale. 

Domnule director, spuneţi-mi: la Timiş, din sistemul 
Topolovăţ, cât este construit cu case acum? Ce suprafaţă este 
construită cu case? Ştiţi? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Vreo o mie de ha. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu „vreo”. 
 



 78

Domnul Valentin Apostol: 
Mă interesez şi vă spun. Nu ştiu la momentul acesta. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, câte astfel de situaţii în care nu s-a 

rezolvat problema investiţiilor în sisteme funcţionale sunt astăzi? 
Spuneţi-mi în câte consilii de administraţie aţi analizat 

problema patrimoniului ANIF-ului, nu a îmbunătăţirilor funciare? 
Aveţi vreun proces-verbal? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Sigur. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Când? Şi vă rog să ne trimiteţi mâine sau astăzi în 2 ore 

situaţia pe care aţi analizat-o şi care este patrimoniul şi cât s-a 
construit cu case la Timiş. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, Consiliul de administraţie a aprobat 

inventarierea anului trecut. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ştiţi când s-a dat terenul acela? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu ştiu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Hotărârea de desfiinţare este dată în 2003. Este problemă de 6 

ani. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi să continui, la acest 

Consiliu de administraţie s-a prezentat inventarul anului 2008 şi 
fiecare director de sucursală a fost obligat să scrie în acest proces-
verbal că inventarierea s-a făcut pe teren, sub incidenţa penalului 
privind declaraţiile publice. 
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Consiliul de administraţie nu poate să facă altceva, domnule 
preşedinte. 

Trebuie făcute nişte proceduri legale. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, noi nu încercăm să vă dăm lecţii. 
Am spus: dacă în Consiliul de administraţie aţi analizat, 

pentru că aveţi probleme cu SNIF-ul. 
Vă rog să reţineţi că am făcut o adresă către ministru. 
Dumneavoastră aţi trecut în pensie un om, nu pe toţi cei care 

erau de pensionare. 
Vă anunţ şi vă spun public că nici unul dintre colegii mei nu a 

luat date de la această femeie. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci eu nu am trecut pe nimeni în pensie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, noi om fi tâmpiţi toţi... şi vă spun că eu fac 

parte dintre ei de mult timp. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci eu n-am trecut pe nimeni la pensie că nu am această 

autoritate. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Haideţi să nu mai discutăm. 
S-a discutat în Consiliul de administraţie. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
A, da, pentru depunerea dosarului de pensie, că aşa este legal. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Îi iau pe toţi în situaţia respectivă, da? Aşa trebuie făcut. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Aşa s-a şi făcut. Sigur da. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Dar revin: dumneavoastră aveţi o dublă calitate – director 

general pentru sector. Sunteţi aproape singurul care aveţi un anumit 
statut în minister, ştiţi foarte bine. Îmbunătăţirile funciare, solul şi aşa 
mai departe sunt teribil de importante. Dar, în calitatea respectivă, ştiţi 
cât este patrimoniul, cât am pierdut în ultimii 5 ani? Dacă la miezul 
nopţii mă scol, ştiu? Pentru că este al meu, domnule! Îl gestionez tot! 
Asta este problema. 

La Fântânele Şag cât am pierdut? Cât este cu case? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Probabil că sunt. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, spuneţi-mi câtă suprafaţă irigată din Ilfov 

este construită la această dată. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu ştiu. Vă voi da răspunsul. 
Consiliul de administraţie are un anumit atribut. 
Mă voi duce şi voi întreba la ANIF. 
Domnule preşedinte, sunt nişte lucruri pe care eu nu le deţin. 
Există director general la administraţie care trebuie să ţină 

acest patrimoniu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De ce ocupaţi funcţia de director general? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Ocup funcţia pentru că am nişte atribuţiuni, dar nu să ţin 

socoteala ANIF-ului. 
ANIF-ul are director general. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu, staţi puţin, că eu am vreo 100 de pagini undeva cu acel 

perimetru. 
Eu, dacă eram secretarul de stat sau ministrul şi îmi venea 

directorul general fără situaţia aceasta clară de 10 ani şi mi se 
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raportează suprafeţe de... Păi cine să ştie, domnule, situaţia în ţara 
aceasta? 

Şi vă spun ceva: s-au cerut acum 2 zile nişte suprafeţe. Veţi 
vedea că sunt suprafeţe diferite în funcţie de la cine le-am primit. 

Eu am un album care a fost făcut acum două luni de firmele 
mari şi au spus: acesta este cel bun. 

Deci sunt nişte diferenţe de cazi jos. 
Cine ştie în ţara aceasta situaţia?! 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu ştiu despre ce este vorba. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
De suprafaţă irigată, de suprafaţă cu alte lucrări de 

îmbunătăţiri funciare. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Mie nu mi s-a cerut aşa ceva. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dacă îmi daţi voie, ca să lămurim problema aceasta - în 

minister, la direcţia de fond funciar, există o raportare lunară pe care o 
fac direcţiile agricole vizavi de scoaterea din circuit a suprafeţelor şi a 
celor cu amenajări de irigaţii. Deci există acolo. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Vom verifica, nu-i nici o problemă. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Acum, dacă îmi daţi voie, domnule preşedinte, să pun şi eu o 

întrebare: am solicitat data trecută raportul trimestrial, şi l-am citit. Nu 
am găsit acolo însă analiza aceea care cred eu că ar trebui făcută, 
având în vedere că dumneavoastră sunteţi şi preşedintele Consiliului 
de administraţie, în legătură cu suprafeţele irigate şi în legătură cu 
ceea ce spunea domnul deputat Surdu vizavi de rentabilitatea 
activităţii pe care o fac oamenii noştri în teritoriu, şi vă dau două 
exemple: iau Argeşul şi Dâmboviţa, două judeţe cu sisteme 
gravitaţionale. Nu le luăm pe cele cu pompare-repompare. Le luăm pe 
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cele gravitaţionale, în care avem într-o parte 50 de mii de ha în Argeş 
şi de o parte 35 de mii de ha la Dâmboviţa. 

Ştiţi cât se irigă, domnule director general? 2.000 de ha în 
total – 1.700 de ha în Argeş şi 250 de ha în Dâmboviţa, în condiţiile în 
care avem 10 inspectori de zonă în Dâmboviţa şi avem 10 inspectori 
de zonă în Argeş. 

Şi eu întreb: păi dacă am 250 de ha irigate în Dâmboviţa într-
un sistem gravitaţional în care apa vine pe canal, inspectorul zonal ce 
face? 

Şi prima întrebare era: aţi făcut o analiză, într-adevăr 
comparativ de la judeţ la judeţ, pe judeţele respective şi să spuneţi: 
uitaţi ce se întâmplă, haideţi să vedem eficienţa muncii. 

Că domnul deputat v-a spus: nu pe UAI-uri. 
La Dâmboviţa avem 4 UAI-uri, din care 2 erau funcţionale, 

iar la Argeş avem 2 UAI-uri înfiinţate, dar plătim zeci de milioane. 
Eu întreb: fraţilor, în judeţele unde avem irigaţii cu pondere – 

în judeţele limitrofe ale Dunării, judeţele din Câmpia Română, 
discutăm partea de irigaţii, dar în judeţele submontane, colinare – 
Argeş, Dâmboviţa, cele din Subcarpaţi, discutăm partea de CES-uri, şi 
acolo vedem ce se întâmplă. Dacă nu am nevoie de inspector zonal pe 
irigaţii în judeţele acelea, îl iau pe acela de acolo şi suplimentez 
inspectorii zonali acolo unde am irigaţii, unde am suprafeţe mari şi 
rentabilizez puţin activitatea. 

Din raportul trimestrial nu s-a văzut o astfel de analiză a 
activităţii. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă spun şi de ce: că este pe primele trei luni şi nu s-a irigat. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar la semestru? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Păi pe aceasta o facem. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Acum o faceţi? 
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Domnul Valentin Apostol: 
Sigur. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu v-am dat exemplu. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, am înţeles. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dâmboviţa are 60 de mii de ha de CES, Argeşul are 70 de mii 

de ha. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Am înţeles. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Încă odată: nu mai au nimic acolo. Dacă le luăm inventarul, 

veţi vedea: 70% din lucrări sunt făcute praf şi acolo. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Aveţi perfectă dreptate. 
Am raportul pe trei luni, adică aprilie, mai şi iunie, atunci 

când activitatea de irigaţii s-a desfăşurat. Vom prezenta ministrului o 
analiză şi pe această problemă. 

În primele trei luni nu s-a irigat. Ce activitate de irigaţii s-a 
făcut? 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Corect. 
Şi vizavi de ce spunea domnul deputat Surdu, că noi putem 

impune criterii de performanţă, tocmai v-am prezentat o modalitate de 
a impune criteriile de performanţă plecând de la minim minimorum ce 
poate reprezenta sistemul de irigaţii – sistemul gravitaţional. 

Pentru că situaţia de la Argeş, de la Dâmboviţa o aveţi şi în 
alte judeţe, unde noi nu am intrat în momentul de faţă, dar nu ştiu care 
este situaţia reală acolo. 
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Păi astfel de analiză ar fi trebuit să faceţi dumneavoastră cu 
directorului general de la ANIF şi să începeţi să spuneţi: fraţilor, 
suntem 5.500 de oameni, este o presiune foarte mare pe salarii, haideţi 
să începem să eficientizăm munca. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci raportul la 6 luni pe care noi trebuie să îl prezentăm va 

cuprinde, vă promit, această analiză. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Să îmi răspundeţi şi mie. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă răspund. 
Deci m-aţi întrebat de ce am numit director de anumite 

specialităţi. Vă răspund, dar vă supăraţi pe mine – a fost negociere 
politică. Avem hârtii la Ministerul Agriculturii în care este scris – 
Partidul Social Democrat susţine pentru funcţia de pe domnul, şi 
semnează preşedintele PSD. Sunt la ministrul agriculturii. Avem 
aceste documente. Asta este situaţia. Nu vă mint. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Deci numai Partidul Social Democrat. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. Partidul Social Democrat trimite la ministrul agriculturii 

că este din PSD. PD-L-ul trimite aceleaşi solicitări la domnul director 
general Popa, care aparţine PD-L-ului. 

Deci v-am răspuns la întrebare. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Credeam că numai Partidul Social Democrat apreciază 

cadrele pe criteriul valorii. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am înţeles acum. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu mă asociez la întrebare. 
Eu sunt agronom de meserie şi ştiu că sunt mulţi agronomi 

excepţionali lucrători pe irigaţii, cum au fost şi în cadastru foarte buni, 
dacă îl luăm pe Timirgaziu, dacă nu mă înşel eu, un excepţional om de 
cadastru. 

A comentat cineva în condiţiile negocierilor respective – da, 
pun ei politic, dar să fie specialişti. A comentat cineva? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Am încercat, şi ni s-a spus: acesta este omul. Aşa ne-a spus 

preşedintele partidului de la judeţ. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi vă întreb: dumneavoastră, când ştiţi că aveţi 

neprofesionişti în jos, puteţi accepta să lucraţi, să vă asumaţi 
răspunderea? Eu nu aş accepta. 

Domnul Horj. Vă rog. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Aţi afirmat că aţi solicitat inventarul tuturor sucursalelor. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Da. Nu l-am solicitat. Le-au depus ei că aşa este legal şi le-

am aprobat în Consiliul de administraţie. 
 
Domnul Pavel Horj: 
În aceste condiţii, în ce stadiu se află punerea în aplicare a 

prevederilor Legii 167/2008 care prevede că până în 2009 sucursalele 
să dobândească personalitate juridică? 

 
Domnul Valentin Apostol: 
S-a abrogat acel articol prin ordonanţă de urgenţă. Nu mai 

este valabil. 
Trimit până la 31 decembrie. 



 86

 
Domnul Pavel Horj: 
Da. 
Vi se părea o acţiune devaforabilă sistemului dobândirea 

personalităţii juridice? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Da. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Ne puteţi da câteva argumente, vă rog? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Sigur, dar trebuie să fac puţină istorie. După anul 1990, 

Departamentul de Îmbunătăţiri Funciare s-a desfiinţat şi au apărut 
societăţi comerciale de execuţie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi 
de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, adică era 
constructorul de-o parte şi cei care exploatau sistemele de irigaţii în 
altă parte. 

Departamentul care a continuat să existe trimitea subvenţia la 
fiecare judeţ în parte – o mie de lei de exemplu. La sfârşitul lunii sau 
la sfârşitul anului judeţele respective raportau de exemplu un profit de 
10%. Din momentul acela, departamentul nu avea capacitatea şi 
pârghiile să vadă unde s-au folosit banii. Care a fost efectul? Au 
apărut pe banii publici mori de ulei, mori de pâine, chioşcuri şi aşa 
mai departe. Aceasta a fost şi raţiunea pentru care în 1994 a apărut 
Legea de înfiinţare a RAIF-ului, care a spus: banul de la stat trebuie să 
fie verificat, şi nu poate fi verificat decât dacă cineva de la centru dă 
banul şi merge şi îl controlează. 

În momentul în care dai personalitate juridică, controlul se 
opreşte la ce beneficiu îţi dă. 

