
 
 

S T E N O G R A M A 
 

şedinţei Comisiei parlamentare de anchetă 
privind situaţia sistemelor de irigaţii, 

precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare 
din ziua de marţi, 1 septembrie 2009 

 
 
 

Şedinţa a început la ora 10,05. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
 

* 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, bună dimineaţa. 
Aşa cum am avut şi împuternicirea de ieri şi din celelalte zile, 

în comisie noi am lucrat mult timp efectiv extrem de bine până acum. 
Eu vă propun să începem. 
Este prezent domnul ministru Flutur, aşa cum a fost 

planificat. 
Aşa cum am avut şi ieri întâlnirea cu colegul Motreanu, care 

trebuia să aibă loc astăzi, dar a cerut ieri voie ca să avem întâlnirea 
aseară, să începem o discuţie cu domnul ministru Flutur. 

Domnule ministru, noi v-am invitat la comisie având în 
vedere faptul că aproape doi ani de zile aţi gestionat Ministerul 
Agriculturii, şi a fost gestionat bine. Au fost însă câteva probleme şi 
sunt în continuare probleme lăsate de alţii de dinainte. 

Noi am vrea să avem câteva discuţii legate de situaţia din 
îmbunătăţirile funciare, din irigaţii, pe care aţi găsit-o la Ministerul 
Agriculturii. 

Dacă puteţi să ne spuneţi ceva şi despre programul ROMAG, 
dacă aţi avut ceva discuţii la vremea aceea cu ANIF-ul, respectiv cu 
SNIF-ul, şi după aceea ne interesează, sigur, un punct de vedere al 
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dumneavoastră despre cum vedeţi problema aceasta a irigaţiilor în 
România şi a îmbunătăţirilor funciare de la noi. 

După aceea, colegii parlamentari, dacă doresc să pună 
întrebări pentru anumite clarificări, să o poată face. 

Domnule ministru, vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Flutur: 
Bună dimineaţa, şi vreau să vă mulţumesc foarte mult pentru 

această invitaţie. 
Acum, sigur, este o comisie parlamentară care discută, 

analizează situaţia sistemelor de irigaţii din România. Eu cred că este 
un lucru foarte bun şi de aici probabil că vor rezulta foarte multe 
lucruri. 

Eu îmi voi permite să vorbesc la obiect din perioada 
mandatului meu, mai exact 2005, noiembrie, 2006, aproape 2 ani de 
zile. 

Doamnelor şi domnilor parlamentari, trebuie să vă spun 
câteva lucruri: în mandatul meu de ministru al agriculturii două lucruri 
au fost să spun de fond, substanţiale, care au marcat activitatea în 
domeniul irigaţiilor. 

Mai întâi vreau să vă reamintesc că 2005 şi 2006 au fost anii 
cu mari inundaţii în România, mai exact în anul 2005 România a avut 
peste 250 de mii de ha de teren afectat de inundaţii începând cu 
Banatul, Timişul şi Caraş Severin. Vă reamintesc faptul că peste 30 de 
mii de ha erau la un moment dat sub ape în primăvara anului 2005 
între Timiş şi Bega, în Caraş Severin, inundaţii care au creat mari 
pabuge. Apoi au fost, din ce îmi amintesc, pe Olt, pe Teleorman, 
culminând cu problemele mari, cu inundaţiile mari din Vrancea, cu 
distrugeri de sate întregi, apoi pe Valea Trotuşului, la Bacău, de 
asemenea cu mari pagube în judeţul Bacău, şi sigur că au mai fost în 
Galaţi, Brăila şi alte judeţe, dar vă voi aminti acea perioadă a lui 2005 
cu inundaţii care au făcut ca noi să lucrăm cu sistemele de irigaţii 
invers – în loc să ducem apa la plante, să o scoatem din teritorii, şi 
asta a fost o problemă de fond. 

Din păcate, a continuat şi în 2006, un an ploios, dar 2006 a 
avut o altă particularitate – Dunărea, care a avut debite excepţionale şi 
care a creat acele pagube imense în judeţele de-a lungul Dunării – 
nouă incinte îndiguite care au fost inundate, cu pagube foarte mari, 
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încă de la intrarea în ţară, dar cu pagube deosebite în judeţele Dolj, 
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Galaţi, Tulcea. 

Deci aceasta vă spun în mare, pentru că au fost mari încercări 
pentru aparatul Ministerului Agriculturii şi pentru cei care lucrau în 
sistemul de irigaţii, pentru a face faţă acelor fenomene cu totul şi cu 
totul deosebite. 

O a doua caracteristică a perioadei cât am fost ministru al 
agriculturii a fost cea legată de punerea în aplicare a Legii 138/2004, 
legea care are în vedere o reformă de fond în domeniul irigaţiilor, şi 
vreau să vă amintesc faptul că, sigur, ea a fost făcută de către cei de 
dinaintea mea, dar, din câte ştiu, s-a lucrat în acord cu Comisia 
Europeană, ţinându-se seama de politicile europene la acea dată. 

Câteva linii de bază ale lui 138 – îmi amintesc faptul că era 
vorba de transformarea asociaţiilor de udători de apă în organizaţii de 
udători de apă. Este vorba de organizaţii de drept public. 

Apoi era vorba de reorganizarea Societăţii Naţionale de 
Îmbunătăţiri Funciare în Administraţia de Îmbunătăţiri Funciare ANIF 
şi societatea comercială care a rămas, SNIF-ul. 

Un alt capitol se referea la acordarea subvenţiilor - direct la 
beneficiar se acordau subvenţiile, şi nu se mai acordau societăţii de 
stat, şi nu în ultimul rând calcularea tarifelor şi acele tarife diferenţiate 
care au născut foarte multe probleme, dar era o lege pe care noi a 
trebuit să o punem în aplicare. 

De aceea vreau să vă spun că în cei doi ani de mandat am 
făcut în mare un calcul şi eu îmi amintesc că au fost trei legi care au 
fost date în legătură cu acest lucru – o ordonanţă de urgenţă şi mai 
multe hotărâri de guvern. Din câte ştiu, au fost vreo 11 hotărâri de 
guvern. Aici erau şi hotărâri de guvern care aprobau norme 
metodologice dar şi hotărâri de guvern care alocau resurse din fondul 
de rezervă pentru rectificare bugetară pentru situaţiile de urgenţă. Iar 
ordine de ministru au fost multe – în jur de 50 de ordine de ministru, 
care reglementau în primul rând înfiinţarea acestor organizaţii de 
udători de apă, recunoaşterea prin ordin de ministru şi trecerea lor în 
Registrul naţional al organizaţiilor pentru udători din România. 

Sigur că această Lege 138 a trebuit pusă în aplicare, deci 
toată legislaţia pe orizontală a trebuit să o punem în aplicare. 

Îmi amintesc că erau întârzieri cu circa 5 luni de zile, pentru 
că ea a fost elaborată în 2004 - în ceea ce priveşte regulamentul, 
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normele de aplicare, deci s-a intrat cu o întârziere. A trebuit să 
rezolvăm acest lucru şi să rezolvăm probleme legate de patrimoniu, 
pentru că problema de fond era împărţirea acestui patrimoniu între 
ANIF şi SNIF. 

Trebuie, de asemenea, să vă spun că în anul 2005, dar nu 
numai în anul 2005, una din priorităţile pe care am avut-o a fost legată 
de verificarea modului cum s-a gestionat sistemul de irigaţii şi banul 
public. Nu am veşti foarte îmbucurătoare, să spun, sau foarte 
favorabile – au fost multe controale care s-au lăsat cu foarte multe 
sancţiuni. Îmi amintesc mai întâi că şi SNIF şi ANIF au avut verificări 
din partea Corpului de Control de la Ministerul Agriculturii, şi a 
trebuit să trimit la organele de cercetare dosare cu foarte multe capete 
de acuzare, cu pagube în ce priveşte patrimoniul, şi propuneri de 
schimbare, şi am schimbat din funcţie conducerile de atunci atât la 
nivel naţional, dar şi în judeţe, şi amintesc mai multe judeţe – 
Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Arad, Timiş şi aşa mai departe. 

Spun toate acestea pentru că este bine să cunoaşteţi. 
Gestionarea sistemului de irigaţii din România nu a fost 

făcută în mod corespunzător. Foarte multe situaţii am avut în care 
figurau scriptic, îmi amintesc din notele de control, linii de reţea 
electrică, staţii de transformare, staţii de pompare care în teren nu mai 
existau, şi sigur că s-au imputat atunci celor vinovaţi, însă vroiam să 
vă spun că am găsit aceste nereguli mari în ce priveşte gestionarea 
patrimoniului acestor instituţii de îmbunătăţiri funciare şi am fost 
nevoit să iau măsuri şi să trimit la organele în drept. 

De asemenea, îmi amintesc modul cum s-au acordat 
subvenţiile în domeniul irigaţiilor – au făcut nota unor controale de la 
noi, şi îmi amintesc alocarea preferenţială pe anumiţi oameni a 
subvenţiilor pentru procurarea instalaţiilor de irigat. Era o hotărâre de 
guvern 801, dacă îmi amintesc eu, din 2001 sau din 2002 în care 50% 
subvenţia era de la stat pentru procurarea instalaţiilor de irigat, şi vă 
dau un exemplu – în Călăraşi, firma unui om important să spun politic 
avea 39% din toate subvenţiile pe irigaţii. Sunt documente la aceste 
chestiuni. 

Sau în Teleorman erau alţii cu conflict de interese – din câte 
îmi amintesc, soţia unui prefect avea firmă; mă rog, erau multe pe care 
le-am semnalat la acea dată şi pe care le-am trimis organelor în drept 
pentru soluţionare. Repet: multe. 
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Întorcându-mă puţin la problema sistemelor de irigaţii din 
România, vă spuneam că în 2005 şi 2006 sistemele de irigaţii au fost 
mai mult folosite în domeniul desecărilor şi a scoaterii apei din zonele 
afectate puternic de inundaţii. 

Este vorba de foarte multe canale de desecare în zona 
aparatului colmatat, vegetaţia forestieră şi ierboasă necurăţată, şi am 
avut mari probleme; ştiu că am cerut în Guvern fonduri pentru ca să 
executăm aceste lucrări de decolmatare. Apoi este vorba de dotarea cu 
pompe speciale. Amintiţi-vă că la un moment dat eram nevoiţi să 
aducem din Ungaria pompe la Otelec în Timiş ca să se scoată apa. 
Sigur că s-au achiziţionat pompe pentru a face faţă acestor probleme şi 
provocări. 

Ştiu că am înfiinţat la un moment dat câteva centre de 
intervenţie pentru situaţii de urgenţă. Erau acele centre care aveau o 
dotare standard ca să poţi interveni – de la saci, până la pompe şi 
diverse instalaţii necesare în caz de forţă majoră în domeniul 
desecărilor. 

Aş vrea să vă spun ceva legat de reorganizarea Societăţii 
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. 

Prin actele normative pe care le-am elaborat în perioada cât 
am fost ministru am avut în vedere procesul de reorganizare a 
Societăţii de Îmbunătăţiri Funciare, şi vă spun că, din ce îmi amintesc, 
circa 2.700 de salariaţi atunci au fost disponibilizaţi, sigur cu nişte 
drepturi salariale pe care le-am scos tot prin hotărâri de guvern. Mai 
mult de atât, exista la Unitatea de Management pentru Proiecte acel 
program cu Banca Mondială – asistenţă pentru dezvoltare 
instituţională, un program care avea una din teme să stabilească 
strategia de privatizare a Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. 