Personal, consider că atâta timp cât subvenţia vine încă de la 
bugetul de stat, a da personalitate juridică, opreşti posibilitatea 
controlului unde se folosesc aceşti bani. Este o problemă personală. S-
ar putea să greşesc. 
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Domnul Pavel Horj: 
Domnule director general, nu puteţi dumneavoastră controla 

toate sucursalele. Discutăm aici şi de Curtea de Conturi. Există 
instituţii care fac aceste verificări. 

Vi se pare inoportună descentralizarea? 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Nu este vorba de descentralizare. 
Deci eu nu sunt director general al ANIF-ului. Eu vă spun un 

punct de vedere. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Sunteţi la reglementări. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci la ora actuală toate sucursalele teritoriale au 

reprezentativitatea din partea directorului general pe o decizie prin 
care să facă tot ceea ce doresc în anumite limite – pot să facă licitaţie 
până la o anumită limită, pot să negocieze contracte până la o anumită 
limită şi aşa mai departe. 

Pe limitele acestea trebuie să vină şi să se discute cu 
Bucureştiul. Restul, toate sucursalele teritoriale şi unităţile de 
administrare pot să facă orice activitate în condiţiile legii. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Da, este o delegare de competenţă în momentul de faţă 

conform Legii 138. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă spun cinstit şi îmi asum ceea ce spun: personal, consider 

că la ora actuală, referitor la a da personalitate juridică sucursalelor 
teritoriale, nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva. Asta este tot. Nu 
suntem pregătiţi. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Eu de fapt aş îndrăzni să cred că dumneavoastră nu sunteţi 

pregătiţi, că nu îi mai aveţi sub controlul direct. 
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Dacă aţi construi sisteme, nu pârghii prin care dumneavoastră 
să îi aveţi sub control, cred că ar fi mult mai bine-venit în sistemul 
agricol. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Domnule deputat, eu nu vreau să ţin sub control pe nimeni. 

Nu sunt nici director general, am nişte atribuţiuni foarte clare 
prevăzute de lege. 

Dacă în atribuţiunile mele, eu calc un milimetru ceea ce scrie 
legea, putem discuta, dar eu cred că nu calc. 

Eu nu fac politică. Politica o face Ministerul Agriculturii, 
legea vine la dumneavoastră. 

Va veni modificarea Legii 138 la dumneavoastră, deci 
dumneavoastră stabiliţi. 

Dar eu pot să-mi spun o părere de specialist. Dacă părerea 
mea de specialist, cineva o interpretează ca pe o chestie personală, 
încep să nu mai răspund la întrebări, şi nu vreau să vă supăraţi pe 
mine. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Până una, alta, până te superi dumneata pe noi, domnule 

director general, promite aici, în faţa noastră, care suntem condamnaţi 
la o vacanţă parlamentară prelungită, şi te rog mult să răspunzi la toţi 
colegii, dar să răspunzi la lucrurile punctuale care au nişte termene – 
sfârşitul lui august şi aşa mai departe. Dă-ne, te rog, în scris şi la 
fiecare punct să răspunzi unde poţi, şi trebuie să faci două note, că nu 
ai încotro, asta este - dacă ai funcţii multe, trebuie să faci şi note 
multe. 

Răspunde odată în calitate de preşedinte al Consiliului de 
administraţie al ANIF-ului, şi odată ca director general, pentru că poţi 
să ai influenţă şi de acolo şi de acolo. Te rog eu mult, pentru că, altfel, 
ne pui şi mă pui pe mine în situaţia să procedez altcumva decât îmi 
doresc în momentul acesta cu pesoana dumneavoastră. 

Cu persoana dumneavoastră îmi doresc o rezolvare operativă, 
ca noi să putem şi noi, la rândul nostru, să facem o notă către UAI-ul 
Hârtoapele, dau exemplu acesta, sau către UAI-ul Dealul Nou – măi 
oameni buni, după ce am fost aici cu voi şi am vorbit 5 ore şi am mai 
fost la două staţii de pompare şi am mai făcut nu ştiu ce, de comun 
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acord cu ANIF-ul, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, s-a 
rezolvat: 1), 2), 3), asta nu s-a rezolvat, asta se va rezolva când 
modificăm legea, asta se va rezolva când vor fi bani etc. 

Vă rog din toate motivele de pe acest pământ, pentru că, 
altfel, lumea asta spune aşa: domnule, este o adunătură de nebuni de 
sus până jos, care nu fac nici unii nimic. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Am o rugăminte respectuoasă la dumneavoastră: eu am notat 

toate aceste întrebări, dar dacă mâine dimineaţă vine la dumneavoastră 
domna Pascu să îi dictaţi întrebările respective, pentru că eu s-ar putea 
să nu fi scris exact esenţa şi să răspund rău... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Fiţi sigur că vi le trimitem. Sunt înregistrate. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Bun. Vă mulţumesc din suflet. 
Ştiţi foarte bine că răspund foarte punctual şi în termen. 
Dacă îmi daţi un termen... 
Deci în momentul când le-am primit şi ne-aţi dat un termen, 

vă garantez că termenele le respectăm cu stricteţe. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, daţi-mi voie să cred că sunt o serie de 

probleme pe care astăzi noi nu le-am clarificat, dar nu vreau acum să 
trag concluzii de acest gen. 

Domnul deputat Ghiveciu. Vă rog. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Domnule director general, am fost împreună cu subcomisia 

din care fac parte în câteva judeţe. Ne-am întâlnit cu domnii directori 
de la SNIF. I-am întrebat dacă mai au în inventar aripi de ploie, 
aspersoare, ţevi. Au spus: da, sunt date în custodie. Într-unul dintre 
judeţe am întrebat pe udători: dacă dumneavoastră aţi avea la 
dispoziţie mai multe aspersoare, ţevi, aţi putea iriga mai mult? Au 
spus: da. 
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Şi am sugerat domnului director de la SNIF: domnule, de ce 
nu puneţi la dispoziţie asociaţiilor de udători? Să le luaţi de la cei care 
le au în custodie şi probabil care nu le folosesc şi să le daţi acestora? 
Ce a răspuns dânsul: vreţi să vă spun adevărul? Păi, domnule, de aceea 
suntem aici – să ne spuneţi adevărul. Nu avem nimic. 

Deci, nu ne interesează un inventar scriptic la ce au ei acolo, 
ci ne interesează dacă într-adevăr le mai au sau nu le mai au. 

Nu ne interesează să ne aducă hârtii – câte au date în 
custodie. Deci să terminăm odată pentru totdeauna! 

De aceea suprafaţa irigată este redusă. Pentru că, dacă într-
adevăr inventarul pe care îl are SNIF-ul ar fi real, cu siguranţă că s-ar 
iriga mult mai mult. 

După ce că irigăm foarte puţin, avem întârzieri cu plata 
subvenţiilor la energie. 

Luaţi legătura cu toţi directorii direcţiilor de agricultură din 
România ca în ziua în care udătorii vin cu dosarul, dânşii trebuie să 
facă analiza. Să cheme pe cei de la Finanţe, ca în aceeaşi zi să se pună 
de acord să studieze acel dosar şi neîntârziat să vi-l trimită 
dumneavoastră. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
De acord. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
În 2-3 judeţe aşa fac. Se adună toţi telefonic şi în 2-3 ore îl 

rezolvă. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
De asemenea, colegul meu domnul deputat Surdu spunea 

ceva de performanţă. 
Această performanţă să fie la toate ramurile pe care le are 

Ministerul Agriculturii. Domnule, şi la cei de la consultanţă, şi la toţi 
de acolo. 

Dacă toţi se implică, dacă merg pe teren, de la ANIF, de la 
SNIF, şi se pun de acord cu udătorii, cu siguranţă că se vor rezolva 
multe probleme. 

Vreau să vă spun că după întâlnirea de la Buzău în fiecare zi 
mă sună udătorii – sunt probleme la Hidroelectrica, probleme multe. 
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Uitaţi, că, dacă am trecut prin teritoriu şi am vorbit cu 
oamenii, deja ei ne simt aproape de dânşii şi vin cu fel şi fel de 
probleme. 

Iar acolo unde SNIF-ul are într-adevăr ceva, cum a spus 
domnul director de la Buzău – că au ţevi noi, că le au sub pază, să 
cheme preşedinţii de la asociaţiile de udători şi să le dea în folosinţă 
pe toate, că ei nu vor dispărea. Cu siguranţă că vor mai veni şi alţii să 
se lipească de dânşii. 

Cel care irigă de 10 ani probabil a obţinut producţii mari, are 
şi un profit şi îşi permite să cumpere, dar cel pe care îl invităm să vină 
să irige nu are nimic. 

Haideţi, vă rog mult de tot, vrem să ştim realitatea. Nu mă 
interesează cine le-a luat, de ce le-a luat, cum le-a vândut, dar să 
vedem real. 

Iar dacă sunt într-adevăr, să vedem şi rezultatul – că sunt 
chemaţi acolo udătorii şi să preia acel inventar. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă promit că acum, când mă întorc, iau legătura cu domnul 

preşedinte Giugea, care răspunde de SNIF, îi fac şi o adresă în care îi 
comunic ce s-a stabilit la comisia aceasta, ca dânsul prin SNIF să 
dispună un inventar la SNIF, un inventar pe teren, şi să aflăm pe teren 
câte echipamente sunt. 

Deci vă promit că fac acest lucru. 
În ceea ce priveşte subvenţiile respective, l-am informat pe 

domnul deputat: a fost o mică întârziere în acordarea subvenţiilor 
pentru că la tariful de livrare suma a fost până în 50 de milioane şi, 
până Ministerul Agriculturii a aprobat o modificare până la 74, a durat 
şi nu a avut ce se deconta. Acum, ministerul a aprobat-o şi vom da 
drumul la bani imediat. 

Deci vreau să vă spun că la noi, în momentul când se 
centralizează toate aceste documente de la direcţia agricolă, se 
centralizează într-o zi şi deja seara direcţia de finanţe are toate 
documentele respective şi a doua zi emite ordinul. 

Sigur, s-ar putea să existe anumite întârzieri privind 
inexistenţa resurselor o zi – două, dar nu facem nici un fel de rabat 
privind termenele în care trebuie să dăm banii la utilizatorii de apă. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mai sunt întrebări? 
Dacă nu mai sunt, atunci vă rog să nu uitaţi şi următorul 

aspect: sunt sisteme de irigaţii care au fost la asociaţiile economice 
intercooperatiste. Canalele de secare, staţiile de pompare şi aşa mai 
departe au rămas ale nimănui, de la fostele IAS-uri şi unde s-a aplicat 
un ordin al ministrului 834, dacă nu greşesc eu, sau o hotărâre de 
guvern 834, care le dădea sediile şi nu le dădea pământul de sub sedii 
sau nu ştiu cum, şi sistemele de irigaţii la unii au trecut că era la DAS, 
şi DAS-ul le-a predat la DIF, la RAIF, la toţi, dar la alţii nu şi, atunci, 
oamenii aşteaptă de la dumneavoastră o hotărâre de guvern prin care 
toate aceste bunuri care trebuie să ajungă la UAI-uri să se plimbe, 
conform legislaţiei în vigoare şi Constituţiei României, din fostele 
AEI-uri care erau asociaţii economice intercooperatiste la primării, că 
în mod normal aşa trebuia să ajungă patrimoniul, dar hârtii nu sunt, şi 
de la primării, dar cu dirijare de la dumneavoastră, că altfel vom păţi 
ca în Delta Dunării, unde pământul de sub dig este al statului şi digul 
este al unui privat, şi apoi să se ducă la UAI-uri. Tot acum trebuie 
rezolvată, că, altfel, păţim cum este în Dâmboviţa şi cum este în 
Argeş, cum spunea domnul Tinel aici. 

Să ştiţi că cele 2.000 de ha care se irigă în Argeş şi în 
Dâmboviţa prin sistemul gravitaţional nu este apă care vine din 
bazinul de acumulare din amonte; este apă din puţurile de adâncime pe 
care le au fiecare, puţuri de adâncime, atenţie, care acum un an erau la 
5 metri, iar acum este la 9 metri apa. 

 
Domnul Valentin Apostol: 
Vă pot răspunde imediat, dacă îmi daţi voie. 
Deci această problemă, din păcate, a fost încurcată de Legea 

167 de anul trecut, care prevedea că exact aceste amenajări de irigaţii 
nu pot fi preluate decât dacă se face cadastru şi publicitate imobiliară, 
ceea ce a fost crimă. 

Am încercat o ordonanţă de urgenţă – aceea cu mărirea 
pentru 200 de mii ha - în care am vrut să rezolvăm problema. Din 
păcate, Ministerul Finanţelor nu i-a mai dat drumul. 

Nu putem face hotărâri de guvern pentru că trebuie 
modificată legea, domnule vicepreşedinte. 
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Ordonanţă de urgenţă nu putem face că nu ne dă voie nimeni 
acum. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Haideţi să o modificăm. Haideţi să le rezolvăm oamenilor 

problema. 
 
Domnul Valentin Apostol: 
Deci am încercat tot, dar mi s-a spus: domnule, nu mai faceţi 

ordonanţă de urgenţă. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule preşedinte şi stimaţi colegi, eu propun să încheiem 

audierea cu domnul director Apostol şi să vedem cu Apele ce facem, 
şi am o rugăminte la dumneavoastră: ne cerem scuze şi la cei care 
sunteţi aici din alte domenii de activitate ale separaţiei puterilor în stat 
şi pentru stările noastre că uneori vorbim mai tare. Ştiţi de ce? Pentru 
că suntem din cale afară de trişti. Parcă suntem neputincioşi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Noi încercăm să facem audierile aici pe problemele acestea 

mari cu care ne confruntăm şi cu care se confruntă până la urmă o 
economie întreagă. 

Eu vă spun, domnule director general, şi mă adresez direct: 
eu personal, ca unul care am trăit prin sectoarele acestea, sunt total 
nemulţumit de modul cum s-au dat răspunsurile şi cât de pregătit este 
întregul sector de a face faţă situaţiei de acum. 

De exemplu, am vrut să clarificăm problema din 2004 – cum 
a ajuns datoria aceasta la SNIF. Nu ni s-a răspuns. S-a spus: nu ştiu. 
Am mai auzit pe cineva spunând aşa. Este inadmisibil. 

Nu se ştie cum a ajuns o astfel de afacere la RAIF. 
Domnul Gavrilescu spune: pentru că era cea mai bună unitate 

organizată care a făcut faţă acestui program. Acesta a fost răspunsul, 
pe care îl avem înregistrat. 

Vă regăsiţi, să ştiţi, în toate rapoartele care ne vin nouă pe 
problema respectivă. Nu ne-aţi clarificat-o. 

Nu aţi scăpat de audieri, vă asigur, şi nu discutăm pe 
generalităţi. 
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Vă rog să vă duceţi până la Moviliţa, să vedeţi ce este acolo. 
Vă rog să faceţi o tură până la Buzău, să vedeţi ce este acolo. 
Vă rog să vă duceţi în Mehedinţi, să vedeţi cât teren s-a 

irigat. 
Pentru că, dacă discutăm aici, în birou, murim, domnule. 
Că se poate merge şi fără departamentele acestea din 

ministere, şi are dreptate domnul Sârbu. 
Le radem pe toate de la ministere. Nu mai rămâne una. 
Şi aşa a plecat cadastrul, a mai plecat ANSDES-ul. Se mai 

pleacă cu îmbunătăţirile funciare. 
Putem şi fără Ministerul Agriculturii, vă asigur. Şi italienii au 

fost fără. 
Dar dumneavoastră vă rog să pregătiţi răspunsurile, că vine 

confruntarea cu colegii care au dat aceste rapoarte. 
Noi nu le putem lăsa deoparte pentru că ele sunt înregistrate. 
Şi vă asigur că trebuie să clarificăm. 
Să ştiţi că noi nu pornim de la premisa că au fost nişte NUP-

uri. Că, dacă ne uităm pe argumentaţia NUP-ului, este penibilă, şi 
acolo nu este vorba de persoane, de Apostol sau de nu mai ştiu cine – 
este vorba de a repara o chestiune gravă, pentru că, dacă era politică, 
că nu ştiu cine trebuia să meargă la Washington şi aşa mai departe, 
atunci trebuia să fie rezolvată politic, să fie la datoria publică, nu să 
vină şi să distrugă un sector. Şi nimeni nu a reacţionat la treaba 
aceasta. Din contră, s-a contribuit în continuare la accelerarea ei. 

Vă rog să vă pregătiţi, şi vom veni cu această confruntare, vă 
asigurăm, în etapa imediat următoare, pentru că nici domnul Horj, nici 
domnul Chirilă, nici eu, nu vorbim de dincolo. Suntem cu 
documentele în faţă. 

Şi nu pornim de la premisa unei chestiuni că are nu ştiu care 
NUP-uri. Sunt NUP-uri la miliarde şi sunt date ca să bage pe una care 
a furat o sârmă. 

Oricum, sistemul nu funcţionează, şi vă rog să interesaţi în 
teritoriu ce spun toţi oamenii de acolo, inclusiv subordonaţii. 

Vă rog sincer să vă interesaţi corect ce înseamnă sistemul de 
îmbunătăţiri funciare astăzi. Catastrofă, vă spun sigur. 

Deci, am încheiat. Data viitoare ne vedem şi ne răspundeţi. 
Am avut de multe ori părerea că într-o parte se găsesc cei 

care au super adevărul, iar cei care bat terenurile şi vin de acolo sunt 
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tâmpiţii care trebuie să meargă şi să vadă o situaţie cu consecinţele 
dintre cele mai grave. Asta este constatarea mea pe care o fac de câtva 
timp la anumite întâlniri pe acest domeniu. Şi, culmea, vin de la cei 
care ar trebui să ştie cel mai mult. Asta este problema şi supărarea 
mea. 

Când în teritoriu merg, şi nu sunt oarecine aici, şi constată şi 
li se spune altceva, ce să credem noi acum aici? 

Vreţi să vă spun ceva? Sunt sute de oameni din guvernul 
acesta şi din guverne care au spus: domnule profesor, sau domnule 
deputat Giurgiu, sau domnule deputat Chirilă, vedeţi că avem 
problemele aici şi, împreună, am lucrat fie printr-o întrebare, fie 
printr-o interpelare, fie prin iniţiativă legislativă. Să ştiţi că lucrăm cu 
miniştri pe iniţiativă legislativă pentru că merg mai repede decât merg 
prin sistemul guvernamental. Nu avem nevoie de atâtea avize. 

Odată nu a venit cineva de acolo şi să spună, că a fost domnul 
Kelemen – măi frate, trebuie să o faceţi aşa, că, uite, ne împiedicăm de 
lege. Nu să distrugem sectorul întreg! Şi după aceea ce să facem cu el? 

Şi vreau să vă spun că aceasta este o vină de neiertat pentru 
decizant care nu intervine cu factorul care îl blochează. Este de 
neiertat. 

În managementul general al unei instituţii, eu aşa ştiu că se 
face, şi aici repet: vin oameni cu răspunsuri foarte clare. Uitaţi aici, 
documente, dosare, şi vin specialiştii şi ne învârt, că cred că sunt nişte 
tâmpiţi aici. 

Duceţi-vă şi vedeţi staţia de la Bihor de pompare şi de 
desecare, şi câte sunt din acestea făcute, şi nu ştim situaţia. 

Vă rog să vă duceţi şi să îmi spuneţi câte hectare sunt irigate 
în Timiş cu case şi câte figurează de acolo în inventar. 

Domnule Horj, sunteţi pe domeniu şi veţi vedea câte găsiţi. 
Noi trebuia să le ştim acum şi, în fiecare zi când se vine cu 

situaţia, se vine aşa, pentru că eu am diferenţe de câteva sute de mii 
între datele pe care le primesc oficial, că le primim din mai multe 
locuri. 

Vă mulţumim. 
Şi, acum, domnule director general, aş vrea să vă spun doar 

atât: că nu v-am chemat la o anchetă, ci la o discuţie de informare. 



 96

Noi sutem cei care umblăm acum foarte mult pe problema 
aceasta a irigaţiilor, a structurilor pe care le gestionează irigaţiile şi 
celelalte zone de îmbunătăţiri funciare. 

Şi, pentru că fără apă nu putem face mare lucru, şi de ce nu? 
poate având o regândire în final legată de ceea ce înseamnă o gestiune 
împreună a sistemelor de îmbunătăţiri funciare cu ale surselor de apă, 
pentru că nu le putem despărţi, am dori să ştim de la dumneavoastră 
câteva lucruri: în primul rând, cum este colaborarea dumneavoastră cu 
sectorul de îmbunătăţiri funciare şi în ce domenii colaboraţi cu el – pe 
desecări, că aveţi puţuri undeva pe la Hărmag, în judeţul Braşov, pe 
problemele de irigaţii, pe sursele de apă, de irigaţii, care este relaţia 
dumneavoastră cu cei care folosesc sisteme de irigaţii locale şi 
folosesc sursele de apă subterană. 

Care este punctul dumneavoastră de vedere privind sursele de 
apă care ar putea fi folosite mai eficient în sistemele de irigaţii şi dacă 
aţi putea să ne faceţi o referire şi dacă aveţi date privind sursele de apă 
din Dobrogea. Aici este o chestiune de particularitate mai deosebită. 

Şi cum vedeţi dumneavoastră în perspectivă colaborarea cu 
sistemul de îmbunătăţiri funciare utilizat în special în agricultură, 
respectiv irigaţii, desecări, şi sigur şi CES-uri, poate că inclusiv 
intrând şi în ceea ce priveşte viitoarele investiţii sau continuarea unor 
investiţii de îmbunătăţiri funciare, cum este Canalul Siret – Bărăgan, 
şi alte câteva investiţii – Canalul Bucureşti – Dunăre. 

Care este punctul de vedere privind apele din Lunca Dunării? 
Acolo sunt probleme extrem de complexe în ceea ce priveşte 
desecarea, irigarea, eliminarea excedentului de umiditate şi aşa mai 
departe. 

Acestea ar fi câteva dintre probleme. 
Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Domnul profesor Tabără a atins aproape toată problematica 

pe care mi-o notasem. 
În ceea ce priveşte resursele subterane disponibile pentru 

irigat, probabil că deja este acoperitoare întrebare pusă de domnul 
Tabără, dar aveţi şi un sistem de tarifare a resurselor? 

Noi, dacă vrem să le utilizăm, cât plătim? Cum plătim? 
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Şi poate aveţi şi resurse de suprafaţă care ar putea fi 
disponibile pentru irigat. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Vasile Pintilie: 
Domnule preşedinte, domnilor deputaţi, sigur că 

problematica îmbunătăţirilor funciare este foarte vastă. 
Eu, la bază, sunt inginer de îmbunătăţiri funciare, şi sunt 

absolvent al Şcolii Ieşene de Hidrotehnică. Am avut profesor la 
specialitatea de irigaţii pe domnul profesor Valeriu Blidaru, unul din 
marii noştri profesori şi mare specialist în domeniu, care a realizat 
foarte multe lucrări. 

Ce vreau să vă spun la prima întrebare pe care mi-a pus-o 
domnul preşedinte Tabără – cum este colaborarea cu sectorul de 
îmbunătăţiri funciare: atâta timp cât am fost un salariat al acestui 
sistem până în martie 1989, că după aceea am trecut în sistemul de 
gospodărire a apelor, iar cum partea de irigaţii reprezintă o folosinţă a 
gospodăririi apelor, sigur că legătura cu îmbunătăţirile funciare a fost 
permanentă. 

Referindu-ne stricto senso la relaţia Administraţia Naţională 
Apele Române şi Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, 
colaborarea nu pot să o comentez deocamdată deosebită pentru că am 
o minimă experienţă în calitatea de director general, dar din câte eu 
ştiu, acolo unde am fost cel puţin solicitat, am dat tot sprijinul şi îmi 
voi da tot sprijinul acestui sector. De ce? Pentru că într-adevăr 
îmbunătăţirile funciare constituie o complexitate de lucrări şi, pe lângă 
partea de irigaţii, trebuie să ne gândim la partea cealaltă de desecare-
drenaj, dar şi la partea de combatere a eroziunii solului, care, datorită 
mai ales fenomenului lărgit de secetă a ultimilor ani, a creat o 
antrenare mare a acestei mari problematici de combatere a eroziunii 
solului. 

Sigur că problema sursei ce trebuie să asigure apa necesară în 
sistemele de irigaţii este cea cu care ne ocupăm noi, Apele Române, 
noi şi reglementând din punct de vedere al funcţionării şi autorizării 
acestor amenajări de irigaţii – că sunt complexe, că sunt locale, că sunt 
de altă natură, acolo unde apa este folosită pentru udările necesare 
creşterii şi dezvoltării plantelor. 
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Sigur, noi, Apele Române, asigurăm această sursă pentru 
multe amenajări, dar că ea într-adevăr nu este repartizată uniform în 
spaţiu este o altă problemă. Din acest motiv sunt necesare lucrări care 
se regăsesc atât la colegii de la SNIF, cât poate la noi sau la alţii, 
depinde de natura juridică a investiţiei respective. 

Sigur, nu ştiam ce întrebări vor fi puse de către 
dumneavoastră pentru a putea avea o dezbatere, dar m-am pregătit 
doar pentru partea zonei Dobrogea – Litoral, deci tot ce ţine de 
amenajarea din această regiune a ţării, şi acolo am o evoluţie pe 
consumuri pe suprafeţe pe o anumită perioadă de timp – pe 10 ani de 
zile spre exemplu, şi voi comenta. 

Având în vedere activitatea şi experienţa personală, 14 ani de 
zile am fost director în sistemul de gospodărire a apelor Vrancea, deci 
cu alte cuvinte am fost unul dintre cei care efectiv am executat o serie 
întreagă de lucrări pe vremea când eram în sistemul de îmbunătăţiri 
funciare, dar apoi am putut asigura sursa de apă necesară acelor 
amenajări astfel încât exploatarea în amenajările de irigaţii să fie 
corectă. 

Cert este următorul lucru: că la momentul de faţă avem apă, 
dar ea nu a mai fost folosită, şi ştim şi de ce: pentru că încă nu s-a pus 
bine la punct sistemul de solicitare prin asocierea marilor udători, că 
din alte raţiuni tehnice sau economice nu s-a putut iriga, dar cert este 
că noi putem să asigurăm această apă din cursurile de apă. 