Din ce îmi amintesc, au fost foarte multe discuţii în vara, în 
toamna lui 2006. În sfârşit, au terminat acea strategie de privatizare a 
SNIF-ului, care stătea la baza actelor normative, a hotărârilor de 
guvern la care eu lucram între timp, eu am fost schimbat în toamna 
anului 2006, pentru a împărţi această societate în două, şi aici vreau să 
vă spun şi să vă răspund la întrebare, domnule preşedinte Tabără – am 
fost informat de Corpul de control legat de situaţia ROMAG şi 
TRANSKEM, care împovăra bugetul şi datoriile SNIF-ului de la acea 
dată, drept dovadă am făcut o informare în Guvernul României, 
domnului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu la acea dată, despre 
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toată situaţia, inclusiv despre cazul ROMAG. Ştiam că este la 
Parchetul Înaltei Curţi acest dosar, şi erau circa 100 de milioane de 
dolari, din ce îmi amintesc eu, datorii care împovărau bugetul SNIF-
ului, care nu a avut nici un avantaj în această tranzacţie; doar a fost 
pus să fie semnatarul care contractează acest împrumut şi aduce nişte 
utilaje. Noi n-am mai găsit; nu mai ştiam altceva. De fapt, fiind sub 
anchetă, n-am mai putut noi să întreprindem nimic. Am informat 
Guvernul României la acea dată legat de această afacere. Ba, mai mult 
de atât, în aceste discuţii pentru privatizarea SNIF şi reorganizarea 
SNIF, apăruse şi problema Ministerului Finanţelor prin ANAF, care 
blocase conturile SNIF-ului într-o perioadă foarte grea, când noi 
aveam de refăcut digurile la Dunăre, când aveam de pompat, şi vă 
aduc aminte că pe Dunăre au fost circa 2,5 miliarde de metri cubi de 
apă în aceste incinte care au trebuit să fie pompaţi sau evacuaţi din 
acele incinte. Sigur că a fost un efort uriaş care s-a făcut, dar mă întorc 
la SNIF, şi ştiu că am discutat cu Ministerul Finanţelor atunci şi cu 
sindicatele şi cu cei din SNIF – ce facem cu această societate, şi 
rămăsese varianta să fie împărţită în două – o parte care să fie ca 
unitate de intervenţie şi de prestări de servicii/construcţii în domeniul 
îmbunătăţirilor funciare şi o parte care ulterior să fie transferată la 
AVAS cu aceste datorii, ca să nu afecteze societatea care trebuia să 
lucreze efectiv în continuare. 

Din păcate aici, cu Ministerul Finanţelor au fost multe 
discuţii la momentul la care eu plecam din minister. Nu era avizat 
actul normativ pentru privatizare. Ştiu că au fost foarte multe discuţii. 
Şi eu am avut cu ministrul Vlădescu mai multe discuţii, de aceea am şi 
informat în guvern şi s-a propus printr-o ordonanţă suspendarea 
blocării conturilor pentru 6 luni, dacă îmi amintesc, ca această 
societate să poată funcţiona. 

În rest, legat de această problemă a irigaţiilor, vă spuneam: 
noi am prins doi ani ploioşi şi, dacă ne uităm la suprafeţele de irigat, 
nu a mai fost nevoie pentru că nu mai contracta nimeni fiindcă era 
exces de umiditate. Totuşi, eu cred că se impunea şi se impune şi 
acum să regândim un program în ceea ce priveşte sistemul de irigaţii 
din România, un sistem energofag, un model învechit, unde peste 80% 
din sistem lucrează prin pomparea de jos în sus, cu cheltuieli de 
energie foarte mari, şi foarte puţin folosim energia gravitaţională. 
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Sigur că pentru aceasta trebuie să existe fonduri, trebuie să 
existe viziune şi proiecte. 

Am prezentat aceste strategii şi în Guvernul României la 
momentul la care eu am fost ministru al agriculturii. 

De aceea, aş vrea să vă mai spun că, aşa cum stau lucrurile şi 
cum le văd eu astăzi, cred că sunt câteva chestiuni de luat în seamă: 
prima – începând cu 1 ianuarie 2010, nu mai pot fi acordate subvenţii 
pentru irigaţii. 

Cred că trebuie ca Guvernul să facă urgent ceva, şi acest 
ceva, după părerea mea, trebuie să însemne demersuri pentru a 
prelungi o perioadă acordarea subvenţiilor, timp în care să folosim 
fondurile europene, şi mă refer la măsurile care se alocă pe PNDR, din 
câte ştiu, măsurile 121 şi 125, dar, din câte ştiu, pe 121 se şi pot 
procura instalaţii de irigat. 

Deci ar trebui să fie una din preocupările pentru perioada 
următoare, şi sigur că sunt marile proiecte de irigaţii pe care le avem şi 
care trebuie continuate – Siret – Bărăgan, Olt – Argeş, Neajlov, din 
câte ştiu. 

În discuţii aveam un proiect Porţile de Fier – Olt. 
Aceasta ar însemna reducerea la 50% din costurile în 

domeniul irigaţiilor, după părerea mea, şi sigur că dacă ne gândim la 
furnizarea energiei electrice, eu cred că aici va trebui să ne gândim şi 
să conectăm la NUCELAR ELECTRICA, care produce energia 
electrică cea mai ieftină, pentru a nu muta banii dintr-un buzunar în 
altul şi a găsi o soluţie de subvenţionare a sistemelor de irigaţii din 
România. 

Cam aceste sunt câteva lucruri. 
Dacă doriţi, vă stau la dispoziţie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule deputat, vă rog. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Sunt Pavel Horj, deputat de Maramureş. 
Pentru domnul ministru, sunt şi absolvent al Facultăţii de 

Silvicultură. Într-un fel sau altul, mă consider coleg al domniei sale. 
Domnule ministru, fără a vă flata, consider că venirea 

dumneavoastră la Ministerul Agriculturii a însemnat un salt calitativ 
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atât în ceea ce priveşte instituţiile, cât şi instituţia ministerului în sine, 
dacă ar fi să ne referim la programul naţional strategic, la programul 
„Fermierul”, renta viageră sau legile proprietăţii, cu bunele şi relele ei. 

Domnule ministru, ne-aţi vorbit despre punerea în aplicarea a 
Legii 138, care practic intra în vigoare în momentul în care 
dumneavoastră aţi fost numit la Ministerul Agriculturii. Avea două 
luni de când a intrat în vigoare. 

Potrivit acestei legi, SNIF-ul ar fi beneficiat de lucrări fără 
licitaţie o perioadă de 2 ani. 

Cum se justifică faptul că, după inundaţiile la care aţi făcut 
referire din 2005 şi 2006, cele mai multe societăţi care au lucrat la 
refacerea digurilor au fost altele decât SNIF-ul; probabil veţi spune că 
au fost blocate conturile. Dar nu trebuia găsită o soluţie atunci, cât de 
urgentă? Pentru că ar fi însemnat o gură de oxigen pentru SNIF, şi 
poate SNIF-ul nu ar mai fi fost în situaţia dezastruoasă în care se alfă 
acum, iar, pe cale de consecinţă, situaţia dezastruoasă a sistemelor de 
irigat. 

Apoi, ca urmare a verificărilor pe care le-am făcut în decursul 
celor 2 luni de existenţă a acestei comisii, m-am întâlnit şi cu câteva 
chestiuni care s-au derulat în timpul mandatului dumneavoastră, dacă 
ar fi să mă refer la o situaţie, spun eu, profund ilegală în judeţele 
Prahova şi Dâmboviţa, în care ANIF-ul achiziţionase autovehicule în 
leasing, dar SNIF-ul le plătea, şi am găsit pe undeva chiar un raport 
prin care eraţi informat de aceste ilegalităţi ce se petrec. Probabil că au 
fost multe. Aţi şi făcut referire că aţi sesizat organele în drept despre 
aceste chestiuni. Dar cum s-au putut desfăşura asemenea manopere, le 
spun eu, ilegale şi care a fost rezultatul acţiunilor pe care le-aţi 
întreprins dumneavoastră în acea perioadă? Că nu s-a rezolvat nici 
problema patrimoniului, şi nu s-a reuşit nici măcar o fază incipientă, 
că ştiţi că trebuia privatizat SNIF-ul prin acele metode care erau 
prevăzute de lege, deci nu s-a făcut nimic, încât la ora actuală, în 
2009, situaţia este cea pe care o cunoaşte cvasitotalitatea specialiştilor. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Gheorghe Flutur: 
Vă mulţumesc, domnule deputat. 
Vă voi da două răspunsuri – în primul rând, dacă vorbim de 

perioada cât am fost ministru, vreau să vă reamintesc că forţa majoră 
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nu aştepta când era vorba de evacuarea apei şi, atunci, erai obligat să 
iei măsuri de evacuare, nu să asiguri doar unuia de lucru, ci dacă a fost 
forţă majoră, trebuia să intervii. Erau comandamente în care se hotăra 
acest lucru. Vă amintesc: sate sub apă în zona Doljului, în zona 
Călăraşiului şi aşa mai departe. Deci să ne aducem aminte acele 
momente. 

Sigur că toate acele achiziţii publice se făceau de către aceste 
instituţii, nu le făcea ministerul, respectând procedurile – dacă era 
procedură de urgenţă sau dacă era pe achiziţie publică, şi fiecare a 
răspuns de acest lucru. Îmi amintesc că am făcut şi controale. Am 
dispus şi verificări pentru achiziţii, inclusiv pentru maşini. S-au luat şi 
măsuri atâta cât eu am fost ministru. 

Dar vreau să vă reamintesc forţa majoră, domnule deputat, şi 
când vorbim de sate de-a lungul Dunării sau din altă parte sau în 
Banat, trebuia să găseşti soluţii pentru intervenţii. Era lupta cu timpul. 
Venea iarna, trebuiau construite case. Aceste lucruri trebuiau 
rezolvate. 

În al doilea rând, legat de privatizarea SNIF-ului, vă 
amintesc, şi am spus în discursul meu de la început – disponibilizarea 
de oameni, apoi actele normative care aveau în vedere privatizarea, 
actele pe orizontală - au fost făcute în perioada mea cea mai mare 
parte din aceste acte. 

Însă era un program cu Banca Mondială care pregătea 
strategia de privatizare, care s-a finalizat undeva în august 2006. Acel 
program stătea la baza actului normativ care a fost demarat în perioada 
mea, şi era însărcinat secretarul de stat Nicolae Lazin pentru 
rezolvarea problemei privatizării efective prin hotărâre de guvern. Mai 
mult de atât, noi am făcut foarte mulţi paşi. 

Ministerul Finanţelor mereu a avut observaţii. Am avut multe 
negocieri, am mers în guvern, am făcut informare în guvern pe acest 
lucru, urmând sigur ca după plecarea mea să se facă; din păcate, am 
înţeles că problema aceasta a separării nu s-a rezolvat nici în ziua de 
astăzi. 

La data la care eu am plecat din minister erau toate 
procedurile demarate, domnule deputat. 

 
 
 



 10

Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, cu respectul cuvenit, mi-aş permite să 

insist: dacă vă amintiţi în vreo locaţie în care au lucrat organizaţiile 
teritoriale ale SNIF-ului, că aveau organizaţii în teritoriu, pentru că eu 
în toate documentele ce le-am găsit n-am prea găsit – domnule, în 
cutare loc a lucrat SNIF Oltenia, să zicem. Asta m-a intrigat foarte 
mult, că trebuia măcar, prin respectarea legii, într-un fel sau altul 
favorizată această societate comercială care era la început de drum şi 
care, după cum ne-aţi spus, a preluat exact toate creanţele şi toate 
minusurile fostei societăţi naţionale. 

Deci, dacă atunci se pornea bine, poate că era un balon de 
oxigen. Este părerea mea. 

 
Domnul Gheorghe Flutur: 
Domnule deputat, haideţi să punem degetul pe rană. Paralizia 

SNIF-ului nu de aici vine; ea vine din urmă, cu acele datorii mari, de 
aproape o sută de milioane de dolari care grevau şi care a făcut 
ANAF-ul să pună sechestru pe bunuri, şi nicidecum faptul că n-au 
lucrat. Au lucrat. Uneori în perioada grea, nici nu făceau faţă. Au 
lucrat în foarte multe locuri în ţară. Bănuiesc că aveţi documente. Eu 
n-am de unde să le am. Aveţi documente în acest sens, şi ei au lucrat 
în foarte multe locuri, dar nu de aici a venit problema. 

Problema SNIF-ului a venit cu datoriile cu care a fost 
împovărat în evidenţa Ministerului Finanţelor, şi 2) problema 
patrimoniului. 

Eu am destituit directorii şi i-am trimis la organele în drept 
pentru că era haos, şi vă dau multe exemple, dacă vreţi – la Constanţa, 
unde în verificările pe care le-am făcut, ne-am pus mâinile în cap la ce 
am găsit acolo. În acte figurau staţii de pompare, linii electrice care în 
teren nu mai existau de mult! Şi aşa mai departe. 

Deci la momentul când noi am venit, am luat măsuri şi am 
deferit justiţiei pe cei vinovaţi. 

Dacă nu aveţi aceste acte, sunt convins că le puteţi găsi. 
Ministerul trebuie să le pună la dispoziţie. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Mircia Giurgiu. 
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Domnul Mircia Giurgiu: 
Mulţumesc. 
Domnule ministru, atunci când aţi trimis în judecată, aţi 

anexat şi toate abaterile pe care le-au făcut şi lipsurile care erau în 
gestiune? 