Ştim foarte bine că, referitor la irigaţiile României, cele mai 
mai mari amenajări au avut în vedere pomparea apei din Dunăre, 
trimiterea şi apoi redarea în aval gravitaţional sau prin alte sisteme 
astfel încât să se poată realiza această udare a plantelor. 

În amenajările locale, sigur că acolo am avut posibilitate de 
racord-derivare a unor debite de apă necesare pentru udări, dar ştiţi 
foarte bine că în amenajările locale şi pierderile de apă sunt foarte 
mari, având în vedere faptul că nu totdeauna există posibilităţi de 
îndepărtare a unor pierderi de apă în sistemele locale. 

De fapt, seceta îşi pune amprenta, prin faptul că precipitaţiile 
scad, şi automat şi debitele pe anumite cursuri de apă scad, mai ales 
acolo unde sunt şi cultivatori horticoli care cer cea mai multă apă nu 
numai pentru culturile mari, dar în general în partea de horticultură şi 
în tarlale mai mici unde se cultivă zarzavaturi, şi acolo cerinţa este 
foarte mare de apă şi din acest motiv de multe ori chiar s-a ajuns la 
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anumite dispute. Dar cert este că aceea este o altă problemă pe care nu 
o gestionăm noi, ci o gestionează colegii de la ANIF. 

Trecând la subiectul sursele de apă din Dobrogea, sigur că 
Dobrogea a fost amenajată, şi fac o trimitere pe judeţe - la 329 de ha 
amenajate în Constanţa, la 139 în Tulcea şi la 70 de mii de ha în 
judeţul Ialomiţa, având în vedere că aceste trei judeţe îmbracă 
procentual 9,5% din suprafaţa judeţului Ialomiţa, 10% din cea a 
judeţului Călăraşi şi restul se regăsesc în judeţele Constanţa şi Tulcea. 

Dacă este să fac o trimitere la funcţie de suprafaţa amenajată 
şi pregătită pentru a putea fi irigată începând cu 1997 până în 2007, 
deci pe 10 ani, vreau să vă spun că în Constanţa s-a cerut în 1997, spre 
exemplu, pentru 29 de mii de ha posibilitatea de a se iriga, în Tulcea 
pentru 1.072, ajungându-se în cele din urmă în 2007 ca în Constanţa 
să se irige numai pe 9.000 de ha, iar în Tulcea 17.000 de ha. Sunt 
câteva cifre pe un ecart de 10 ani care ne arată că de fapt a scăzut 
cererea de apă în amenajările de irigaţii, şi aceasta este o problemă. 

Mai mult, dacă este să discutăm volume de apă prelevate, în 
2001 în Dobrogea s-au prelevat 168 de milioane de metri cubi, iar în 
2006 s-au prelevat 0,146 milioane de metri cubi, deci curba a fost pe 
descreştere totală. De fapt este un volum foarte mic de apă folosit în 
irigaţii. 

Dintr-un studiu pe care l-am regăsit la noi, la Administraţia 
Apele Române, reiese faptul că există o eligibilitate la momentul de 
faţă pentru zona Dobrogea de 13 mii de ha pentru a fi irigate, din 
totalul celor aproape 500. Asta este o problemă. 

Din punctul nostru de vedere, pentru a asigura sursa de apă, 
nu este problemă – atât din Dunăre, atât din lacurile de apă dulce, cât 
şi din Canalul Dunăre – Marea Neagră. 

Ca o perspectivă, având în vedere faptul că mi s-a pus şi 
această întrebare de către dumneavoastră legată de sistemele de 
îmbunătăţiri funciare şi viitoarele investiţii tip Canal Siret – Bărăgan, 
derivaţie de 200 de metri cubi pe secundă pentru transportul din zonă 
bogată în zonă săracă în apă, el pe Vrancea avea 50 km tronsonul 1, 
gândit încă din 1910 ca proiect Davidescu, şi începute lucrările în 
1986 printr-un program derogatoriu, ajungându-se în cele din urmă ca 
la această dată să avem puşi în exploatare 5,7 fără a cere cineva apă 
din acest tronson de 5,7. 
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Pentru problemele conexe pe amenajarea complex Rugineşti 
– Pufeşti – Panciu, din cele 3 ploturi care trebuiau să fie recepţionate 
în 2002, dacă îmi aduc aminte, şi o staţie de bază Haret pentru 
pompare pe curba de nivel înaltă, şi 2 SPP-uri, efectiv la momentul de 
faţă nu sunt funcţionale. Nu sunt funcţionale pentru că efectiv au fost 
avariate din anumite motive pe care eu nu le cunosc în profunzime. 
Probabil că colegii de la ELIF le-au discutat. 

Cert este următorul lucru: că eu nu abandonez ideea ca 
această derivaţie să se definitiveze, şi am cerut chiar la nivel de 
minister, şi acesta la rândul lui către guvern, dar anul acesta este 
ruşinos – din 50 de miliarde care iniţial au fost alocaţi pentru 
continuarea lucrărilor pe un sector în zona Mausoleului Mărăşeşti, 
acolo era programarea, astfel încât să se închidă cu cuva şi apoi să 
putem să facem traversarea la drumul naţional, efectiv prin 
rediscutarea bugetului s-a tăiat şi s-a ajuns la 5 miliarde. Deci aceasta 
este valoarea - de fapt nici o lună de zile de lucru pentru constructori. 
Este o mare problemă aceasta. 

Dar eu susţin că această lucrare este de mare importanţă 
acum mai abitir având în vedere seceta prelungită, temperaturile 
crescute, faptul că plantele au nevoie de apă şi că numai precipitaţiile 
nu sunt destule, şi din acest motiv susţin continuarea măcar pe cei 50 
de km pe Vrancea ca să îi terminăm. 

Sigur că pe Canalul Bucureşti – Dunăre deocamdată nu am 
informaţii precise şi nu vreau să dezvolt această idee. 

Iar privitor la apele din Lunca Dunării, într-adevăr aici este 
necesară o analiză profundă, studii care să ne permită luarea unor 
decizii mai ferme, mai clare având în vedere faptul că şi nivelul freatic 
aici fluctuează funcţie de fluviu, de nivelurile pe fluviu, pentru că sunt 
influenţate nivelurile atât în subteran, cât şi pe cele de suprafaţă, 
funcţie de nivelul Dunării. 

Privind la folosirea resurselor subterane de apă pentru irigaţii, 
este o soluţie – pot fi folosite aceste resurse în condiţii deosebite pe 
anumite zone locale punctual, prin sisteme unde pierderile de apă să 
fie minime. 

La noi în ţară punctual sunt folosite resursele de apă din 
subteran. 
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Ştiţi foarte bine că în general întâi resursele de apă din 
subteran le folosim pentru populaţie, pentru zootehnie şi apoi ajungem 
să le folosim pentru irigaţii. 

În ceea ce priveşte resursele de apă de suprafaţă, avem o 
gândire. Ne-am întâlnit la Academia Agricolă şi Silvică inclusiv şi cu 
domnul profesor Blidaru, unde a fost o dezbatere privitoare la o serie 
întreagă de derivaţii care să fie realizate în România astfel încât o 
parte din acumulările noastre sau acumulări ale altor deţinători să 
poată să fie legate prin anumite sisteme, apa mai departe gravitaţional 
fiind transmisă în anumite suprafeţe agricole pentru a fi folosită în 
irigaţii. Deci este un transport de apă ca şi gândirea Canalului Siret – 
Bărăgan – dintr-o zonă bogată într-o zonă săracă. 

La momentul de faţă, în acumulările noastre permanente 
avem volume de apă şi menţinem cât de cât un volum aproape de 
nivelul normal de retenţie. 

Sigur că la cele care au şi folosinţă energetică este un alt 
mecanism, dar pentru cerinţa celor de la ANIF, putem prin pompare în 
sistem de hidromecanizare să ajutăm punctual din aceste acumulări ale 
noastre. 

Eu vă mulţumesc. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director general, bine aţi venit. 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu am câteva întrebări. 
În primul rând, îmi permit un comentariu: sursele de apă în 

România pentru orice, aşa cum dumneavoastră aţi precizat, sunt cele 
care curg şi cele care sunt acumulate undeva şi care apoi sunt folosite. 

Sistemul de irigaţii din România este beneficiarul ambelor 
surse. 

Întrebarea: din momentul în care s-au încheiat prin anii 1982 
cam toate studiile privind rezerva de apă – ploi, râuri, acumulări şi aşa 
mai departe, subterane până la 4 m, până la 7 m, până la 11 m, s-a 
făcut şi un program de irigaţii. În programul de irigaţii erau prevăzute 
câteva acumulări. Dacă puteţi să-mi răspundeţi astăzi, foarte bine; 
dacă nu, nu. Aşteptăm un răspuns în scris sau cum doriţi. 

Marea majoritate a acumulărilor erau în zona cursurilor din 
amonte, din bazinul superior. 
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Unele din aceste acumulări erau prevăzute şi pentru o 
schimbare în perspective a apei utilizată în principal pentru irigaţii în 
Bărăgan. Era vorba de vestitul canal magistral de schimbare a albiei 
Siretului pe unde curge el acum; în orice caz o cantitate imensă de apă 
trebuia să se ducă în Bărăgan. Este vorba de 200 de metri cubi pe 
secundă. Cât are Siretul când nu plouă? 

 
Domnul Vasile Pintilie: 
Depinde. El poate să fluctueze de la 100 la 400. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Exact, deci aproape total în unele situaţii. Bun. 
Deci la canalul acela, în afară de cheltuielile cu proiectarea, 

în afară de cheltuielile de organizare de şantier, erau executate 
extraordinar de multe lucrări, terasamente etc. 

Există la noi o teorie alimentată şi de concluziile a două 
comisii din care au făcut parte şi reprezentanţii Băncii Mondiale, care 
s-au ocupat de multe sfaturi la noi, inclusiv de despărţirea SNIF-ului 
în SNIF şi ANIF. 

De ce s-au întrerupt lucrările la canalul Siret – Bărăgan, dacă 
aceste lucrări sunt necesare? Pentru că, conform teoriilor respective, 
ba am avea un milion 200, ba 1.600.000 de ha eficiente, şi aceasta din 
cauză că în primul rând în zona care are cea mai mare nevoie de apă – 
Dobrogea - se discută că irigaţiile sunt total nerentabile datorită pe de 
o parte a numeroaselor repompări şi pe de altă parte a repompărilor pe 
înălţimea mare la care trebuie dusă apa. 

Ştiu că acum un an sau doi, şi dumneavoastră aţi auzit, a fost 
ceva frământare pe scena politică - că s-a făcut o mare greşeală că s-au 
întrerupt lucrările pe canalul acesta Siret – Bărăgan şi că în mod 
normal ar trebui reluate şi aşa mai departe. 

Deci dacă dumneavoastră la nivel naţional aveţi o hartă a 
acumulărilor de apă care ar fi trebuit continuate şi întrerupte, că sunt o 
serie de baraje care nu s-au mai continuat. 

Dacă sunt unele care nu s-a început şi pe ce suprafeţe urma să 
se ducă această apă care să înlocuiască cheltuielile cu apa prin 
pompări, repompări de la mare şi până la bazinul mijlociu sau la 
bazinul superior. Aceasta este prima întrebare. 
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A doua întrebare: dacă aveţi cunoştinţă că unele direcţii de 
apă judeţe sau interjudeţene, zonale, cum aveţi dumneavoastră 
împărţirea, au refuzat să încheie contracte cu utilizatorii de apă. 

A treia întrebare: dacă aveţi cunoştinţă că, în conformitate cu 
normele dumneavoastră sau în conformitate cu faptul că vă obligă 
viaţa, situaţia respectivă, unele acumulări fac curăţiri, goliri de fund, 
de mâl, de toate câte vin, şi aceasta o fac fără să îi anunţe pe cei din 
aval, care de obicei au şi ei câte un canal magistral şi primesc apa, şi îi 
colmatează pe unii chiar în fiecare săptămână, cum avem o situaţie în 
Buzău, iar pe alţii şi mai rar dar îi colmatează bine, în sensul că le 
distruge şi protecţia în jurul staţiilor de pompare şi se face colmatarea 
canelelor magistrale pe care circulă apa pentru irigaţii. 

Şi bineînţeles că după ce dau drumul la mâlul acela, nu se 
mai duc şi în aval să vadă ce s-a întâmplat, şi acela vine, săracul, şi 
plânge – domnule, ce fac? 

A patra întrebare: dacă aveţi cunoştinţă că în unele situaţii cei 
care deţin apa nu dau apă cât trebuie să dea ca să ajungă să alimenteze 
şi să ridice nivelul la canalul magistral ca să poată pompa să lucreze, 
din motive că trebuie să ducă apa în anumite perioade sau tot timpul 
pe o altă rută, pe unde aveţi un alt mare beneficiar care este 
Hidroelectrica, şi ei, fiind mai mici, totdeauna peştele cel mare l-a 
înghiţit pe cel mic, rămân fără apă. 

Acestea ar fi întrebările de bază. 
Am uitat să fac un amendament: felicitări că aţi făcut 

facultatea cu domnul profesor Blidaru. 
 
Domnul Vasile Pintilie: 
Vă mulţumesc mult. 
La Canalul Siret – Bărăgan derivaţie de 190 de km lungime, 

din care pe Vrancea 50, 140 Buzău – Ialomiţa, nu s-au sistat lucrările, 
numai că ele sunt într-o execuţie la avarie. 

Acest canal Siret – Bărăgan a fost gândit pentru a fi o cale de 
transport atât pentru apa necesară irigaţiilor în Bărăganul de Nord, dar 
şi pentru a asigura un debit de 5 metri cubi pe secundă ca apă 
tehnologică în zona industrială Focşani şi aval de Focşani. 

Într-adevăr, dumneavoastră ştiţi că pentru a avea o 
suplimentare de debit pe Canalul Siret – Bărăgan aval de Buzău 
trebuia să primim un 50 de metri cubi pe secundă din acumularea 
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Surduc şi că într-adevăr în anumite perioade secetoase trebuia să fie 
prin acumularea Prisaca, care trebuia să fie undeva amonte de Valea 
Sării, şi să realizeze un transport de debit către canal, astfel încât în 
nodul de la Putna Garoafa să se realizeze această infuzie de debit 
pentru a asigura volumul de apă necesar în aval. 

Prisaca nu s-a mai realizat deoarece tot specialiştii au 
demonstrat, inclusiv domnul profesor Vasile Băloi, că datorită faptului 
că bazinul Putnei era neîmpădurit, bazinul Zăvoarele era neîmpădurit, 
colmatarea lui Prisaca era foarte mare, cheltuielile erau mari pentru 
realizarea acestei acumulări şi, atunci, de fapt nu-şi atingea scopul. 

S-a considerat că trebuie făcut un transfer de apă din Zăbala 
în amonte către Surduc, astfel încât din Surduc să se ajungă în canal. 
Sigur că Surducul s-a făcut, dar canalul nu a ajuns în zonă. 

Acum, derivaţia Canal Siret – Bărăgan sigur că trebuie 
făcută, şi o susţin, şi am şi comentat pe marginea ei. 

Faptul că lucrările conexe la cele de amenajare pe irigaţii, pe 
lucrări de combatere a eroziunii solului, în zonele înalte, pe curbele 
înalte nu s-au realizat, că aceşti bani nu s-au alocat decât într-o 
anumită parte şi ele s-au sistat prin lipsa lor ulterior, a condus la 
această situaţie. 

Cert este următorul lucru: având în vedere primii 5,7 km, de 
când au fost puşi în exploatare cei 5,7, au fost menţinuţi cu un H de 
apă de 3,5 metri permanent astfel încât să ne conservăm şi să nu creăm 
anumite probleme acestui tronson care a fost pus în exploatare. Din 
acest tronson, aval spre Siret se putea gravitaţional prin sifonare iriga 
suprafeţele. 

Privitor la a avea cunoştinţă că unele direcţii nu au dorit să 
încheie contracte de apă cu utilizatorii de apă, nu cred că au existat. 
Cel puţin eu nu am aceste cunoştinţe, dar vă voi face şi în scris şi voi 
cerceta toată această situaţie, dacă există vreun caz de genul acesta, şi 
vi-l voi şi prezenta, dar cert este următorul lucru: faptul că această apă, 
indiferent de folosinţa ei unde este trimisă, trebuie şi plătită, şi este 
acest tarif, această contribuţie, care a fost gândită printr-o hotărâre de 
guvern, şi vreau să vă spun că tariful acesta este insignifiant pentru 
apa de irigaţii. 

A fost o sperietoare că noi, Apele Române, percepem nişte 
valori pentru a realiza noi venituri şi aşa mai departe. Nu. 

Preţul este insignifiant. Este foarte mic. 
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Este 3,76 lei per mia de metri cubi. Deci faceţi şi 
dumneavoastră o socoteală cât de mic este. 

Sigur, în condiţiile în care poate volumele de apă care ar fi 
fost necesare a fi folosite în sistemele de irigaţii la nivel de ţară ar fi 
condus la o valoare de, este cu totul altă problemă. Este posibil. Dar, 
ca tarif, este foarte mic. 

Utilizatorii de apă în general, cel puţin în anumite zone 
despre care cunosc, nu s-au asociat de aşa natură, cu personalitate 
juridică, încât să vină să încheie contracte directe cu Apele Române 
sau prin SNIF sau prin ANIF. 

Spre exemplu, în cazul Cosmeşti - Nicoreşti pe Galaţi, cu 
Ionăşeşti staţie de bază, de pompare de bază pentru amenajarea din 
Comeşti, nu sunt probleme. Acolo este o problemă referitoare într-
adevăr la ceea ce puncta domnul deputat legat de asigurarea nivelului 
în faţa staţiei. Staţia aceea de pompare este tip keson. Într-adevăr, 
viiturile care au fost pe Siret au deranjat albia, drept pentru care sunt 
necesare nişte lucrări de dirijare cu nişte traverse pe care noi am dat 
acceptul şi prin avizele pe care le-am elaborat celor de la ANIF, prin 
SNIF sau prin alţii, ca să-şi realizeze posibilitatea de ridicare şi de 
dirijare a apelor în dreptul kesonului. Acolo se irigă, am fost chiar în 
vacanţa pe care am avut-o şi am văzut că într-adevăr se irigă. 

Privitor la golirile de fund sau la golirea din anumite 
acumulări prin golirea de fund şi colmatarea unor canele de irigaţii 
gen Buzău, nu ştiu, nu am cunoştinţă de această situaţie. Mă voi 
interesa. 

Eu ştiu doar că avem un program de întreţinere şi reparaţii şi, 
dacă într-adevăr au fost astfel de situaţii, ele nu sunt corecte. Ele se 
pun de acord cu cei care în aval au prize de apă pe cursurile de apă sau 
se anunţă toţi consumatorii din aval astfel încât să nu fie probleme, 
mai ales dacă mai sunt şi acumulări piscicole unde acolo într-adevăr 
gradul de colmatare ar avea o importanţă şi vizavi de materialul 
piscicol. 

Faptul că am fi mai prietenoşi cu cei de la Hidroelectrica şi 
mai puţin prietenoşi cu cei de la ANIF, nu cred că este aşa. În general, 
în ceea ce priveşte amenajările hidroenergetice mai ales pe Siret – 
Salba, aval de Bacău, spre exemplu, sunt 5 acumulări hidroenergetice  
şi între aceste amenajări există şi prize de apă de tipul staţiei Ionăşeşti, 
unde se pompează apă în amenajările de irigaţii. 
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Deci, din contră, nivelul apei în aceste acumulări ar trebui să 
permită pomparea fără probleme în amenajările de irigaţii. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule director, nu am primit un răspuns – ce studii sunt în 

legătură cu acumulările de apă care erau de terminat, de început, cu 
folosinţe multiple. 

 
Domnul Vasile Pintilie: 
Da, îmi cer scuze. Am omis nu să dau răspunsul, ci am omis 

să discut această problemă. 
Într-adevăr, am cunoştinţă despre aceste studii care s-au făcut 

încă de dinainte de 1989. 
Privitor la amenajarea în complex a bazinelor hidrografice 

mai ales pentru această situaţie, am atins problema lui Prisaca şi 
Surduc. Au fost două din aceste acumulări. Ele sunt în toate bazinele 
hidrografice ale ţării prinse. O parte au fost realizate, o parte nu au fost 
realizate. Cele care au fost realizate sunt cu apă în ele, dar nu este 
folosită apa pentru scopul propus. Din acest motiv, analiza care a fost 
şi la Academia Română a fost pentru a deriva aceste volume de apă, 
debite de apă din anumite zone în alte zone, astfel încât să existe 
posibilitatea unui transport gravitaţional al apei. De ce? Pentru că într-
adevăr ştim foarte bine că irigaţiile sunt consumatoare mari de energie 
şi este bine ca pe cât posibil, mai ales la momentul de faţă, având în 
vedere cheltuielile mari pentru pompare, să folosim mai mult apa în 
sistem gravitaţional. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mai aveţi întrebări? 
Poftiţi, domnule deputat. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Eu am mai pus o întrebare în deschiderea discuţiilor . 
Aş avea o rugăminte, că se vede că am discutat un subiect 

amestecat - şi problematica apelor române şi a îmbunătăţirilor 
funciare, pentru că vine de acolo şi ştie mai mult decât cei care 
guvernează acum îmbunătăţirile funciare şi de unde n-am aflat destule 
răspunsuri. 
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Deci, aş avea, în schimb, o rugăminte la dumneavoastră: 
având în vedere că resursa de apă este de mare importanţă şi că am 
solicitat şi câteva date exacte, să aveţi îngăduinţa şi răbdarea când 
plecaţi ca să mai zăboviţi 2 minute cu domnii profesori de aici ca să 
notaţi exact ce întrebări am dori să punem, nu numai regional pentru 
Dobrogea, ci şi la nivel naţional, pentru a le putea primi în scris şi să 
facă parte din completarea raportului nostru. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Vasile Pintilie: 
Şi eu vă mulţumesc. 
De acord. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Din acumularea Dridu trebuia să se alimenteze gravitaţional 

prin magistrala care ducea la staţia de pompare de la Hagieşti cele 
două Mostrişti – 1 şi 2. Ştiu că staţia de pompare care este de mare 
adâncime şi de mare capacitate de la Hagieşti era terminată, era pe 
cale de a fi dată în folosinţă. Ce s-a întâmplat? Că nu s-a mai mişcat 
nimic. Canalul magistral este făcut. 

 
Domnul Vasile Pintilie: 
Aceste obiective de care vorbiţi dumneavoastră nu sunt în 

administrarea Apelor Române. 
Pe Dridu, la momentul de faţă, am introdus-o ca o investiţie 

şi am avut licitaţia prin unitatea de management a proiectelor şi deja 
vom trece la reabilitarea lui Dridu. Celelalte nu sunt la noi. Sunt la 
colegii de la ANIF. Mă refer la Hagieşti. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dar ce s-a întâmplat cu Dridu? 
 
Domnul Vasile Pintilie: 
Dridu la momentul de faţă este în reabilitare şi pentru treaba 

aceasta a avut loc licitaţia prin unitatea de management a proiectelor, 
având o structurare de la nivelul ministerului, şi se va trece efectiv la 
executarea lucrării de reabilitare. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Alte întrebări? 
Poftiţi, domnule deputat. 
 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. 
Aş dori doar să îl întreb pe domnul director: dacă ar fi nevoie 

de irigaţii timp de o lună, cam câte hectare ar putea fi irigate cu 
asigurarea apei de către Apele Române, şi aici mă refer la diverse 
zone, pentru că nu în toată ţara trebuie – pe judeţe sau pe mai bine pe 
zone. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Vasile Pintilie: 
Necesarul şi cerinţa de apă o cere ANIF-ul. Noi punem la 

dispoziţie resursa care asigură cerinţa şi necesarul de apă pentru 
amenajările care în general au fost realizate de-a lungul Dunării sau pe 
cursurile mari de apă, astfel încât să putem pompa şi să dăm aceste 
volume de apă către irigaţii. 

Deci noi asigurăm sursa. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Există perioade în care Dunărea este jos de tot, în care staţiile 

de pompare nu ajung la apă? 
 
Domnul Vasile Pintilie: 
Şi la acest debit de apă care are foarte scăzut pe Dunăre la 

momentul de faţă, la 3.500 de metri cubi, putem asigura. Sigur, în 
situaţie de avarie, intervenim prin programul de restricţii. Sunt 
programe speciale de restricţii unde cu prioritizare se dau volumele 
necesare de apă către diverse sectoare – în primul rând, v-am spus, 
întâi asigurăm alimentările cu apă pentru populaţie, după aceea pentru 
zootehnie şi de abia după aceea pentru agricultură. Asta este situaţia. 

Dar la momentul de faţă nu sunt probleme, iar până în 2020, 
din estimările noastre, putem asigura pentru toate amenajările. 
Important este ca măcar să îi vedem că irigă. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnul deputat Tinel. Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Din deplasările noastre în teritoriu, foarte multe asociaţii de 

udători s-au plâns că lacurile se colmatează peste tot. Am mai discutat, 
dar întrebarea era: dacă se corelază un program. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Am întrebat şi a şi răspuns. 
Insist pe această întrebare: spuneţi-mi, vă rog, dumneavoastră 

aveţi un studiu reactualizat? Pentru că există acum o idee care se 
discută în rândul oamenilor de decizie că ar trebui să renunţăm la 
irigarea în Dobrogea pentru că este super-costisitoare şi că ar trebui să 
ne îndreptăm către alte soluţii de irigare, cu apa din amonte, cu 
acumulările pe care nu le avem. Nici Canalul Siret – Bărăgan nu este 
funcţional şi aşa mai departe. 

Din discuţiile pe care le-am avut chiar ieri la Institutul de 
Cercetări şi Dezvoltare Agricolă de la Fundulea rezultă că cea mai 
mare greşeală ar fi ca şi puţinul cât se mai irigă în Dobrogea acum să 
nu se irige, pentru că asta ar duce nu numai la deşertizarea din punct 
de vedere agricol, silvic şi nu ştiu mai ce, ci ar duce şi la deşertizarea 
din punct de vedere social - foarte multe localităţi din zona respectivă  
fără apă, că nu au nici apă subterană. 