 
Domnul Gheorghe Flutur: 
În primul rând, ce a însemnat trimiterea la noi în judecată, şi 

am fost necruţător cu lucrurile acestea. Nu în judecată. Noi am trimis 
la organele în drept actele de control ale Corpului de control al 
Ministerului Agriculturii. Este evident că procedura era ca cei care 
anchetează-cercetează să ceară documente, pentru că la unele erau 
munţi de documente. Pe toate le-am trimis. Au fost multe. 

În primul rând, în 2005, la început, cele două societăţi au fost 
verificate de noi şi vă voi da un exemplu: în anul 2004 s-au cheltuit 
mai mulţi bani decât în bugetul de stat, faptă penală, care încălca 
Legea 500 a bugetului de stat. Şi, pe lângă faptul că am făcut plângeri 
pentru cei vinovaţi, am fost nevoit să fac act normativ şi să aduc bani 
din anul 2005 să plătesc ce s-a depăşit în bugetul lui 2004 – cheltuieli 
cu energia electrică şi aşa mai departe. Au fost multe nereguli pe care 
noi le-am descoperit, şi sigur că una era neregula şi sancţiunea, şi alta 
era ca sistemul să meargă mai departe, că acest lucru eram obligat să îl 
fac ca ministru, şi l-am făcut. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Banu. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Sunt Mihai Banu, deputat de Bacău. 
Domnule ministru, întrebarea pe care v-o adresez nu este atât 

de comodă şi are legătură cu poziţia dumneavoastră de lider important 
al coaliţiei. 

 
Domnul Gheorghe Flutur: 
Vă rog. 
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Domnul Mihai Banu: 
Un nume malefic aş spune l-am tot auzit pe aici în toate 

explicaţiile pe care le-au dat cei care au venit la audieri, un personaj 
care în opinia unora se face vinovat de ceea ce se găseşte astăzi în 
sistemul de irigaţii, în general de îmbunătăţiri funciare. 

Vă întreb, şi vă voi spune numele, cum de acest personaj 
vinovat, în opinia unora, a fost rechemat la post în 2008 şi dacă 
dumneavoastră, în calitate de lider, repet, important al coaliţiei, aţi luat 
vreo atitudine. 

Este vorba de actualul director general al îmbunătăţirilor 
funciare în cadrul Ministerului Agriculturii, Valentin Apostol. 

Repet: dacă aţi luat vreo atitudine, cunoscându-i foarte bine 
activitatea. Aţi înaintat şi o plângere penală pe numele acestui 
personaj, şi deodată ne trezim cu el că preia acest sector extrem de 
dificil şi de complex la această dată şi face până la urmă politica în 
acest domeniu extrem de important. 

Repet: dacă aţi luat vreo atitudine. 
 
Domnul Gheorghe Flutur: 
Domnule deputat Banu, nu este incomodă pentru mine 

întrebarea aceasta deloc. 
În primul rând că eu am propus atunci stoaterea din sistem. 
2) Sigur, la orice om funcţionează prezumţia de nevinovăţie. 
Am aflat şi eu că a primit neîncepere a urmăririi penale la un 

moment dat. 
În al treilea rând, nu lucra direct pe îmbunătăţiri funciare, ci 

undeva consilier în Ministerul Agriculturii. 
Dacă mă întrebaţi mai departe, de ce neîncepere a urmăririi 

penale, nu sunt eu în măsură să spun mai mult de atât. 
Ceea ce am avut noi de făcut, am făcut. 
În coaliţie discutăm strategii, şi cei care se ocupă de asta sunt 

alţii. 
Eu ştiam că este un consilier în Ministerul Agriculturii. 
Dar ştiu că a primit neîncepere, că asta s-ar fi pronunţat 

justiţia. 
Vorbiţi de 2008, din ceea ce ştiu eu. 
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Domnul Mihai Banu: 
Eu v-am întrebat dacă aţi luat atitudine având în vedere că are 

o funcţie extrem de importantă astăzi. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Am întrebat şi acesta a fost răspunsul – a venit NUP. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tăbugan. 
 
Domnul Ion Tăbugan:  
Domnule ministru, vreau să spun că am rămas surprins, şi n-

aş vrea să îi jignesc pe ceilalţi colegi – este în sistemul silvic o bună 
rânduială în ceea ce priveşte ANIF-ul. 

Vreau să informez colegii că am găsit lucruri foarte bine puse 
la punct în baza celor spuse de dumneavoastră - cu acele secţii de 
intervenţii, cu saci la ANIF Someş Criş cu sediul la Oradea. 

Privind desecările, se ştie faptul că pe zona de vest, sud-vest 
şi nord-vest problemele sunt de desecări, nu de irigaţii. 

În această idee, aş vrea să ştiu dacă actuala coaliţie are în 
vedere generalizarea la nivel de ţară pentru ANIF-uri - dotarea aceasta 
care acolo este exemplară – la Oradea. Nu acelaşi lucru pot să spun 
despre bănăţenii mei, care nu stau aşa de bine – lucrurile sunt cu totul 
de altă natură. 

Şi dacă s-a prevăzut în cazul de dezastre la staţia Cruceni, pe 
care dumneavoastră o ştiţi foarte bine, de desecare. Aici noi avem un 
semn de întrebare cu domnul specialist, şi dacă aţi avut în vedere 
acolo supradimensionarea staţiei de desecare pentru momente de 
excepţie, pentru că este anormal – se prevede undeva 9-10 metri 
cubi/secundă şi execuţia este undeva la 18-20 de metri cubi/secundă. 

Deci aici sunt practic două întrebări – una legată de 
generalizarea privind dotarea ANIF-urilor la nivel de ţară în sistemul 
pe care dumneavoastră l-aţi dat acolo pentru cazuri de dezastre. 

Vreau să vă spun că am văzut stive întregi de parii care aveau 
fiecare numărul pe el – băgat pe calculator, toate întreţinute – nu aş 
vrea să greşesc, dar mai bine ca la armată, fiind o curăţenie exemplară 
şi puse la punct toate. ştiind sensibilitatea cu vecinii noştri unguri. 
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Iar a doua este legată de staţia de la Cruceni, unde noi am şi 
fost acolo. Tot sistemul de canalizare de aducţiune este prevăzut la 
circa 9-10 metri cubi/secundă, iar acolo, în loc de 6, sunt 12 pompe, 
undeva la 20 de metri cubi/secundă. Dacă cunoaşteţi ceva în legătură 
cu acest sistem de desecare. 

Vă mulţumesc. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Mulţumesc, domnule deputat. 
Două răspunsuri: într-adevăr, la iniţiativa mea s-au făcut 

aceste puncte de intervenţie rapidă. Sigur că ştiţi şi dumneavoastră – 
sunteţi mulţi silvici aici la masă - în domeniul silvic, pentru incendii la 
pădure, avem aceste puncte în judeţele cu procente mari. 

Întorcându-mă la ANIF, la această organizare, gândirea 
noastră era să implicăm administraţiile locale mai departe, ca parteneri 
în aceste situaţii de intervenţie, pentru că până la urmă nu poate doar 
statul prin reţeaua ANIF sau o altă reţea, ci beneficiarul direct este 
administraţia locală şi inclusiv aceste organizaţii de udători. Deci 
aceasta era gândirea mea pentru un parteneriat – să prelungim aceste 
unităţi de intervenţie, sigur că pe suportul ANIF-ului. 

Dacă vorbim despre Cruceni şi despre zona aceea, eu vă spun 
că prioritar pentru noi şi demersurile pentru buget erau îndiguirea 
Timişului, pentru că Bega este îndiguită, dar Timişul, care este paralel 
cu Bega, deci acea zonă de 30 de km între Timiş şi Bega oricând poate 
să creeze probleme, şi putem să dotăm cu orice staţii vrem, că, dacă nu 
îndiguim şi Timişul, care are bazin hidrografic foarte puternic sus, la 
topiri bruşte de zăpadă, putea să creeze mari probleme. Şi, atunci, 
prioritară era îndiguirea Timişului spre ieşire în graniţa cu vecinii 
sârbi şi evident dotarea cu pompe, şi am început înnoirea. Erau pompe 
foarte vechi acolo, şi am venit cu pompe noi şi refacerea tuturor 
sistemelor de acolo care să facă faţă la situaţii excepţionale, dar, repet, 
dublată de îndiguire. 

 
Domnul Ion Tăbugan: 
Vă mulţumesc. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul coleg Valeriu Steriu. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Mulţumesc. 
Îl salut şi eu pe domnul ministru Flutur, şi văd că participă în 

calitate de coleg al comisiei. Este primul care nu stă pe scaunul celor 
audiaţi, dar cu plăcere i-au oferit locul meu. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am avut un precedent ieri. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Am înţeles, nu-i nici o problemă. Eu îmi cer scuze; am 

întârziat – a fost un blocaj în Otopeni foarte mare şi am stat blocat 45 
de minute. 

Am două întrebări şi un comentariu: prima întrebare se referă 
la cele menţionate puţin mai devreme - ce a fost controlat de către 
corpul de control 2005 pe tot ce înseamnă sector de irigaţii şi cu 
dosarele care au plecat spre justiţie – două dintre ele au fost cele legate 
de Valentin Apostol – ambele s-au încheiat cu neînceperea urmăririi 
penale. Dacă aveţi informaţii că alte dosare în final, din tot ce a plecat 
de la corpul de control, au avut în vreun fel vreo finalizare în justiţie 
în cei patru ani. 

A doua întrebare: câteva detalii legate de numirea domnului 
Berghes la conducerea SNIF în momentul în care a preluat, ţinând 
cont de faptul că dânsul chiar avea datorii ca administrator al unei 
societăţi care lucra cu SNIF-ul. La momentul în care a fost investit 
avea acele datorii; deci erau nişte datorii de mult. Care erau abilităţile 
manageriale în baza cărora a putut fi numit la SNIF? ţinând cont de 
ceea ce spun la comentariu mai departe. 

Spuneaţi mai devreme că principala problemă a SNIF-ului ar 
fi fost datoria de 100 de milioane pe care o avea în urma programului 
ROMAG. Probabil că nu aţi fost informat corect de către colaboratori. 
Este vorba de o datorie stinsă de către AVAS prin OUG 42 din 2003. 
Deci AVAS-ul preluase această datorie încă din 2003. În 2005, când a 
şi început de fapt despărţirea celor două instituţii, SNIF-ul a plecat 
curat la drum şi, în urma lucrărilor angajate, neplătind tva-ul, 
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neplătind CAS-ul şi neplătind celelalte datorii la stat, a intrat într-
adevăr într-o dificultate financiară care a dus la concluzia ca ANAF-ul 
să îi blocheze respectivele conturi, iar mai departe au fost cele două 
hotărâri de guvern pentru a debloca aceste conturi. Toate acestea au 
venit pe vremea mandatului domnului Berghes, deci toată această 
prăbuşire financiară, şi probabil că vom reuşi să ne uităm pe 
bilanţurile contabile şi pe tot ce înseamnă act contabil al SNIF-ului şi 
vom vedea că într-adevăr de aici pleacă în jos prăbuşirea acestei 
companii de stat. 

Mulţumesc mult. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Mulţumesc. 
Două răspunsuri vă voi da: acum, eu nu ştiu dacă neînceperi 

au venit pentru actele pe care le-am făcut noi. Acolo ştiu că erau din 
urmă, din 2003 nişte probleme legate de TRANSAG şi TRANSKEM. 
Despre asta ştiu, la Înalta Curte. Nu ştiu dacă ale noastre au fost 
soluţionate încă. N-am această informaţie. Eu am trimis şi de la SNIF 
şi de la ANIF documentele către cei care trebuiau să verifice pentru că 
nu erau de competenţa noastră, şi mi-am făcut datoria ca ministru să 
trimit mai departe. Acolo erau multe nereguli. Vă spuneam şi legat de 
cheltuirea banilor fără să fie aprobaţi în buget şi mai multe lucruri pe 
care le-am găsit, plus probleme legate de patrimoniu. 

De asemenea, nu cunosc şi n-am avut posibilitatea să mă 
interesez, să mă informez legat de cei din ţară pe care i-am schimbat – 
de la Constanţa, de exemplu, de la Teleorman. Era clar ce semnalasem 
noi acolo – erau nişte abuzuri. Să dai 40% unui singur om din 
subvenţiile dintr-un judeţ pe irigaţii într-un an, când erau contestaţii... 
Şi erau chestiuni dovedite şi aşa mai departe. 