Nouă ne trebuie neapărat studiul acesta, şi ne trebuie un punct 
de vedere al dumneavoastră, dacă puteţi să îl formulaţi în scris, cu 
privire la opinia specialiştilor de la Apele Române legată de zona 
Dobrogei, respectiv în marea majoritate Constanţa şi Tulcea. 

Şi, dacă mai puteţi adăuga sub aspectul apă, care este 
patrimoniul pe care îl are Apele Române în Deltă, care este relaţia 
între amenajările piscicole din Deltă. 

Noi am avut o deplasare acolo acum vreo o lună şi jumătate 
la solicitarea unor colegi de-ai noştri din comisie privind necesitatea 
amendării Legii biosfera Delta Dunării, şi acolo s-au ridicat o serie de 
probleme, printre care şi apa, calitatea apei şi faptul că o mare 
cantitate de peşte din Deltă astăzi nu ar fi din cauza calităţii apei. 

Şi, pentru că veni vorba de calitatea apei, în Teleorman am 
avut o discuţie legată de calitatea apei, pentru că acolo ei primesc apa 
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din Dunărica, care de fapt este o variantă sau o anexă, şi au o mare 
problemă cu staţiile de pompare. Ei au aparatură şi utilaje de irigat 
performante care se înfundă în permanenţă şi sunt tot felul de alte 
chestii. 

 
Domnul Vasile Pintilie: 
Sigur că Apele Române gestionează atât din punct de vedere 

cantitativ, cât şi din pucnt de vedere calitativ resursele de apă de 
suprafaţă şi din subteran. 

Dacă este să facem trimitere la ultima problemă a 
dumneavoastră, vreau să vă spun că, referitor la acel cordon care a 
permis realizarea unor acumulări în salbă – Dunărica 1 şi Dunărica 2, 
au fost şi aprobate pentru transfer la consilierii locali şi, atunci, 
consiliile locale vor putea să-şi gestioneze pe plan local aceste resurse, 
către noi achitându-şi doar obligaţiile, contribuţiile privitoare la 
volumele de apă. 

Privitor la zona Delta Dunării, vreau să vă spun că noi în 
Delta Dunării ne ocupăm din punct de vedere cantitativ pe probleme 
de apărare împotriva inundaţiilor pentru zonele locuite din Deltă, şi 
din punct de vedere calitativ asigurând un monitoring calitativ pe 
chestia asta. 

Din alte puncte de vedere, acolo este biosfera Delta Dunării, 
care este o altă entitate şi nu este treaba noastră. 

Într-adevăr, poate în anumite perioade există fluctuaţii 
privitor la calitatea apelor, dar nici nici într-un caz calitatea apelor nu 
a ajuns să creeze aşa ceva; doar datorită unor poluări accidentale, 
punctual. Dar calitatea apelor în România s-a îmbunătăţit cel puţin 
după 1996 foarte mult, asta şi datorită faptului că o parte din industrie 
a început să se retehnologizeze, sau unele chiar au închis obloanele, ca 
să spunem aşa. 

Mai mult, calitatea cursului Dunării este cu ţintă către bună. 
Într-adevăr, în aval de Galaţi se mai modifică calitatea 

datorită descărcărilor, că nu avem staţie de epurare la Galaţi, că nu 
avem la Tulcea. Este o altă problemă cu Bucureştiul, dar pe Dunăre 
sigur că sunt anumite modificări punctuale, dar debitul, diluţia este 
atât de mare încât sigur că nu se pune problema. 



 111

Probabil că ceva s-a întâmplat acolo, în amenajările piscicole 
din Deltă. Acolo mai sunt şi anumite probleme ale deţinătorilor de 
folosit. 

În orice caz, eu am reţinut ideea dumneavoastră şi trebuie să 
înţelegeţi că Apele Române gestionează resursa, că într-adevăr mai are 
anumite lucrări, dar marea majoritate a lucărilor care au avut scopul de 
folosinţă agricolă a fost la ANIF. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
În Hotărârea de Guvern 923, dacă îmi aduc eu bine aminte, 

din 2007 privind combaterea efectelor secetei, Compania Apele 
Române este prinsă cu un program privind renaturare, reabilitare. Aţi 
făcut ceva pe partea de renaturare, de reabilitare, pe cursuri de apă? 

Adică noi discutăm de secetă acum că acesta este obiectul 
acestei comisii, şi discutând de secetă ne gândim că renaturare 
înseamnă multe. Haideţi să o lună pe Lunca Dunării şi să vedem ce 
înseamnă renaturare acolo. Haideţi să vedem ce înseamnă reabilitare, 
să vedem ce înseamnă aducţiuni noi de apă, iazuri, eleştee. 

Compania Apele Române, într-un program mai amplu cu 
Ministerul Mediului, cu Agenţia de Mediu, are în vedere o asemenea 
strategie? Pentru că de vreo 3 ani de zile, de când sunt inundaţiile, 
Compania Apele Române ba stă pe breşe, ba pune saci cu nisip, dar ne 
interesează şi partea de combatere a efectelor secetei, pentru că 
agricultura fără apă nu se poate, şi sursa de apă este exclusiv la 
dumneavoastră. 

 
Domnul Vasile Pintilie: 
Aşa cum vă spuneam, Apele Române împreună cu Ministerul 

Mediului sau chiar şi cu Ministerul Agriculturii a lansat o serie 
întreagă de programe - pe unele dintre ele le-a aplicat, deci cel puţin în 
Deltă sau de-a lungul Luncii Dunării au fost realizate astfel de lucrări 
de care dumneavoastră povestiţi. 

Eu la momentul de faţă nu am fost pregătit să vin cu anumite 
valori, cu anumite stadii fizice, dar ele sunt. 

Noi, problema secetei nu o discutăm de acum; noi o discutăm 
de ani de zile, şi probabil că o vom mai discuta, pentru că există o 
anumită ciclicitate. 



 112

Dumneavoastră ştiţi foarte bine că, conform clopotului lui 
Gaus, există această ciclicitate, în care există o perioadă de ani ploioşi, 
o perioadă de ani secetoşi, dar într-adevăr schimbările climatice la 
nivel global au condus şi la noi la o denaturare a regimului 
pluviometric, la evoluţia şi la modificarea anumitor nebulozităţi la 
nivel atmosferic, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem în vedere 
pe termen scurt, mediu şi lung. Era acel program de care 
dumneavoastră comentaţi. Eu îmi aduc aminte că eram în acea 
perioadă numai un simplu director la o subunitate a Apelor Române. 
La momentul de faţă am ajuns la nivel de vârf. 

Vă voi informa în scris cu anumite aspecte, pentru că nu sunt 
pregătit şi nu are sens să vorbesc în lipsă de informare. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule preşedinte, din punctul nostru de vedere, am 

lămurit lucrurile care erau de lămurit cu domnul director general. 
Domnule director general, vă mulţumim pentru solicitudinea 

de care aţi dat dovadă, şi aşteptăm un raport de la dumneavoastră cu 
privire la bazinele de apă. 

 
Domnul Vasile Pintilie: 
Cu certitudine. Daţi-mi şi un termen, ca să fie corect. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Păi, termenul este: să fie până marţi. Iar rezolvarea micilor 

noastre sesizări cu privire la doleanţele unor organizaţii de udători, să 
înceapă de mâine. 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Apele Române îşi exprimă disponibilitatea. 
Domnule preşedinte, eu vroiam să spun chiar în afara 

discuţiei, dacă se poate, că totuşi ar trebui înfiinţate perdele de 
protecţie. 

Apele Române administrează la ora actuală 140 de miliarde 
de metri cubi de apă. Aceasta este rezerva naţională - 87 pe Dunăre, 
42 pe râurile interioare şi 11 din subteran. 

Trebuie folosite judicios pentru că România la ora actuală nu 
dispune decât de 1.870 de metri cubi pe apă pe cap de locuitor, faţă de 
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Comunitatea Europeană, şi, ca orice stat civilizat, tindem şi noi să 
ajungem către 4.500. 

Dar solicitările de apă pentru irigaţii nu reprezintă nici un fel 
de problemă. 

Problema este că, pe baza solicitărilor care sunt, se iau 
măsurile de rigoare astfel încât funcţionarea Apelor Române, adică a 
gestionării apei, în concordanţă cu cerinţele de funcţionare ale tuturor 
centralelor, ale Societăţii Hidroelectrica şi ale Administraţiei 
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare să fie satisfăcute. 

Bineînţeles, dacă sunt probleme de lipsă a precipitaţiilor, 
atunci se trece pe plan de restricţionare, aşa cum a spus şi domnul 
director general. 

Dar deocamdată la noi nu s-a pus problema. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ar mai fi fost un lucru foarte important: dacă noi am putea să 

ajungem să gestionăm volumele de apă de primăvară şi de toamnă, 
acelea pe care noi le pierdem de altfel prin acumulări. 

Canalul Siret – Bărăgan se pare că avea şi o astfel de 
utilizare. 

Este vreo evaluare cam câtă apă pierdem noi primăvara şi 
câtă toamna, pe care noi am putea să o acumulăm, aşa cum fac mulţi, 
ca să o poată folosi apoi în sistemele de irigaţii sau chiar cu alte 
scopuri, că apa aceasta nu este o apă care nu este de calitate, chiar 
dacă apare tulbure? 

 
Domnul Vasile Pintilie: 
Directiva cadru şi directivele europene au în vedere la 

momentul aderării noastre şi la momentul de faţă să implementăm 
realizarea pe cursurile de apă în bazinele hidrografice a unor foldere 
care devin acumulări ale unor volume de apă care să poată să fie 
folosite în anumite perioade. 

Privitor la cât se pierde, aici sunt posibilităţi de a se face 
calcule prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, 
deci nu asta este problema. 
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Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Apropo de acele acumulări, eu am fost la specializare în 

Japonia, şi acumulările de apă se fac pe cotele dominante, prin bazine, 
prin mici amenajări locale, deci practic trebuie redefinit şi conceptul 
de irigaţii, dar ne putem reorienta. Putem modifica bineînţeles funcţie 
şi de specificul local. 

În legătură de ce spuneaţi dumneavoastră de acele mici 
acumulări, sunt foarte bune acele mici acumulări, sunt foarte bune 
acele ape tulburi de primăvară sau de toamnă, pentru că conţin foarte 
multe aluviuni minerale, substanţe organice care pot ajuta şi ele prin 
distribuţia lor la nivelul solului la îngrăşarea solului. Decât să folosim 
substanţe chimice, sunt acele îngrăşăminte naturale. 

Plus de asta, şi eu am făcut tot îmbunătăţiri funciare, şi cu 
domnul profesor Nicolaescu irigaţiile şi cu domnul profesor Simion 
Hâncu hidraulica, şi nu am auzit nici de udări de aprovizionare, n-am 
auzit nici de udări de însămânţare. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Vreţi să vă spun eu un secret? 
Domnule consilier, ştiţi de ce nu mai sunt acestea? Pentru că 

tot ce înseamnă aparatură de prognoză şi avertizare pentru alimentare 
cu apă sau pentru completarea apei din sol atât pentru irigaţiile de 
aprovizionare care de regulă se fac prin toamnă şi sunt cele mai 
sănătoase, cât şi pentru irigaţiile de completare, nu se mai fac pentru 
că nu mai există - laboratoarele respective nu mai fac asta. Ele erau pe 
la SNIF; nu mai sunt pe nicăieri. 

Şi erau nişte prognoze, dacă vă aduceţi aminte, care erau 
complexe şi prognoze complexe care duceau până la acolo încât 
împreună cu Meteorologia, cu specialiştii din agro-meteorologie, cu 
specialiştii de la protecţia plantelor, se completau lucrurile şi ajungeau 
până când dădeau şi prognoză şi avertizare şi dădeau evoluţia bolilor, 
a dăunătorilor, în funcţie de ploi, de apă, de rouă şi de toate 
influenţele. Nu mai face nimic nici o meserie acum. 

 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Şi apa din subteran este foarte bună. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Încă odată, domnule director general: aici se irigă acum după 

ochi – parcă este soare, parcă nu-i soare, parcă ar trebui să dăm apă. 
Sau unii care sunt mai meseriaşi văd frunzele şi îşi dau seama 

la plante când trebuie udate. 
Alţii care n-au nici o treabă cu agricultura spun: uite ce 

frumos este porumbul acesta. Nu ştiu că are nişte celule pe spatele 
frunzei care, la o anumită insolaţie, fac frunza ciuciulete. 

Este meserie grea aceasta, domnule. 
Stimaţi colegi, vă mulţumim. 
 
 
Domnul Dan Adrian Mocanu: 
Şi, dacă nu vă deranjez foarte mult, o singură chestie mai 

vroiam să spun: producătorii agricoli ar trebui să fie într-un fel 
susţinuţi, ca producţia agricolă să poată fi valorificată sau, de ce nu?, 
să fie achiziţionată de către stat la fondul de rezervă al statului, şi acei 
bani pe care ar trebui să îi primească să fie plătiţi către ANIF, deci să 
fie un circuit închis – stat-stat, ca să nu mai fie stresaţi cu banii care 
trebuie plătiţi de fiecare dată. Poate să fie şi acesta un circuit. Este o 
idee. Mărim capacitatea rezervei de stat. Achiziţionăm. Banii care 
trebuia să îi plătească pentru energie electrică, irigaţii, întreţinere şi 
aşa mai departe să fie plătiţi, deci să fie circuit închis, ca şi el să simtă 
că acei bani pe care îi încasează chiar îi rămân în buzunar. 