Deci aceste acte de control sunt. Nu ştiu cum s-au soluţionat, 
dar era clar din toate documentele; acest lucru îl puteam dovedi. 

De asemenea, cred eu că legat de responsabilitatea celor 
vinovaţi, sigur că ele trebuie urmărite în continuare, şi era obligaţia 
celor care făceau audit la SNIF şi aşa mai departe şi cei care au 
descărcat de gestiune. 

În ceea ce îl priveşte pe domnul Berghes, numirea domnului 
Berghes, din ce l-am cunoscut eu pe domnul Berghes, este un om 
energic; ştiu că apăruse la un moment dat o problemă, un semn de 
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întrebare din presă legat de nişte datorii. L-am întrebat, îmi amintesc; 
se stinseseră acele datorii pe care le avea din urmă. Era un proces pe 
care îl avea, dumnealui având ceva înainte afaceri în agricultură. Era 
un proces, dar care ştiu că s-a stins, pentru că l-am întrebat dacă s-a 
soluţionat la momentul acela, dar era o chestiune din presă semnalată. 
Alte amănunte nu aveam. 

Berghes s-a implicat destul de mult în problemele legate de 
reforma în SNIF, şi implicare în ceea ce priveşte combaterea efectelor 
inundaţiilor. De altfel, cei pe care i-am numit au fost implicaţi pentru 
că a fost o situaţie în care trebuia să acţionăm, deci a fost o bătălie cu 
timpul de fiecare dată. Foarte mult timp ne-am întâlnit pe teren. A 
prins şi o perioadă grea a disponibilizărilor, perioadă în care aproape 
2.700 de oameni ştiu că au fost disponibilizaţi în urma reformei pe 
care noi am început-o de privatizare, şi sigur că pe finalul mandatului 
meu, după ce s-a elaborat strategia aceea de privatizare, am început 
demersurile pentru elaborarea actului normativ. Apăruse Legea 290, 
ruperea în două – o parte să meargă la AVAS. 

Şi ce spuneţi dumneavoastră, că era stinsă datoria cu 
ROMAG-ul, ANAF-ul prin controlul pe care îl face în 2005 nu a pus 
întâmplător sechestru pe conturi; tocmai, a agăţat această problemă 
care venea din urmă a TRANSAG-ului, această tranzacţie de la care 
SNIF-ul nu a avut niciodată nimic de câştigat, ci, din contră, a fost o 
piatră de moară pentru că ei au fost semnatarii documentelor atunci 
când s-a făcut contractul cu acele utilaje pe care noi nu le-am văzut 
niciodată. Asta vreau să spun. ANAF-ul acest lucru l-a semnalat, şi eu 
am informat Guvernul. Există această notă prin care am informat 
Guvernul de această problemă. M-am întâlnit cu Ministerul Finanţelor 
de mai multe ori pentru a găsi o soluţie de deblocare şi, fiind forţă 
majoră în 2006, am cerut să prelungească perioada aceasta, să ridice 
sechestrul, ca să putem lucra la închiderea breşelor pe Dunăre şi ce 
mai aveam de refăcut după inundaţii. Asta era problema. 

 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Mulţumesc. 
Doar să completez: în 2003 contabilitatea SNIF este 

descărcată. Utilajele rămân la SNIF pentru vânzare, timp de 2 ani, 
începe vânzarea. SNIF-ul începe lucrări, contractează în baza unor 
licitaţii la care, dacă ar fi avut datorii la stat, nu s-ar fi putut înscrie, 
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deci participă, câştigă. 2005, 2006, 2007 execută lucrări, dar cu 
managementul respectiv nu plăteşte CAS, nu plăteşte tva, dificultăţi 
într-adevăr financiare existente în orice întreprindere atât de stat, cât şi 
privată, intră în blocaj financiar, i se propune blocarea conturilor, totul 
independent de operaţiunile la care execuţia din bilanţ era descărcată 
demult de ROMAG. Deci ROMAG-ul nu a avut legătură în blocajele 
de conturi 2005, 2006, 2007. Este total independent. 

Deci acele utilaje erau încă în patrimoniul SNIF spre vânzare. 
Atât era. Asta, cel puţin din datele care există, pe care le-am verificat 
în contabilitatea SNIF-ului. 

 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Cred că este bine ca şi Ministerul Finanţelor să vă dea nişte 

lămuriri pentru că în nota pe care am făcut-o noi Guvernului toate 
aceste elemente le-am trecut – legat de punerea sub sechestru a 
bunurilor de la SNIF, şi veţi găsi acest lucru – controlul ANAF şi 
punctul de vedere al ANAF-ului legat de această problemă. 

Noi n-am făcut decât să deblocăm activitatea SNIF-ului. 
Care, de unde veneau datoriile şi cum veneau, sigur că erau  

şi datorii legate de neplata energiei electrice şi alte feluri de datorii, 
dar cea mai mare parte, repet, în jur de 100 de milioane de dolari, îmi 
amintesc exact, care erau puse în dreptul SNIF-ului de către ANAF, 
veneau de la afacerea ROMAG. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Antochi. Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Domnule ministru, este cunoscut că în perioada 2005-2006 au 

fost inundaţii mari şi efectiv ştim că v-aţi implicat foarte mult şi că aţi 
coordonat acţiuni de mare amploare pentru prevenirea şi limitarea 
pagubelor atât din Lunca Dunării, cât şi din Banat. Toate intervenţiile 
pe care le-aţi făcut atunci mă bucur că au fost remarcate şi ca efect şi 
în zilele de astăzi. 

Cu experienţa pe care o aveţi, cu faptul că v-aţi ocupat foarte 
mulţi ani de silvicultură, trebuie să recunoaştem că lucrările de 
îmbunătăţiri funciare, îmbunătăţirile funciare în România totuşi sunt 
într-o stare critică - atât irigaţiile, cât şi combaterea eroziunii solurilor, 
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prevenirea inundaţiilor, desecările. Şi, din acest motiv, vă rog, dacă 
sunteţi amabil, să spuneţi ce credeţi că ar trebui făcut în plan 
organizatoric şi instituţional pentru ca aceste lucrări de excepţională 
însemnătate pentru întreg teritoriul României, nu neapărat numai 
pentru agricultură, să fie reabilitate. 

 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Eu vă mulţumesc, şi am observat şi eu acest lucru – partea 

aceasta de a găsi soluţii acestei comisii, care este absolut corectă şi 
remarcabilă. 

Vreau să spun câteva lucruri: 1) în primul rând, cred că 
problema este a beneficiarului de irigaţii, de sursă de apă. Cine irigă? 
Producătorii agricoli, fermierii care trebuie organizaţi. 

Oricât ne-am organiza cu infrastructura de irigaţii spre 
cineva, dacă la capătul canalului nu mă aşteptă nimeni, este zero, şi 
acest lucru s-a dovedit. Într-o economie centralizată, era una, or pe ce 
am pus noi accentul a fost pe organizarea acelor structuri - organizaţii 
ale udătorilor de apă. 175 am înfiinţat cât am fost ministru. Înţeleg că 
sunt în jur de 400 acum. Şi, atunci, acesta este partenerul de dialog 
care contractează. Trebuie să am cu cine sta de vorbă. 

Că putem să facem strategia de pe lume! Dacă nu mă aşteptă 
nimeni cu irigatul, eu cui comand?! Suntem într-o economie de piaţă. 
Eu cred că este prima problemă. 

A doua problemă este renunţarea la sistemul sovietic, de jos 
în sus de pompare energofagă, şi folosirea energiei gravitaţionale. 

Pentru aceasta cred că va trebui să avem curajul să dăm 
drumul la mari programe de magistrale de irigaţii: Siret – Bărăgan, 
această zonă de care am vorbit Olt – Argeş şi ale canale. Era într-o 
discuţie pe care noi am avut-o - la intrarea Dunării în ţară un canal 
care să intre şi să irige gravitaţional o parte din Câmpia de Sud a 
României. Asta este o altă problemă. 

O altă problemă pe care cred că trebuie să o avem în vedere 
este - în afară de marile exploataţii, ce putem face şi pentru mica 
exploataţie - să o dotăm, să o sprijinim cu dotarea cu mici instalaţii de 
pompare, cheltuieli pentru puţuri de forare sau pentru acumulări de 
apă mai mici care să irige ferma de familie, gospodăria ţărănească 
pentru legume-fructe. 
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Aceste lucruri noi le-am prins în programul de guvernare, le-
am discutat de mai multe ori cu domnul ministru Sârbu, ca să le avem 
în vedere, dar mă întorc încă odată – partenerul trebuie să fie clientul 
care comandă - fermierul, asociaţia de fermieri, utilizatorii de apă. 

Aceste programe înţeleg că sunt eligibile: un milion de euro 
pe măsura 1.2.5. Aici eu cred că trebuie avută o discuţie urgentă şi cu 
administraţiile locale şi cu actorii principali. Au ei proiecte? Înţeleg că 
sunt peste 200 de milioane de euro bani pentru aşa ceva. Şi, atunci, cât 
dă Uniunea Europeană şi, dacă nu creăm un program românesc, cum 
am creat eu SAPARD-ul românesc, atunci când n-am mai avut bani pe 
SAPARD, ca să pot să rezolv o problemă pentru micii fermieri – 
absorbţia fondurilor. 

Deci sunt lucruri pe care cred că trebuie să le avem în vedere 
în perioada următoare, şi este clar: România este meteo-dependentă în 
procent de peste 90% şi, atunci, o strategie, părerea mea, va trebui să 
avem, ca o strategie de grad zero a României. Deci este meteo-
dependentă – dacă plouă, se face; nu plouă, nu se face. 

Avem exemplu de ţări care duc cu picătura – Israelul şi altele. 
Şi, atunci, să reducem gradul de meteo-dependenţă. Asta 

înseamnă culturi intensive – sere, solarii sau zone cu amenajări. 
Pentru că eu am văzut o problemă aici – declararea cât era 

pregătit pentru irigaţii, şi cred că nu are rost să ne amăgim cu cât era 
pregătit, cu cât se irigă efectiv. Pentru că putem să vorbim de un 
milion, de două, de trei, dar cât se comandă efectiv şi de ce nu se 
comandă? 

Este rentabil să pompez în treapta a IV-a sau a V-a? Cu ce 
costuri produc castraveţii? 

Şi, dacă statul îşi asumă şi trebuie să ne gândim aici la un 
program special, să pompăm acolo, atunci să ne asumăm. 

Aţi văzut ce discuţii au apărut pe tarifele diferenţiate. Nu au 
fost inventate de mine, dar este o discuţie care i-a făcut să moară pe 
cei din treapta a IV-a şi să fie rentabil pentru treapta I, II, III. Atât. 

Şi aici eu cred că trebuie să lansăm nişte programe regionale 
pe agricultură. 

Nu se potriveşte politica pe irigaţii în Câmpia Română cu 
Câmpia Transilvaniei sau cu Podişul Sucevei şi, atunci, lasă-i program 
de vacă cu lapte sau cu carne în Podişul Sucevei, şi dă-i program de 
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susţinere a legumiculturii în Bărăgan, şi rezolvăm probleme cu aceste 
programe specifice pe anumite zone. 

Cred că sunt câteva lucruri care ar trebui luate în seamă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, eu aş începe cu un comentariu – domnul 

deputat Steriu a spus dacă aveţi informaţii cu privire la notele de 
control şi finalitatea acestora în justiţie. Eu i-aş spune: din aducerea 
mea aminte, dumneavoastră ştiţi, domnule deputat, că procedura în 
Parchet şi în justiţie este de câţiva ani de zile... 

 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Doar dacă erau informaţii. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Vă dau un exemplu: Candet este trimis în judecată şi 

colaboratorul lui, Ciobanu, stă numai la Spitalul 9, bolnav la nebuni, 
ca să nu dea cu subsemnatul. Deci dumneavoastră ştiţi chestia aia de 
pe timpul ADS-ului. 

Ce s-a întâmplat din 2005 până acum, este posibil ca unele 
dintre dosare să înceapă să se finalizeze, dar asta este problema 
ministerului, şi el trebuie să dea. 

Dumneavoastră ştiţi că acolo, când apare o suspiciune de 
încălcare a unei prevederi legale, nu poţi tu să-ţi asumi 
responsabilitatea, să spui: domnule, acolo nu este fraudă sau acolo nu 
este pagubă. 