Şi încă o chestiune: Legea creditului agricol. În primăvară să 
poată beneficia de o creditare pentru a-şi începe lucrările, ca să poată 
să demareze lucrările agricole. 

Şi încă o chestiune: Direcţia agricolă să supravegheze 
lucrările care se fac – chiar acele lucrări agricole care combat seceta. 

Vă mulţumesc foarte mult că m-aţi ascultat. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi noi vă mulţumim. Sănătate. 
Cine urmează? 
Doamna Şimon, luaţi loc. Bine aţi venit. 
Vă rugăm să faceţi o scurtă prezentare a societăţii la care aţi 

lucrat. 
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Doamna Nicoleta Şimon: 
Mă numesc Nicoleta Şimon. 
În prezent sunt ingier principal I la Compartimentul de 

asigurare a calităţii mediului în cadrul Administraţiei Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare. 

Lucrez în sistem din 1995, pe vremea Regiei Autonome 
Îmbunătăţiri Funciare, ca inginer la Serviciul mecanizare. 

După 2004 am rămas la SNIF, fiind tot şef Serviciu 
mecanizare, şi în 2007-2008, aproape un an, am fost director tehnic la 
SNIF, după care am avut o perioadă în care am stat acasă. Am plecat 
din motive personale, şi m-am reangajat la ANIF în decembrie 2008. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi acum unde lucraţi? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
La ANIF, la Compartimentul de asigurare a calităţii, inginer 

principal I. 
Înţeleg să fac prezentarea Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri 

Funciare, nu? 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Spuneţi-ne, vă rog, care este situaţia sau care sunt cauzele 

pentru care SNIF-ul şi ANIF-ul au ajuns în pragul falimentului. 
Cea mai importantă acumulare de energie din ţara aceasta a 

ajuns în pragul falimentului. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Din poziţia pe care am avut-o eu, nu am participat la luarea 

unor decizii sau la dirijarea unor sume de bani sau la împărţirea 
bugetului. 

Eventual, despre starea tehnică a utilajelor, care, în 2004, în 
momentul în care aveam cunoştinţă despre starea parcului, era cea 
care aproape este şi acum, deci toate utilajele sunt anterioare anului 
1990. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Dacă îmi permiteţi, domnule vicepreşedinte. 
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Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Vă rog. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Aş dori să vă întreb: în calitatea pe care aţi avut-o, dacă aţi 

avut cunoştinţă de un document de recepţie a pachetelor agricole care 
au venit pe filiera ROMAG. Aceasta este întrebarea, şi dumneavoastră 
ar trebui să ştiţi, că se vehiculează ideea că acele utilaje nu ar fi fost 
noi, ar fi fost recondiţionate în momentul aducerii lor din Statele 
Unite, motiv pentru care dumneavoastră trebuie să ne informaţi dacă 
exista procesul-verbal de recepţie pe aceste utilaje şi cum le-aţi 
gestionat în continuare cât aţi asigurat la SNIF şef serviciu 
mecanizare. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
În primul rând, vreau să vă spun că nu am cunoştinţă despre 

starea tehnică a acelor utilaje pentru că nu am participat la recepţia lor. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Ştiţi cumva cine a participat? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
S-ar putea să fi fost colegi care erau mai vechi în RAIF sau în 

SNIF la vremea respectivă. Deci în 1998 eu eram cam 2 ani şi 
jumătate acolo şi nu am avut legătură cu acest program ROMAG. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Şi în 1998-1999 cu ce vă ocupaţi la RAIF? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Eram inginer principal la serviciul mecanizare. Mă scuzaţi, 

din 2000. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Bine, din 2000. Păi începând cu 1999-2000 au început să 

apară acele utilaje. Le-aţi văzut în momentul în care au venit? 
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Doamna Nicoleta Şimon: 
Nu. 
Ştiu că s-au recepţionat în portul Constanţa. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Cine a participat la recepţie în portul Constanţa? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Bănuiesc că a existat o decizie prin care s-au nominalizat. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Păi nu cineva de la compartimentul mecanizare? Un coleg de-

al dumneavoastră? Şeful dumneavoastră care era atunci şef? Că asta 
ne interesează pe noi – să găsim raportul de cauzalitate între faptul că 
au venit acele utilaje, cineva le-a văzut, cineva a încheiat un proces-
verbal. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Eu pot să vă spun numai ceea ce cunosc, respectiv după 

încheierea acestui program am avut colegi care au participat la 
licitaţiile de la AVAS în calitate de observatori. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Dar în perioada în care dumneavoastră aţi fost angajată, prin 

„incinta întreprinderii”, în ghilimele vorbim, s-au perindat aceste 
pachete agricole. Dumneavoastră nu aţi văzut? Din momentul 
recepţiei până când ele s-au vândut, eraţi angajată. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Când s-au vândut am auzit. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Când s-au vândut. 
Dar până atunci, 5 ani de zile nu aţi intrat deloc în contact cu 

acele pachete agricole? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Nu. 
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V-am zis: numai în momentul în care s-au valorificat am avut 
colegi care au participat la licitaţiile de la AVAS în calitate de 
observatori. Atât. Şi cred că se aduceau copii după procesele-verbale 
ale şedinţei de licitaţie. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mai sunt întrebări? Nu. Mulţumim mult. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
A plecat doamna? 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Da. Am întrebat-o, dar nu ştie nimic. A zis că nu a participat 

la recepţie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu este vorba numai de asta. Este vorba de patrimoniul SNIF 

şi ANIF. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Mai invitaţi-o odată pe doamna. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog să luaţi loc. 
Eu voiam să vă întrebăm în primul rând: aţi lucrat şi la RAIF 

înainte, după care aţi lucrat o bucată de timp la ANIF, şi apoi şi la 
SNIF, la ceea ce a rămas după, şi acum v-aţi transferat tot la ANIF. 

Printre alte atribuţii, după câte suntem noi informaţi, 
dumneavoastră aţi avut şi pe cea de a răspunde într-o oarecare măsură 
de patrimoniu. Nu vorbesc ROMAG aici. ROMAG-ul este altă 
problemă. 

Dar s-a ajuns în 2004 la această despărţire, da? ANIF, 
respectiv RAIF. Care a fost criteriul de împărţire a patrimoniului 
pentru cele două entităţi care au rezultat şi cum s-a ajuns în situaţia în 
care s-au făcut demersuri chiar pentru privatizare pentru RAIF fără să 
fie clarificat domeniul proprietăţii de acolo? Adică şi domeniul public, 
şi proprietate privată a statului, şi teren a lui SNIF sub clădiri care 
aparţineau ANIF? 
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Cum s-a ajuns într-o astfel de situaţie? Pentru că, după ştiinţa 
noastră, aţi avut în atribuţii şi câteva probleme legate de acest 
patrimoniu. Lăsaţi ROMAG-ul, că aceea este altă problemă. Pe aceea 
o vedem mai încolo. 

Dar aceasta ne interesează să ne spuneţi - de ce nu s-a 
clarificat. Pentru că şi acum trebuie să facem adrese scrise să se 
blocheze o afacere ordinară, că asta este. Deci forţarea privatizării 
SNIF-ului nu se poate face acum, conform legii. Nu o poţi face. 

2) Dacă s-ar privatiza, ar crea mari probleme la ANIF, pentru 
că s-ar crea procese şi chestiuni juridice. 

Ei, cum s-a ajuns în situaţia aceasta? Spuneţi-ne în 5-6 
minute, că vom mai reveni asupra lor când avem şi date mai multe. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Dacă îmi permiteţi, la momentul anului 2004 într-adevăr eu 

am făcut parte din comisia de predare-preluare a unei părţi a 
activitului şi pasivului de la fostul SNIF la cele două societăţi de după 
2004, în calitate de secretar al acestei comisii. 

Deci activitatea mea efectivă a fost de a centraliza 
protocoalele încheiate la nivel teritorial, la nivel judeţean între cele 
două societăţi – SNIF-ul şi ANIF-ul. 

Criteriile de împărţire au fost cele menţionate în Legea 138 
care la vremea respectivă era în vigoare. Nu a fost foarte clară. De 
exemplu, articolele 43-44, în baza cărora s-au făcut aceste... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am o rugăminte: aţi constatat chestiunile şi în calitate de 

salariat sau funcţionar în cadrul acestor instituţii. 
De ce, făcând aceste constatări, nu a venit nimeni cu 

clarificarea articolului de lege în aşa fel încât acest patrimoniu să fie 
clarificat? 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Eu ştiu că au fost iniţiative cel puţin din partea sindicatului de 

la vremea de atunci. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Există două lucruri: dacă eu constat ceva într-o instituţie în 

subordinea ministerului, fac demersuri către ministru, şi ministrul are 
dreptul să facă iniţiativa ca membru al Guvernului în numele 
Guvernului, şi vine la noi. Sau, dacă nu, mă adresez, cu ştirea 
ministrului, unui grup de parlamentari, şi se face mult mai repede 
iniţiativă parlamentară. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Îmi cer scuze, dar calitatea mea atunci era doar de secretar şi 

eram un simplu inginer. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine era director atunci? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Al SNIF-ului la vremea de atunci, directorul general era 

domnul Valentin Apostol. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu aţi discutat înainte de a semna acele protocoale că sunt 

probleme legate de patrimoniu? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
La vremea de atunci, am primit decizia de constituire a 

comisiilor respective, nişte precizări care s-au făcut mai mult din 
punct de vedere contabil, dacă vreţi – pe fiecare cont se specifica cum 
se împart activele, cât rămâne la SNIF, ce rămâne la ANIF. 

Eu vă spun ceea ce ştiu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aţi fost secretară la comisie. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Da, dar protocoalele s-au încheiat la nivel teritorial şi au fost 

comisii de predare-preluare la nivel teritorial. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Aţi fost în teritoriu, da? 
Sunt rezolvate problemele de patrimoniu în teritoriu? 
Cine trebuie să verifice chestiunea din teritoriu? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Nu vă supăraţi, dar erau nişte documente semnate, ca şi cum 

cele două părţi şi-au împărţit bunurile. Nu au fost nici un fel de 
obiecţiuni. Adică la mine nu au ajuns obiecţiuni. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Conform legii, ca să privatizezi SNIF... Eu aveam acolo 

proprietate publică şi aveam cedate terenuri sub clădirile ANIF-ului şi 
invers. Nu funcţiona nimic. Din punctul acesta de vedere, totul era 
nul, şi este nul astăzi. Până şi administraţia specială este în afara legii 
acolo, şi nici nu ştiu cum să procedăm acum – sesizăm noi, pe cine? 
Că nu mai ştii cui să te adresezi. 

Aici este vorba de patrimoniu. 
Dumneavoastră aţi fost în comisie un membru, şi noi am fost 

sesizaţi că sunteţi una dintre cunoscătoarele situaţiei şi că o astfel de 
problemă ne-o puteţi clarifica cât de cât, ce s-a întâmplat atunci, 
pentru că problema nu s-a rezolvat deloc, decât 20%, dar cred că nici 
atât nu este rezolvată. 

Dacă acolo există domeniul public al statului, 1% nu se poate 
privatiza societatea. Clar. Nu se poate. Nu ai patrimoniul clarificat. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Eu nu ştiam că dumneavoastră aţi fost secretar al comisiei, 

dar acum mă gândesc aşa: când s-a mai făcut vreun inventar la SNIF 
sau la ANIF? S-a mai făcut vreun inventar? 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Inventarele au fost făcute anual. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Anual, pe ce? 
Inventar se face aşa: pe bază de conturi, care este un inventar 

al conturilor, şi un inventar faptic – se face o comisie de inventariere, 
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şi după aceea ai venit cu inventarul la Consiliul de administraţie şi se 
face încărcare şi descărcare de gestiune, nu? 