 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Domnule Tinel, mulţumesc. Acestea le discutăm între noi. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Corect. Am ţinut să fac o precizare pentru că eu am lucrat 

acolo şi ştiu despre ce este vorba, şi nimeni nu-şi asumă 
responsabilitatea ca neîncadrarea într-o anumită prevedere legală să o 
poţi acoperi. 
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Domnule ministru, îmi aduc aminte că în acea perioadă am 
pus un foarte mare accent pe perdelele forestiere de protecţie. 

Întrebarea mea este: dacă vă mai aduceţi aminte de studiile de 
fezabilitate întocmite pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de 
protecţie, dacă ştiţi ce s-a întâmplat ulterior, după realizarea, 
aprobarea acestora în CTE-ul ministerului, şi dacă ulterior ştim cât s-a 
împădurit sau cât s-a pus în practică din acele studii de fezabilitate, dat 
fiind faptul că trebuia pusă în aplicare Legea 282 a perdelelor 
forestiere de protecţie şi o prevedere a Codului silvic. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Mulţumesc, domnule deputat. 
Mai întâi vreau să vă spun că pe Dunăre, când am avut 

inundaţiile din 2006, ştiu că au fost inundate, sub apă, aproape 50 de 
mii de ha de pădure, pentru că în zona dig-mal pe Dunăre foarte multe 
plopişuri, zăvoaie au fost afectate. Sigur că unele au rezistat; unele - 
plantaţiile mici – s-au distrus. A fost o pagubă mare acolo. 

De asemenea, vreo 20 de mii de metri cubi de lemn au fost 
luate de Dunăre - în acea perioadă era lemn în stive, şi au fost pierderi 
înregistrate de silvic. 

M-aţi întrebat de perdelele forestiere care într-un fel au 
legătură cu ameliorarea terenurilor şi au legătură foarte mare cu 
crearea micro-climatului. 

Eu ştiu că am făcut 18 mii de ha studii de fezabilitate pentru 
perdele forestiere de protecţie. 18 mii de ha! Din care, la plecarea mea 
din minister, domnule deputat, în jur de 8 mii de ha aveau procedurile 
pregătite pentru achiziţie pentru demararea acestor perdele. 

Este vitală această problemă, însă trebuie să recunosc că 
aveam o problemă ca şi la drumuri şi autostrăzi – exproprierea. 

Deci problema pentru expropriere pe cauză de utilitate 
publică, zonele cu deficit de păduri din sud-estul României – Călăraşi, 
Ialomiţa, Dolj, cu Dăbuleni, Oltul - toate au nevoie urgentă de aşa 
ceva. 

Am făcut nişte studii şi am spus pe unde ar trebui să treacă 
aceste perdele pentru crearea micro-climatului. Am făcut studii. 
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Noi am şi luat o serie de terenuri de la ADS şi le-am 
împădurit – terenuri degradate în această perioadă – câteva mii de ha. 
Era în discuţie Insula Mică a Brăilei - vreo câteva mii de ha să le 
împădurim tot pentru protecţie. 

Îmi aduc aminte că în Insula Mare tremuram când Dunărea 
era mare şi stăteam cu sacii şi era în trepidaţie digul de acolo, ca să 
salvăm culturile. 

Deci perdele de protecţie sunt iar o investiţie, şi mulţumesc 
că m-aţi întrebat – o investiţie vitală şi în câmpurile care sunt supuse 
deşertificării, dar şi pentru zona dig-mal şi zonele de protecţie ale 
râurilor. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi care erau judeţele pentru care s-au întocmit studii de 

fezabilitate? 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Ştiu că toate judeţele din sud-estul României, din Câmpia 

Română erau – de la Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Brăila, 
Buzău, toată zona aceasta cu ariditate mare, chiar şi Doljul erau zone 
pe care noi le-am avut în vedere, cu un caroiaj. Au fost discuţii întregi 
– cum să fie perdelele acestea de protecţie ca să creez micro-climat. Şi 
nu ştiu ce s-a mai făcut în această perioadă. 

Eu am avut o discuţie recentă cu domnul ministru Sârbu, 
pentru că din nou sunt eligibile împăduririle pe măsura 1.2.5 acum. Şi, 
aici, consiliile locale sunt eligibile cu proiecte până la un milion de 
euro. Este o chestiune extraordinar de avantajoasă. 

Eu, ca preşedinte de consiliu judeţean, mi-am făcut puncte de 
lucru cu specialişti şi le fac proiecte primarilor, nu mai aştept - pentru 
corectarea torenţilor. Sunt zone muntoase, şi corectarea torenţilor eu 
trebuie să o încep de la obârşie în vale şi, atunci, asta fac acum. 

Dar eu cred că acelaşi lucru se poate face şi în zonele aride, 
cu perimetre de ameliorare, pe fonduri europene. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Chirilă. 
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Domnul Constantin Chirilă: 
Domnule ministru, bună ziua. 
Tot facem radiografii, de fapt autopsii şi ne speriem ce găsim. 
Oricum, nu mai schimbăm istoria. Măcar să învăţăm ceva din 

ea. 
Domnule ministru, având în vedere că segmentul de 

îmbunătăţiri funciare este unul deosebit de important şi experimentele 
nefericite făcute în diverse perioade, de fapt ideile erau generoase, 
numai că aplicarea a fost dezastruoasă, poate are şi un punct de 
plecare greşit. 

Credeţi că legislaţia în vigoare care astăzi reglementează este 
una bună? Ar trebui cârpită, ar trebui desfiinţată, rescrisă? Pentru că 
nu putem să nu ţineam seama că acest sector trebuie să rezolve o 
problemă vitală pentru ceea ce înseamnă securitatea alimentară a 
acestei ţări. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Eu vă mulţumesc. 
Categoric trebuie îmbunătăţită, şi viaţa şi piaţa ne arată că 

unele legi şi prevederi, după părerea mea, nu corespund situaţiei de 
acum. Din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să regândim acest 
sistem de irigaţii în România în primul rând, şi avantajele – cum se 
alocă, pentru că din 2010 România va fi pusă într-o situaţie foarte 
delicată. Să vedem cum sprijinim. Sigur că Uniunea Europeană va 
spune: vă dau subvenţia pe suprafaţă, nu ne mai interesează altceva. 
Întrebarea se pune: această subvenţie se duce în agricultură, la pământ, 
sau nu se duce şi se duce în altă parte? 

Şi, atunci, în zonele care se pretează, trebuie să ne interesăm 
ce facem cu suta de euro sau 200 de euro ale ţăranului. Ei în asociaţie 
pun o parte din aceşti bani în vederea modernizării sistemului de 
irigaţii? Statul vrea să modernizeze magistralele în continuare? 

Externalizăm o parte? Pentru că, dacă sunt bine organizaţi, eu 
cred că ele trebuie externalizate, şi aici una din probleme mi-o 
amintesc - în programul de guvernare, domnul preşedinte Tabără ştie, 
era vorba de preţurile la hidrant – acele preţuri de udare, şi să vedem 
ce facem cu zonele unde apa ajunge greu, pentru că acolo tot prin acte, 
prin lege sau prin hotărâri de guvern va trebui Guvernul să spună ce 



 25

are de făcut, sigur respectând politica agricolă comună, ca să nu se 
interpreteze ajutor de stat. Pentru că şi aici este o problemă legată de 
preţul curentului electric – ce facem? îl trecem în consumul public? Ce 
facem? 

NUCLEAR ELECTRICA produce energia electrică de zece 
ori mai ieftin decât ceilalţi, şi o iau alţii. 

Poate că aici va trebui să regândim puţin, pentru că, până la 
urmă, acest sprijin este pentru echilibrul balanţei comerciale agricole. 

Dacă vrem să nu mai fim importatori de roşii, la scara la care 
suntem astăzi, eu cred că trebuie să avem curaj să venim cu legislaţie 
stimulativă pentru România pentru anumite zone. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul vicepreşedinte Surdu. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, vă salut şi public, în afara faptului că v-

am salutat dimineaţă, la cafea. 
Dumneavoastră sunteţi o persoană foarte energică şi contez 

pe ceea ce cred că veţi realiza ca urmare a unor rugăminţi ale mele. 
În prima parte vă voi adresa trei rugăminţi. Aveţi şi putere 

politică, şi cred că puteţi apăsa pe anumite butoane fără de care 
agricultura singură n-are cum să se descurce. 

Primul buton. Noi sigur că am discutat, şi am văzut şi 
proiectele mai vechi – Canalul Dunăre – Marea Neagră, Canalul Siret 
– Bărăgan. Acestea n-au fost proiecte megalomanice ceauşiste; acestea 
au fost proiecte făcute de oameni deştepţi de când s-a înfiinţat 
Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. La anul ar trebui să 
facă 100 de ani. Societatea a fost înfiinţată de o personalitate – una 
dintre cele mai reprezentative personalităţi ale neamului nostru – 
Anghel Saligny, şi nu putem spune că acesta a fost un megaloman, că 
mai circulăm şi acum pe anumite construcţii pe le-a făcut, şi dacă nu 
cumva chiar a fost într-un anumit domeniu pionier în materie. 

La obiect: nu se poate schimba sistemul de pompare şi 
repompare de la Dunăre decât dacă există nişte acumulări, adică dacă 
există o altă infrastructură decât cea existentă. 

 



 26

Ministerul Energiei are nişte programe. Se cheltuiesc câteva 
sute de milioane de euro pentru modernizarea unor termocentrale şi 
aşa mai departe, fie pe cărbune, fie pe păcură, fie pe gaz, fie 
combinate. 

Cred că ar trebui ca Ministerul Energiei să se aşeze la masă 
cu specialiştii din îmbunătăţiri funciare, aşa cum au făcut şi până în 
1990, că din 1990 încoace nu, pentru că, dacă noi propunem un 
program de schimbare a modului de aducere a apei la plante în diferite 
zone, costurile cu aceste acumulări în amonte, fără de care nestocând 
apă, nu putem vorbi de apă prin cădere, nu se justifică cu surplusul de 
producţie agricolă pe suprafaţa care ar urma să fie irigată. 

Deci, mai pe scurt, majoritatea acumulărilor care s-au 
construit în România s-au construit cu multiplă folosinţă. Justificarea 
economică a acumulărilor respective era: zonă, mediu, peşte, turism, 
energie electrică de unde se scotea grosul banilor şi bineînţeles irigaţii. 

Poate vă gândiţi la nivelul conducerii partidului de 
guvernământ şi respectiv la nivelul coaliţiei. Noi, pe partea noastră, 
aici nu prea vorbim noi de partide, dar pentru că v-am prins... Este un 
parteneriat. V-am mai spus dumneavoastră cu parteneriatul acesta... 

Deci, domnule ministru, stimaţi colegi, este foarte important 
să influenţăm pozitiv, pentru că este în mâna noastră; avem puterea, 
avem 70% acum. 

Programul de producere a energiei electrice să se facă nu prin 
nişte cheltuieli extraordinare cu modernizarea centralelor, a 
termocentralelor, ci prin reluarea unor lucrări de acumulări de apă, 
baraje etc. care sunt întrerupte din 1990, şi poate reluarea unor 
proiecte pe bazine hidrografice care se încheiau cu o acumulare – 
vorbesc de combaterea eroziunii solului, deci care se încheiau cu o 
acumulare, acumulare care reprezenta bază – stop tampon de apă 
pentru irigaţii, ar fi una. 

A doua: în ţară există o agenţie naţională de reglementare, 
care agenţie naţională lucrează. Văd că a micşorat ceva gazul la 
populaţie, şi mai lucrează. Deşi este să zicem autonomă, este 
subordonată direct primului-ministru. 

Se întâmplă ceva. Dumneavoastră aţi rostit adineauri aici. Se 
întâmplă ceva. Domnule, toată lumea vorbeşte. Cum toată lumea 
vorbeşte de agricultură, că trebuie să facem, că trebuie să dregem, şi să 
mai şi facem câte ceva, dar aici trebuie neapărat luat cum se spune 
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taurul de coarne, pentru că este clar că cea mai ieftină energie electrică 
este cea produsă de hidrocentrale, al doilea termonucleară, energia de 
la NUCLEAR ELECTRICA, şi am înţeles anul acesta că grupul 2 din 
cauza scăderii economice, a consumului, nici nu funcţionează tot 
timpul, ca să nu vă mai spun că am discutat. Noi să ştiţi că două luni 
de zile de aşa-zisă vacanţă parlamentară numai câte 2-3 zile am mai 
fost şi noi cu copiii, cu nepoţii; restul, noi am tocat acest domeniu, 
pentru că în 1990, la Revoluţie, sistemul de îmbunătăţiri funciare avea 
acumulată cea mai mare avuţie naţională – inteligenţă de 100 de ani, 
oameni foarte bine pregătiţi, studii pedologice şi climatice, proiectare 
de la vârful muntelui până la Marea cea Mare, poate cu unele greşeli, 
o extraordinar de mare investiţie în tot ce aţi enunţat şi dumneavoastră 
aici – trei milioane de ha de irigaţii, trei milioane de CES-uri, trei 
milioane de desecări, o dotare extraordinară - la vremea respectivă 
erau o groază de utilaje, şi foarte bine organizat. 

Acum, am dori ca, dacă tot energia de la 
HIDROELECGTRICA este a statului şi NUCLEAR ELECTRICA 
este a statului, ce rost are să cumpărăm energie electrică mult mai 
scumpă din reţeaua de distribuitori? 

Noi am audiat aici şi pe unii, şi pe alţii. Eu personal am fost 
pe la toate firmele acestea mari, pe la toate companiile acestea mari 
care produc energia electrică, care transportă, care stochează, care 
distribuie, şi fiecare ştiţi cum este – fiecare are câte o explicaţie – 
domnule, că nu-i aşa, că nu-i aşa. Păi cum nu este aşa?! Dacă eu o 
produc, ce rost are să o mut din buzunarul acesta energia electrică în 
buzunarul acesta, să o plătesc cu 100% sau cu 50% sau cu 70% mai 
scump, ca apoi 90% din costurile cu energia electrică, conform legii şi 
conform fiecărui buget anual, să îl mut de aici şi să îl dau plata 
subvenţiilor la irigaţii. Asta ar fi a doua problemă. 

Cam toţi cei cu care am discutat către acolo ne-au dus şi ne-
au spus: domnule, noi suntem reglementaţi, noi suntem reglementaţi, 
noi suntem reglementaţi. 

Noi, pe simpaticul Petre Lificiu l-am invitat aici. 
A trimis de vreo două ori vreo doi directori care nu se pricep. 

Sunt oameni cumsecade şi aceia, ştiu anumite lucruri, dar nu au 
puterea de decizie. 

Ca să nu vă mai spun aici că tot agenţia ar trebui să intervină, 
cum sunt contractele acestea de furnizare a energiei. 
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Domnule ministru, contracte de furnizare de energie electrică 
sunt principala cauză pentru care agricultorii fug de apă. Pentru 
agricultori, apa frige, pentru că aceste contracte de furnizare de 
energie electrică nu se fac decât după ce agricultorii repun în funcţiune 
sistemul de aducţiune a curentului electric, sistem de aducţiune a 
curentului electric pe care statul român, prin contractele de privatizare, 
l-a predat la cheie atât la ENEL, atât la EON, atât la tot neamul lor 
care au cumpărat. Şi după care au reziliat contractele unilateral, după 
care au luat transformatoarele, au luat cablele care au mai rămas 
nefurate. Pentru că ei invocă că s-au furat, dar noi avem informaţii că 
foarte multe cable de transport curent şi foarte multe transformatoare 
ei le-au decuplat, ei le-au dus, ei le-au utilizat apoi pentru a le înlocui 
prin diferite sate pe unde aveau transformatoarele arse, după care 
acum, dacă este un grup de oameni care au făcut un UAI pe un canal 
magistral care este pe la staţia 22, 23, 24, atunci cei de la ENEL sau 
EON sau care mai sunt devin foarte drăguţi, cum sunt de altfel, şi 
spun: da, plătiţi un proiect, plătiţi cheltuielile de repunere a instalaţiei, 
plătiţi şi o taxă de conectare şi după aceea contractul. 

Deci anul acesta, atenţie, când 32% din energie este jos - 
consumul, şi se plâng toţi şi aveau o mare speranţă că pe consumul de 
energie la irigaţii îşi vor reveni, deci anul acesta, domnule ministru, au 
menţinut prevederi discriminatorii, dacă vreţi, sau păguboase, poftim, 
că poate „discriminatoriu” acesta este un cuvânt... Adică oamenii, 
exact când sunt mai bine şi când ar trebui să irige, dimineaţa de la 7 la 
9 n-au voie să irige. Cine irigă de la 7 la 9 sau seara, de la 9 la 23, 
trebuie să plătească dublu. 

Deci anul acesta, când este surplus de energie electrică, dacă 
nu faci o programare din timp a consumului de energie pentru 
săptămâna care vine şi dacă săptămâna care vine irigi, şi irigi mai mult 
decât ţi-ai propus, atunci trebuie să plăteşti un coeficient. Dacă nu 
irigi, iar trebuie să plăteşti un coeficient. Şi aici ştiţi cum este – legat 
de plouă, nu plouă. Sunt nişte lucruri, că, oricât de bune ar fi 
prognozele acestea meteo, tot ceva se întâmplă. 

La ultima chestiune, domnule ministru, vreau să vă trec la o 
coardă sensibilă – eu ştiu că dumneavoastră aţi alergat extraordinar de 
mult către Ministerul Finanţelor şi aţi tras nişte fonduri pentru 
agricultură în perioada respectivă – ba pentru ăia mici, ba pentru ăia 
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mari, dar mai mult pentru ăia mici, şi v-aţi dus cu cositoarele până în 
vârful muntelui şi alte lucruri din acestea. 

Ei, trebuie să vă spun că anul acesta Ministerul Agriculturii a 
primit cel mai prost buget pe care l-a primit de 20 de ani de zile: 1,7%, 
care de fapt real este 1,2%, că restul sunt fonduri atrase. Acesta este 
primul lucru. 

Al doilea lucru: aşa sărac cum este acest minister al 
agriculturii, care nu plăteşte la timp subvenţiile pentru apă, pentru care 
se calculează penalităţi şi multe, multe altele... Acum să nu credeţi că 
v-am prins pe dumneavoastră şi vă punem în braţe, cum se spune, ca 
să nu plecaţi de aici cu tolba goală, problemele Ministerului 
Agriculturii, că noi cu ei avem o răfuială continuă. „Răfuială”! 
Discuţii constructive, continue. 

Vreau să vă spun că la prima rectificare a pierdut 2,3 
miliarde.  

Deocamdată noi abia azi am început şcoala la Parlament, şi 
am auzit acum că iar i-a mai tăiat din buget, că l-a mai rectificat odată 
acum în minus. În minus! Şi toată lumea vorbeşte: agricultură, 
agricultură! 

Domnule ministru, deci ultima chestiune: dumneavoastră ştiţi 
că statul român s-a îndatorat până acum de 67 de miliarde de euro. 

Aţi luptat pentru proprietate. În perioada cât aţi fost ministru 
aţi mai scos încă nişte completări la Legea 18, care sunt de fapt legi 
distincte, şi aţi refăcut dreptul de proprietate acela sacru a multor 
oameni care au fost văduviţi de proprietate prin aplicarea Legii 18. 
Felicitări! Oamenii aceştia, însă, şi în 1991, când am preluat pământul, 
dar şi acum 5 ani, sau 3 ani, sau 2 ani şi aşa mai departe au fost ca fiii 
de spartani – s-au născut, şi i-au aruncat în apă de pe malul acesta ca 
să treacă pe malul celălalt; adică utilaje nu le-am dat, aia nu, aia nu, 
aia nu. 

Noi discutăm de foarte multă vreme, şi asta am întrebat pe 
fiecare ministru: programul acesta ROMAG – TRANSAG. 

Eu nu vreau să îi influenţez pe colegii mei, dar acum m-am 
lămurit. Ştiam de pe la televizor ceva, că eu nu am fost decât la 
început în activitate executivă atunci, în ’89, ’90. 

Programul acesta nu a fost un program rău, şi aş vreau să vă 
întreb şi pe dumneavoastră, pentru că se pare că este singurul calup, 
după ce s-a distrus TRACTORUL Braşov, după ce s-a distrus 
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SEMĂNĂTOAREA care făcea combine – bune, rele, cum erau ele, 
după ce s-a distrus MEDGIDIA, şi altele, şi altele, nu le mai înşir aici, 
ca să nu vă reţin timpul - cam toţi le ştim, deci a fost prima infuzie, 
calup, ca să zic aşa, de utilaje de care ţara asta are nevoie ca de aer, că 
nu se mai poate ara. Şi acum noi arăm - 70% din pământul care se 
întoarce în ţara asta se întoarce cu tractorul 650, care are un consum 
de 40 de litri de motorină la ha, şi ară la 15 cm; gâfâie. Ca să nu spun 
ce poluare e! 

Eu am făcut o interpelare, şi colegii ştiu; n-am primit 
răspunsul nici acum. 

Am auzit că în sfârşit coaliţia şi Guvernul au luat măsura 
aceasta. 

Domnule, trebuie să înlocuim tractoarele acelea, să le băgăm 
la programul „Rabla”! 

Acum, întrebarea este: apreciaţi dumneavoastră că fără o 
intervenţie masivă, energică, agresivă a statului român către aceşti 
proprietari - milioane, sau mai puţini - se poate rezolva vreodată în 
agricultura aceasta ceva, inclusiv în sectorul de îmbunătăţiri funciare? 
Pentru că acum trebuie reluat totul! Adică dacă rămânem cu pompare 
din Dunăre, re, re, re, că sunt şi câte şase repompări din Dunăre, este 
clar că trebuie nişte bani. Ce să pună aceştia? De unde să pună bani? 
Că ei câştigă 5 RONI pe kg de grâu şi 3 RONI pe kg de porumb. 
Laptele n-au unde să-l dea. Pentru legume, nu sunt organizaţi să vină 
cu ele în piaţă. Ştim toate poveştile acestea. 

Referitor la acel program de 100 de milioane de dolari, de 
fapt iniţial nu au fost 100 de milioane de dolari, că am înţeles că cu tot 
cu penalizări a ajuns la asta, a însemnat 91 de tractoare, 91 de 
combine, 91 de pluguri. Că ieri sau alaltăieri, nu ştiu când, spunea: îmi 
pare şi mie rău că n-am fost şi eu în programul acela să cumpăr din 
start, nu cum s-au revândut de la AVAS. Mi-ar fi convenit să cumpăr 
din start nişte utilaje din acestea venite frumos, la calup, noi nouţe. Că 
pe aici a mai fost o idee că au fost şi vechi. 

Consideraţi că, în această cifră de 67 de miliarde de euro, nu 
ar fi trebuit ca măcar 10 miliarde de euro să fi fost investiţii de acest 
fel cu care agricultorii apoi să se mişte? Pentru că tractoarele şi 
combinele acelea sunt undeva, pe aici. 

Sunt şi eu de acord că programul a fost condus prost, că a 
ajuns până la urmă statul perdant, dar tractoarele, combinele şi 
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celelalte sunt la cineva. Toată lumea ştie asta. Sunt. Lucrează nişte 
agricultori. Întorc pământul cu ele, recoltează cu ele. Nu sunt plecate 
din ţară, nu le-au vândut prin Afganistan sau pe nu ştiu unde. 

Şi închei această întrebare: cum apreciaţi dumneavoastră că 
cineva va începe fiecare şedinţă de guvern cu agricultura? Pe timpul 
când era Antonescu, acum nu fac eu o pledoarie pentru Antonescu, dar 
era război; fiecare şedinţă de guvern o începea cu agricultura şi întreba 
Ministerul Agriculturii: ai adus taurii aceia de rasă din Germania? Ai 
adus caii aceia de rasă din Germania? Ai adus cele două tractoare cu 
care trebuie să începem? Ai schimbat seminţele acelea? Şi aşa mai 
departe. 

Îmi cer scuze, domnule ministru, dar noi, cei mai în vârstă ca 
dumneavoastră, tot ne agăţăm de ceva, aşa cum ne-am agăţat să 
revenim în Parlament, că, poate, înainte de a pleca din lumea aceasta 
cu picioarele înainte, să plecăm totuşi în lumea drepţilor, în sensul că 
poate totuşi ne adunăm cu toţii, mai mulţi, mai mulţi şi mai mulţi şi 
facem în sfârşit ceva adevărat pentru agricultura aceasta. 

 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Mulţumesc. 
Dacă îmi daţi voie ca foarte pe scurt să dau câteva 

răspunsuri... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Mi-aţi făcut trei recomandări, şi vă mulţumesc, domnule 

deputat, şi mai sunt câteva răspunsuri foarte pe scurt. 
Referitor la acumulările de apă, eu vreau să vă spun un lucru, 

şi luaţi-o ca pe o sugestie din partea mea – şi în coaliţie am discutat. 
Eu astăzi reprezint mandatul cât am fost ministru; nu vorbesc nici în 
numele coaliţiei, nici a partidului meu. Am venit pentru altceva. 