S-a mai făcut vreun inventar anual? 
Când s-a făcut ultimul inventar? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Inventarele se făceau anual. În baza unei decizii, se constituia 

o comisie centrală, iar la nivel teritorial, la nivel de sucursală 
teritorială, exista la fiecare sucursală comisie de inventariere. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Acum, trebuie să vă spunem că am găsit câteva situaţii în 

teritoriu în care, întrebaţi fiind: aveţi echipamente de irigaţii, cum erau 
făcute la Balş, cu aripile acelea de ploie de aluminiu, cu aspersoare, 
producţie românească? Da, avem, sigur. Şi ce faceţi cu ele? Le 
închiriem la organizaţiile de udători. La care organizaţii de udători? 
Că nu aveau decât două în situaţia respectivă. Şi spuneau că au vreo 
1.800 de aripi de ploaie. Şi unde sunt acestea, la cine sunt închiriate? 
Păi la diverşi udători. Care udători? Că nu erau decât doi acolo. Şi la o 
discuţie – domnule, vreţi să lămurim lucrările? Păi trebuie să le 
lămurim. Au zis: nu mai sunt. Nu mai este nici o aripă de ploaie. Sunt 
scriptic aripile de ploaie, dar faptic nu mai este nici una. Nici 
aspersoare, nici nimic. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Eu am cunoştinţă despre aşa-zisele aripi de ploaie, instalaţiile 

de irigat care sunt într-adevăr de mai multe tipuri, dar care unele există 
- cel puţin aşa spun documentele - că există pe teren pentru că au fost 
inventariate, iar altele – sunt foarte multe care sunt în litigii de ani de 
zile, deci sunt instalaţii închiriate, şi care au ajuns în diverse stadii 
procesuale inclusiv la executorii judecătoreşti care nu au putut să mai 
recupereze nimic. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Ştiţi unde sunt acestea? Acestea sunt topite în Turcia. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Nu am cunoştinţă despre aşa ceva. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Noi mai avem un semnal în judeţele Dolj şi Olt în care 

lipsesc sute de aripi de ploaie - 700 şi respectiv 300, şi asta numai 
datorită faptului că inventarele s-au făcut din birou, nerespectându-se 
o lege, că este legea inventarelor, în care te duci, verifici numărul de 
inventar, cu serii şi aşa mai departe. Dar aici nu s-au făcut, doamnă. 
Asta este problema. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Dacă îmi permiteţi, la ultima inventariere chiar s-a cerut în 

acest scop de a responsabiliza factorii de decizie sau cei care sunt 
membri în comisia de inventariere o declaraţie pe proprie răspundere 
că cele scrise în dosar, şi nu ştiu exact articolul din Codul penal 
menţionat de jurist... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine a verificat propria răspundere? Că eu cu colegii mei de 

aici să ştiţi că punem declaraţiile de avere tot pe propria răspundere şi 
în 2 zile suntem verificaţi aproape la sânge, şi se spune că ai uitat nu 
ştiu ce sau că ai pus în plus şi trebuie să plăteşti la fisc. 

Aici, a mers cineva să verifice un astfel de inventar? Aici, 
lângă Bucureşti, este Giurgiu, este Buzău... Nimeni nu a mers să 
verifice. 

Păi, propria răspundere este ca şi floarea în vânt. 
Domnul deputat Ghiveciu. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Sunt inexistente acele inventare. 
Şi eu am fost preşedinte al unei comisii de inventariere la 

spitale, unde mergeam la fiecare laborator, la fiecare cabinet, şi 
vedeam instrumentarul – cel care era uzat, se casa, se distrugea, dar se 
vedea. La dumneavoastră - absolut nimic. 

Ele figurează. Cred că cineva a semnat. S-ar putea să fie 
moarte acele pesoane care au semnat că le au în custodie. Dacă nu 
sunt... Deci efectiv nu sunt. 

Ce s-a făcut cu ele? 
Să spunem că într-un judeţ ar fi toate şi în altul nu există. 
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Nu există pe nicăieri! 
Când am discutat cu domnii directori, au spus: da, le avem în 

custodie. Când am discutat cu asociaţiile de udători, dacă au nevoie de 
aceste sisteme, au spus: sigur că da, normal, că vom creşte suprafaţa 
irigată. Şi am spus: domnilor directori, de ce nu le puneţi la dispoziţie? 
Şi, atunci, fiind strânşi cu uşa, ştiţi ce au spus? Că: vreţi să vă spunem 
adevărul? Păi zic: normal, de asta suntem aici. Nu mai există nimic. 
De ce nu mai există? Au dat din umeri. 

 
Domnul Pavel Horj: 
De situaţia de la Coşereni ştiţi ceva? Este vorba de 11 mii de 

echipamente de udare care au fost predate unei persoane de la acest 
AUAI Marcel Coman care, după câteva luni, s-a sinucis, când a văzut 
câte a semnat şi nu preluase nimic. 

Deci, dacă ne raportăm 11 mii, ori 54 de conducte, gândiţi-vă 
ce valori sunt acolo. Şi nu ştiţi nimic despre ele? 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
La Ialomiţa ştiu că au existat. 
Acum, nu ştiu exact persoanele pentru că documentele sunt la 

SNIF. Sunt multe aripi de ploaie care au fost închiriate şi au existat 
procese. S-a ajuns până la înscrierea pe tabloul credal, dar nu aş putea 
să vă spun la ce societăţi. Sunt menţionate în inventarele de la 
Ialomiţa, şi unele societăţi au reuşit să recupereze o parte din instalaţii. 

 
Domnul Pavel Horj: 
În 2003. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Pot să vă spun după 2004. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Şi nimeni nu se mai întreabă ce se întâmplă cu ele. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Dacă vreţi adiacent, în afară de cele 105-107 echipamente, eu 

sunt convinsă 90% că trebuie să se găsească ultimele achiziţionate în 
2004, respectiv IATF-urile. Celelalte instalaţii de irigat sunt IAM cu 
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17, sau cu 13, sau cu 15 aspersoare care sunt toate aprovizionate 
înainte de 1989 şi cele mai multe cred că au şi aprobare de casare, deci 
nu ştiu dacă mai erau funcţionale. Este adevărat că, dacă vreţi, 
conductele ca atare trebuiau să se regăsească sub formă de piese 
dispersate, dar nu ca instalaţie completă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dumneavoastră aţi fost şi în domeniul tehnic, nu? Aţi lucrat 

în domeniul tehnic. 
Spuneţi-mi: atunci când aţi făcut analiza a ceea ce se 

cumpără, ce se subvenţionează, aţi făcut şi o analiză a performanţei 
acestor instalaţii, ori s-au luat că se fabricau în România şi le luam şi 
gata? De exemplu, aripi de ploaie, care necesită foarte multă forţă de 
muncă, şi sunt probleme şi la randamente. 

Cum aţi analizat atunci acest program? Că s-au dat nişte bani 
şi au funcţionat bine, echipamente pe care astăzi nu le mai regăsim, 
deci în teritoriu se regăsesc foarte puţine. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Nu aş putea să vă spun în privinţa aceasta. Eu ştiu că ultimele 

echipamente care s-au cumpărat au fost în 2004. Nu am făcut parte din 
comisia de achiziţie. Au fost luate prin licitaţie, cred că de la IRIDEX. 

Eu ştiu din inventare că marea majoritate, IAM-urile, sunt 
luate dinainte de 1989. 

Ultimele achiziţii sunt IATF-urile, iar în privinţa celorlalte 
utilaje, singurele utilaje achiziţionate după 2000 au fost şapte buldo-
excavatoare. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Chirilă. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Parcă suntem într-un film SF. Personajele nu ştiu nimic, toată 

lumea ştie că este o problemă. Dar eu din folclor am auzit ceva şi mă 
forţează să spun, că eu rămân uimit că nimeni nu vrea să răspundă şi 
se detaşează cu atâta lejeritate – că directorul de la SNIF, înainte de a 
se împărţi, era domnul Apostol. După ce s-a împărţit în ANIF şi SNIF, 
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a rămas în continuare la ANIF domnul Apostol şi la SNIF-ul domnul 
Toma, dar era directorul economic de la societatea mamă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine a fost primul director la SNIF după desprindere? 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Asta vroiam să vă spun. 
Şi ni s-a spus: domnule, ştiţi de ce s-a făcut aşa? Directorul 

general a rămas la ANIF, directorul economic a rămas la SNIF că 
ştiau problemele de acolo şi au zis: pe parcurs, le-om lămuri noi. Cam 
aşa s-a făcut desprinderea aceasta. Nu s-a pus nici o problemă. Au luat 
nişte solduri de la conturi, au pus cele două balanţe de verificare, şi pe 
teren om vedea noi, că erau din aceeaşi echipă – unul era directorul 
general, unul directorul economic. Au luat cele două entităţi, şi până 
în ziua de astăzi acest scenariu cumplit care a dus la acest rezultat a 
fost gestionat de oamenii care ştiau de la kilometrul zero ce se 
întâmplă. Şi ne uităm unii la alţii acum şi nu ne dă nimeni nici un 
răspuns! 

Nu sunt alte personaje! 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Mardare. 
 
Domnul Mardare: 
Situaţia aceasta, domnule preşedinte, nu este valabilă numai 

pentru aripile de ploaie. Aici au fost multe piese de schimb, multe 
electromotoare, multe intermediare, multe pompe, multe flanşe, multe 
piese de legătură, care efectiv acum, când v-am solicitat ca să 
solicităm la sucursalele mefix-urile şi închiderea de an, bilanţul, a fost 
în sensul în care să pupăm sucursalele cu efectiv ce este înregistrat la 
SNIF Bucureşti, şi atunci de fapt vor ieşi lucrurile la suprafaţă. 

Mulţumesc foarte mult. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Această confruntare am încercat să o facem în iulie anul 

trecut, în 2008, când s-a dorit, dat fiind faptul că se grăbea această 
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privatizare, şi eu aveam într-adevăr ca şi dumneavoastră unele îndoieli 
privitoare la corectitudinea datelor, dar nu am fost sprijinită. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am lipsit de la comisie o săptămână. Legea de modificare de 

accelerare a procesului a trecut printr-o înţelegere dintre un 
vicepreşedinte al comisiei şi restul. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
În comisia aceasta? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Anul trecut. 
Toată lumea ţintea pe ce să se pună mâna. Nu conta 

patrimoniul, nu conta nimic. 
Vă spun: dacă ni se tot vine cu „nu ştiu”, şi semnăturile sunt 

aici, păi nu este în regulă. 
Iar dumneavoastră... referitor la partea tehnică... nu am 

întrebat întâmplător. Noi, când dăm bani pentru ceva, avem discuţii cu 
colegii. 

 
Doamna Nicoleta Şimon: 
A fost un caiet de sarcini. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
În momentul în care eu plec la drum şi când se face 

documentar pe ce dau bani ca performanţă, acum nu le mai găsim. 
Veţi vedea situaţiile. 
Dar este grav că a ajuns ca comisia parlamentară să facă 

această situaţie. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
În momentul iulie 2008, când am încercat să facem această 

confruntare şi de a merge echipe de la centrală pe teren, motivaţia a 
fost că nu sunt resurse financiare. Deci eu am făcut un referat către 
directorul general, am solicitat aceasta împreună cu domnul Teodor 
Voicu şi am făcut un tabel. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Dar când vii cu spor de ecran... şi spui că: n-am bani să mă 

duc să verific patrimoniul cu care lucrez, asta este o catastrofă! 
 
Domnul Pavel Horj: 
La Romanaţi Olt, sunt 380 de aripi de ploaie scriptic, şi 

tamburi 8 bucăţi. Sunt numai scriptic. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nici unul! Numai scriptic. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Poate au fost transferate, că ştiu că au mai fost transferuri în 

perioada aceasta de campanie de la Constanţa la Brăila, şi vorbesc de 
cele despre care am eu cunoştinţă. 

Trebuie să existe nişte bonuri de mişcare. 
Iar în legătură cu problemele cu terenurile şi clădirile, într-

adevăr eu le-am sesizat ulterior, după ce am rămas la SNIF. Eu nu 
văzusem până atunci titlurile de proprietate şi, în momentul în care am 
văzut locaţiile, am descoperit că sunt incinte. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum s-a făcut propunerea de privatizare? 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Dacă îmi permiteţi, de aceea în 2006 a mai existat o intenţie 

de a face un act adiţional privitor la acel Ordin 572 în care să se 
delimiteze fizic şi cu o schiţă cadastrală cele două incinte. Sau sunt şi 
sucursale în care fiecare şi-a împărţit o anumită zonă, să zic, în care a 
rămas numai SNIF-ul sau în care a rămas numai ANIF-ul, dar sunt şi 
sucursale în care în aceeaşi incintă sediul este al ANIF-ului şi magazia 
şi secţia mecanică este a celeilalte societăţi deşi nu există o schiţă de 
împărţire. 

S-a încercat atunci în primăvara lui 2006 şi nu s-a ajuns la 
finalizare, deşi s-au făcut nişte întâlniri la minister şi la sediul ANIF. 
Cred că odată am participat şi eu la aceste discuţii în care s-au pus 
conducerile fiecărei sucursale teritoriale faţă în faţă şi s-au făcut nişte 
delimitări, dar nu s-au finalizat. 
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Dacă îmi permiteţi, la momentul 2008 în primăvară eu am 
făcut un referat şi am trimis pe mail punctul meu de vedere privitor la 
dosarul de privatizare cu aceste situaţii. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rugăm să ni-l puneţi la dispoziţie. 
 
Doamna Nicoleta Şimon: 
Nu am documente la mine. 
Documentele sunt la SNIF. 
Sunt cele patru categorii. Atunci când titlul de proprietate 

este emis pe numele SNIF-ului şi a fost înregistrat în contabilitate şi 
există acolo clădirea SNIF-ului, eu am considerat-o ca fiind incinta 
SNIF-ului. În condiţiile în care în incinta respectivă este clădire ANIF, 
ideea a fost tot pe numele SNIF-ului pentru că este un document pe 
numele SNIF-ului, un certificat de proprietate. 

În afara faptului că la Ministerul Agriculturii sunt foarte 
multe dosare – cel puţin pe Galaţi, care au zăcut foarte mult timp 
neajungând la finalitate, neobţinând certificatul de atestare, deşi erau 
întocmite toate documentele necesare. Sunt cel puţin 30 de dosare, 
dacă nu mai multe, şi din care cea mai mare parte pe Galaţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă mulţumim. 
 

* 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 16,10. 