Dar vreau să vă spun că se discută în momentul de faţă 
reforma în domeniul energetic al României, şi aici este vorba de 
pachetul întreg – cât la sută furnizează hidro România, cât nuclear, cât 
din cărbune şi ce facem în continuare pentru un coş unitar cu acelaşi 
preţ şi să fim concurenţi pe piaţă, să rezistăm pe piaţă. 
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Uitaţi-vă bine că sunt ţări aşa cum este Ucraina care vine cu 
nişte preţuri foarte mici – a dat drumul la cea mai mare hidrocentrală 
acum. Deci aici se discută acest lucru. 

Ce propunere am făcut eu în coaliţie, şi luaţi-o ca pe o 
sugestie: şi Ministerul Economiei, şi Ministerul Mediului şi Ministerul 
Agriculturii – toate trei trebuie să se aşeze la masă şi să privim la 
pachet lucrurile acestea, pentru că aici trebuie creată interdependenţa. 

Ministerul Mediului trebuie să elaboreze strategia de 
combatere a inundaţiilor, oameni buni. Păi regularizările şi 
acumulările din râurile care vin şi curg nord-sud trebuie făcute undeva 
şi trebuie dirijată apa aceasta ca să o folosim şi în agricultură, şi pentru 
energia hidro. 

Deci eu cred că trebuie să vedem întregul. 
Nu uitaţi – valorificarea pachetelor de CO2, Protocolul de la 

Kyoto, şi aici este vorba de bani mulţi – de un miliard şi jumătate – de 
două miliarde de euro – certificatele verzi. Asta este o altă problemă 
pe care eu o ridic. 

Acum, vă voi spune ceva legat de Ucraina. 
Eu, la Suceava, am un parteneriat cu nordul Bucovinei, cu 

zona Cernăuţi – un parteneriat la care din aproape în aproape, când au 
fost inundaţiile anul trecut la Suceava – Prutul, Siretul, Suceava - am 
convocat euro-regiunea Prutul de Sus, pentru că tot se spunea: 
domnule, apa vine de la ucrainieni, aceştia ne mint, nu ne spun când 
rup digurile. Când s-a rupt la Zeletin un baraj, era o poveste întreagă. 
Mă făcea să evacuez zeci de mii de oameni noaptea, că eu nu aveam 
informaţia din Ucraina. Şi, atunci, mi-a venit o idee: domnule, ia se ne 
întâlnim în euro-regiunea Prutul de Sus, şi am spus aşa ucrainienilor: 
fraţilor, pe lângă faptul că trebuie să fim mai transparenţi, uitaţi, eu 
trimit un autocar de presă în Ucraina să filmeze cu tot ce ai avut 
pagube; trimite-mi şi tu mie şi te las să filmezi, ca să terminăm 
legendele. 2) Primarii mei cu primarii voştri să se întâlnească periodic 
şi să se cunoască şi să transmită pe telefon dacă vin viiturile, că 
totdeauna Prutul va veni din Ucraina, Siretul din Ucraina, şi nu invers. 

Şi ce vreau să spun cu acumulările acestea – aici este şi un 
program transfrontalier – 130 de milioane de euro este program 
transfrontalier, şi putem discuta de acumulări pe Prut, pe Siret, cu 
acele inundaţii dirijate. 

 



 33

Dacă nu vom face lucrul acesta, ştim cu toţii legenda că apa, 
pe unde a trecut, mai trece, şi putem să dirijăm noi şi să spunem: zona 
aceasta o las şi dacă crapă odată, dirijez eu acolo, decât să inund satele 
din aval. Asta este o problemă a Ministerului Mediului, şi vreau să vă 
spun că eu am făcut primul pas – Consiliul judeţean Suceava – un 
acord prin care ne punem opt staţii hidro de la distanţă prin 
teledetecţie care îmi transmit pe Prut; nu aştept vameşul ucrainian sau 
miliţianul de la ei ca să îmi spună cât de mare este Prutul, ci îmi 
transmit acele staţii. Este o formă de colaborare, şi aici mă gândesc şi 
la acumulări pentru irigaţii, apropo de această problemă. Problema 
este din zona pe care o reprezint şi am vrut să o aduc în atenţie că mi-
aţi vorbit legat de acumulări. 

Noi avem acumulările interioare. Ce facem pe Argeş? Ce 
facem pe Olt? Ce facem pe Jiu? Pentru că nu prea folosim acea sursă 
de apă pentru irigaţii, din păcate. 

Referitor la ANRE, eu cred că Agenţia de reglementare poate 
fi invitată aici şi discutat la pachet. 

Eu cred că această comisie va putea sugera ca cele trei 
ministere, cei trei actori să elaboreze o strategie împreună. 

Eu cred că dumneavoastră veţi putea cere Executivului acest 
lucru. 

Legat de curentul electric, cu cheltuielile acestea pentru 
extinderea reţelelor de curent electric şi în special la staţiile de 
pompare distruse, acum eu vă spun că am ridicat în Guvern 
următoarea problemă, şi cred că putem să o extrapolăm: în România, 
încă avem foarte multe cătune de sate neelectrificate. 

Noi, la Ministerul Administraţiei şi Internelor trimitem 
programele de extindere a reţelelor de curent electric. Nu au bani. 

Eu vă spun că domnul Nica, din 40 şi ceva de localităţi la 
Suceava unde mai am cătune de electrificat, mi-a dat doar pentru opt, 
dar câte 2 miliarde de lei vechi. Ce fac cu banii aceştia? 

Ţin minte că pe programele acestea de PNDR sunt bani 
pentru extinderea reţelei de curent către fermă, şi eu cred că aici 
trebuie revăzut dacă nu sunt şi pentru staţiile de pompare de la ANIF. 
Nu sunt. Este păcat. Dacă nu sunt, atunci poate că va trebui să gândim, 
pentru că ce am cerut eu în Guvern – un program naţional, domnule, 
aşa cum am creat programul naţional „Fermierul” – deci extinderea 
reţelei de curent în cătunele de sat. Sau, acolo unde se justifică, să 
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funcţioneze staţiile de pompare; asta cred că putem să discutăm, şi 
ministerul de resort trebuie să ceară. Eu susţin acest lucru. 

Erau cele trei recomandări. Am vrut să vă dau câteva lucruri 
la care m-am gândit eu. 

Referitor la bugetul Ministerului Agriculturii, da, am văzut şi 
eu lucrul acesta. Sigur că este o perioadă grea, este o perioadă de 
criză. Mai este şi problema cum se cheltuiesc banii. 

Părerea mea este că banii trebuie alocaţi pentru a-i înmulţi 
prin absorbţia fondurilor europene. Dai un leu şi ştii că tragi trei. 

Când am introdus programul „Fermierul”, eu aveam de 
absorbit un miliard de euro şi nu ştiam ce să fac, şi am primit din 
Parlament cinci moţiuni ca ministru, fiind criticat; erau să mă 
trântească de cinci ori, pentru că într-adevăr m-am dus pe absorbţie. 
Eu pierdeam miliardul de euro dacă nu le dădeam cofinanţări la 
fermierii aceştia mici – fabrici de lapte, căpşunării şi aşa mai departe. 

Şi eu cred că pe absorbţie va trebui să accelerăm în domeniul 
agriculturii. 

Am depăşit aici cadrul comisiei de astăzi, dar vă spun un 
lucru pe îl ştiţi şi dumneavoastră – constat că avem fabrici de lapte, 
dar nu avem lapte. Importăm. Domnul Steriu ştie. Importăm din afară 
– din Polonia. Deci am făcut multe fabrici şi pe „Fermierul”. N-au 
materia primă şi este scump să o colectezi de la cel cu o vacă. Ce 
facem? 

Deci părerea mea este că aici trebuie să fie programe 
completare pentru absorbţia fondurilor europene, fiindcă, altfel, dacă 
mergem pe asistenţă socială, este alt minister care trebuie să o facă – 
Ministerul Muncii. 

Noi trebuie să facem investiţii cu mai mult curaj, ca să 
reducem deficitul balanţei comerciale, şi aici este o problemă – dacă 
prezinţi – domnule, am de absorbit atât şi mie îmi mai trebuie atât, aici 
eu vă cer sprijinul comisiei – oameni buni, există măsura 3.2.2. 

Sunt 1.700 de primării din România care au depus acest 
proiect de dezvoltare al satului. Eu l-am negociat când eram ministru – 
este vorba de dezvoltarea satului. 

Probabil că vor intra estimativ vreo 300. 
Va să zică, vreo 1.400 nu vor intra. 
Oamenii aceia au cheltuit bani pentru acest proiect. 
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Va trebui să lansăm un program naţional ca să îi încurajăm 
din alte fonduri pentru modernizarea statului românesc, pentru că, 
altfel, nu vor mai face programe niciodată. 

Aici, pe agricultură, pe cofinanţare, aţi văzut – avansurile, 
prefinanţările. 

Se discută fondul de garantare a creditului rural majorat. Păi 
pentru ce facem asta? 

Oamenii, speriaţi, nu mai au curaj să investească pentru că s-
au mai fript cu băncile în ultima perioadă. Cred că aici putem să 
discutăm şi de lipsa unei bănci care să finanţeze agricultura – Casa de 
Credit Rural sau infrastructura CEC-ului, care nu vine să finanţeze – 
este zgârcită cu agricultura, şi va trebui să facem ceva. 

Noi am lăsat ţăranul singur să rişte. Nici cu banca, nici cu 
societatea de asigurări lângă el. 

Referitor la legile proprietăţii, domnule deputat Surdu, aţi 
spus bine – le-am dat. Eu vă spun că în multe zone din ţară nu se 
aplică, din păcate. Cred că va trebui, şi eu voi cere în coaliţie, să 
facem o analiză la sânge – stadiul retrocedării proprietăţilor. 

Bănuiesc că ştiţi şi dumneavoastră – sunt mii de ha pe 
hotărâri judecătoreşti pe hârtie – definitive şi irevocabile – nepuse în 
posesie. Au dublat sau au triplat în instanţă cu martori. Cred că trebuie 
şi CSM-ului cerută o părere. 

Nu se poate să dai trei hotărâri pe aceeaşi suprafaţă. Este o 
problemă foarte grea pe care o avem cu legile proprietăţii. 

Legat de programul ROMAG, eu nu vreau să îl comentez. 
Problema pe care o pun eu este – la cine au ajuns, cine sunt 

beneficiarii şi pe ce criterii a acestor utilaje importate prin garanţie 
guvernamentală? Pentru că l-am transformat într-un program Rabla, 
nu?, dacă ne gândim acum, a acestor utilaje. 

El, ca intenţie poate, la început, a fost nobil, dar după aceea s-
a pus problema unde a ajuns şi de ce a ajuns acolo, pentru că la prima 
vedere a fost generos. Aici discutăm de lipsa unei fabrici de tractoare 
în România, care cred că într-adevăr este o problemă foarte gravă că 
nu avem la 14 milioane de ha teren – aproape 15 milioane de ha de 
teren agricol. Ea vine din urmă. Dacă este, putem să găsim cu toţii un 
răspuns referitor la desfiinţarea „Tractorul” Braşov. Nu noi am 
desfiinţat-o. 
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Legat de şedinţele de guvern, cum aţi spus dumneavoastră 
cum începeau, vă voi da doar un exemplu – vă spun din culisele 
şedinţelor de guvern – eram ministru al agriculturii şi la masă pe o 
parte eram noi, pe o parte alţi colegi de-ai noştri, şi tot timpul 
ministrul Cinteză vorbea – n-am bani de medicamente, şi acolo la 
masă toţi colegii noştri primeau câte un sandvici şi câte un pahar de 
lapte, şi m-am ridicat în una din şedinţe şi am spus: domnule prim-
ministru, stop – nu mai punem nici sandviciuri, nici lapte; dacă 
începeţi cu Cinteză şi nu începeţi cu agricultura, atunci puneţi 
medicamente pe masă. Dacă vreţi ca să nu ajungem la domnul 
Cinteză, ca  să îi dăm mii de miliarde, haideţi să discutăm întâi 
problema. 

Apropo de această chestiune, ce cred eu aici? Eu cred că 
această problemă prioritate de grad zero poate să înceapă prin 
recunoaşterea României ca o putere agricolă - a şasea în Europa şi, 
dacă va da Dumnezeu să negociem portofoliul de comisar pe 
agricultură, va fi excepţional – un prim pas, şi al doilea – să începem 
să ne jucăm rolul de putere agricolă, or deocamdată acest rol nu ni-l 
jucăm. Este vorba de atragerea de investiţii. Să vadă că ai strategii, nu 
cu 80% balanţă comercială de importator de produse alimentare. 

Şi sigur că trebuie să ne asumăm cu toţii că puteam face mai 
mult în acest domeniu. 

Ultima problemă - dacă mă întrebaţi ce facem în reforma în 
domeniul agriculturii, totdeauna am pus ordinea aceasta – 
proprietatea, şi trebuie accelerată finalizarea ei. Nu mai este mult, dar 
trebuie finalizată. Încă sunt mulţi în justiţie. Dacă mai verificăm câţi 
sunt în justiţie, veţi vedea proprietatea suspendată pe la curţile de apel. 

Asocierea este o politică care eu cred că trebuie încurajată 
puternic. Nu vorbim de colhoz aici sau de altceva, dar vorbim de 
asociere pentru a putea rezista pe piaţă, şi aici este vorba de stimulente 
pentru asociere. 

Mai sunt lanţurile integratoare. 
Pentru că ne asociem, noi făceam programul „Fermierul”, 

după care aveam de gând să fac un al doilea program – al lanţurilor 
integratoare în care zece fermieri crescători de animale să se asocieze 
şi să le dau bani să-şi facă propria secţie de reproducători, propriul 
abator şi propriul FNC, să-şi facă furaje. Ca să rezişti pe piaţă. Nu poţi 
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altfel. Deci un pas în plus este să integrezi aceşti fermieri, că vorbeaţi 
de ferma mică şi mijlocie. 

Şi ultima problemă pe care vreau să o ridic aici: o 
experimentez la Suceava de data aceasta ca preşedinte de Consiliu 
judeţean – piaţa ţărănească. Am văzut fel de fel de demersuri 
referitoare la monopolul marilor magazine în ce priveşte preţurile. Nu 
cred că îi lecuieşte nimeni. I-am chemat şi eu de n ori pe cei de la 
supermarketuri. N-au nici o treabă. 

Şi, atunci, le-am pus în coasta lor o piaţă ţărănească de 
produse proaspete, cu un spaţiu modern. După ce s-au asociat 
producători, procesatori agricoli, vreau să fac asta în mai multe zone. 
Am cerut sprijinul primarilor ca să le dăm gratuit spaţii în acest sens, 
ca o contrapondere la preţul de monopol al supermaketurilor. Altă 
soluţie nu văd. 

Adică mărul de Fălticeni eu trebuie să te rog să mi-l primeşti 
în METRO şi tu nu mi-l primeşti şi aduci din Polonia! Foarte bine. În 
parcarea din faţa magazinului tău îţi fac o piaţă ţărănească şi vom 
vedea atunci cum stau lucrurile. Nu există altă soluţie în momentul de 
faţă. Şi noi, autorităţile locale, suntem interesate să intervenim. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Banu, şi după aceea domnul Beres. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Pentru că aţi intrat în alte subiecte care nu ţin de obiectul 

comisiei, am şi eu două întrebări şi doresc două opinii – se tot 
vorbeşte de acea ordonanţă de urgenţă care să reformeze administraţia 
publică agricolă locală şi centrală. M-am uitat, şi nu o voi comenta 
aici. Punctul meu de vedere este total diferit vizavi de acel conţinut 
pentru că eu văd reforma administraţiei publice locale şi centrale să 
plece întâi de la nevoia ţăranului, a micului fermier, şi după aceea să 
urcăm. Văd că aici este de fapt o filieră care nu urmăreşte decât 
politizarea totală, având în vedere că se doreşte o cameră agricolă care 
să aibă în componenţă câte un specialist la fiecare comună care să 
poarte geanta primarului, atâta vreme cât o dau sub tutela primăriilor. 
Pe acest specialist îl trimite în biroul primarului - este clar că nu mai 
putem vorbi decât de politizare, pentru că marea majoritate a 
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primarilor n-au chef să facă politică agricolă în zona pe care o 
gestionează. 

Şi doi: mă uitam ieri în Regulamentul 79 care modifică 1782 
cu privire la plăţile şi plafoanele naţionale şi, spre surprinderea mea, 
am constatat un lucru îngrijorător. 

Dumneavoastră comentaţi că România este a şasea sau a 
şaptea ţară ca suprafaţă, mi se pare, nu mai ştiu exact. 

România are un plafon naţional, şi ştiţi la ce mă refer – la 
sumele acelea care ţin de plata ajutoarelor. Mă uitam: în 2010, 622 de 
milioane de euro. 

Ungaria, care un stat nesemnificativ ca suprafaţă, are cu 200 
de milioane de euro mai mult decât noi la plafoane naţionale, iar 
Polonia un miliard şi 900 de milioane. 

Poate domnul Valeriu Steriu îşi aminteşte, dar nu vreau să îi 
pun întrebări. 

Nu ştiu în care perioadă s-au negociat, pentru că au fost nişte 
documente elaborate care au ţinut de o anume istorie. Nu ştiu dacă s-
au prelungit pentru 2005-2006. Pentru că nu-mi explic cum România, 
cu o suprafaţă atât de mare, se situează la plafoanele aprobate prin 
acest regulament mult sub state. 

De exemplu, vorbeaţi de lapte. Trebuia să avem măcar 500 de 
mii de vaci care alăptează pe programele acestea, pe plafoanele 
acestea naţionale. Trebuia să avem 10 milioane de oi, nu 5 milioane. 

Sau nu există grâul dur. Este de râsul lumii. 
Bulgaria îşi propune să încaseze aproape 800 de milioane de 

euro introducând acest program pe grâul dur. Sunt o grămadă de 
exemple. 

Întreb: ce s-a întâmplat? Când s-a greşit? În 2001-2004, când 
trebuiau axate acele politici pe aceste zone, adică corelate politicile 
naţionale cu ceea ce se făcea în politica agricolă comună? Probabil că 
nu s-au făcut. Bănuiesc, nu ştiu. Încep să îmi pun o serie de întrebări 
pentru că, altfel, nu-mi explic cum s-a ajuns la această situaţie. 

 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Foarte scurt. Dacă m-aţi întrebat, eu doar răspund la 

întrebările pe care mi le puneţi. 
 
 



 39

Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, numai puţin dacă îmi permiteţi – de fapt 

este vorba de ceea ce am propus mai în urmă cu câteva săptămâni şi 
am reluat această propunere - ca în cadrul comisiei să avem o 
dezbatere şi pe probleme de viziuni legate de programele pe 
agricultură, aşa cum vom încerca să avem o discuţie deja pornită cu 
specialiştii în îmbunătăţiri funciare, cu cei care au construit, cu cei 
care au avut o anumită viziune asupra acestor sisteme, şi sigur după 
aceea cred că este bine-venită o altă problemă legată pentru ceea ce 
înseamnă relaţiile noastre şi politicile în România în raport cu ce 
înseamnă statul nostru de ţară europeană în viitorul apropiat. Şi ideile 
pe care le avem să le putem transmite inclusiv către ceea ce se face la 
această dată în cadrul comisiei de elaborare a strategiei pe termen 
lung. Dar, acest lucru, repet, după o discuţie cu foştii miniştri, cu cei 
care au gestionat probleme pe agricultură şi pe alte domenii. 

Vă rog, domnule ministru. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Doar două probleme legate de descentralizare, pentru că m-

aţi întrebat referitor la direcţiile agricole. 
Să ştiţi că eu susţin în coaliţie acest lucru – este absolut 

necesară descentralizarea şi apariţia camerelor. Dar cum? Este o 
părere a mea – o cameră agricolă trebuie să fie la dispoziţia asociaţiei 
locale. Dacă ai o zonă şi ai crescători de animale, ei să fie cei care 
hotărăsc cine sunt specialiştii care lucrează la cameră, şi nu primarul 
să-şi pună soţia sau nepoata sau pe nu ştiu cine. Deci ca viziune, 
privind descentralizarea, trebuie să devină un medic de familie al 
populaţiei. Dacă este zonă turistică – pentru agroturism, dacă este 
zonă de creştere a animalelor – pentru creşterea animalelor, dacă este 
viticultură la Vrancea – pui un specialist în acest domeniu şi aşa mai 
departe. 

Uitaţi-vă: lipsa de informaţii în mediul rural şi de a discuta cu 
omul de rând în ce priveşte programele. Pentru că este nevoie de 
organizaţii, de comasare, este nevoie de cadastru şi de atâtea. Cine le 
face pe acestea? Agentul actual agricol care este pus să fie moaşă 
comunală? 

Deci în sensul acesta eu văd lucrurile, dar asociaţiile să 
hotărască, şi nu altcineva. Asta este părerea mea. 
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Şi, dacă vreţi să le integrăm la nivel de judeţ, şi trebuie să le 
integrăm, eu tot timpul le spun la Suceava: domnule, vreau să văd aici 
o asociaţie a crescătorilor de animale şi să tremuri când te întâlneşti cu 
ei – vai de mine, aceştia pot să facă oricând orice, că este cea mai 
puternică din ţară ca şi producţie de carne. Nu avem. Eu trebuie să fiu 
interesat să existe şi, din păcate, nu există. 

Legat de plafoanele naţionale, şi aici şi domnul Steriu ştie, 
sigur că s-au luat de referinţă nişte ani atunci când s-a negociat – 
suprafaţa de referinţă a fost de circa 7 milioane, însă ce putem face 
acum, şi ştiu că s-a început negocierea – plata pe care o dăm noi de la 
Uniunea Europeană acum este de 30%, deci să accelerăm, să dăm mai 
mult pentru că noi primim un sfert faţă de cât are un francez sau un 
neamţ acum, şi aici să mărim. 

Aceasta este aşa cum s-a negociat. 
 
Domnul Mihai Banu: 
Mă iertaţi. Mă surprinde. 
Dumneavoastră aveţi o opinie corectă vizavi de aceste 

camere. 
Din păcate, dacă citim conţinutul ordonanţei, găsim cu totul 

altceva. 
Este perfect. Aşa trebuie să fie – să se lucreze pe principiul 

medicului de familie. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Dacă este ordonanţă, vine în Parlament. 
 
Domnul Mihai Banu: 
S-ar putea să fie de urgenţă. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, vreau să vă informez că un grup de 

parlamentari de aici încă din ianuarie am depus Legea camerelor 
agricole şi s-a lovit de această ordonanţă de descentralizare, care 
probabil doreşte ca la nivelul la care dumneavoastră v-aţi referit 
perfect aici, deci se doreşte probabil ca să se schimbe şi în mai rău 
situaţia care este acum, pentru că, faţă de ce era înainte de 1989, când 
erau cel puţin 2-3 medici veterinari, un zootehnist care se ocupau 
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temeinic şi ştiinţific de înmulţire, de însămânţări, de animalele acelea 
care erau  prin turmele satelor altele decât cele care trebuie să producă 
carne sau lapte, le colectau şi aşa mai departe, deci acum vreau să vă 
spun că este câte un inginer agronom la 3-4 comune, care nu are nici 
telefon, nici sediu, nici maşină, nici nimic, şi are un salariu cât o 
femeie de serviciu de la şcoală. 

Deci Legea camerelor agricole, o fi bună, o fi rea, cum este 
acum, că poate fi corectată, zace la noi, respinsă de Senat, plimbată, 
blocată de peste tot încă din luna ianuarie. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Ştefan-Vasile Beres: 
Mulţumesc mult, domnule preşedinte. 
Permiteţi-mi să vă salut, domnule ministru. Au trecut câţiva 

ani de când ne-am văzut ultima dată. 
Am două întrebări pentru dumneavoastră – prima este practic 

o întrebare reală, pentru cea de-a doua sunt curios să aflu părerea 
dumneavoastră. 

Mă interesează dacă un ministru, şi în speţă când aţi fost 
dumneavoastră ministru, este informat sau nu trimestrial sau 
semestrial asupra performanţelor unităţilor din subordine, şi din 
spusele dumneavoastră am aflat că aţi ştiut de situaţia în care se află 
SNIF-ul în momentul în care aţi fost ministru, şi mă întreb cum este 
posibil ca o situaţie în care se află o societate a statului cum a fost 
SNIF-ul se lasă pe ani de zile degradarea şi declinul, şi dacă nu aţi fi 
avut obligaţia să stopaţi situaţia şi să încercaţi să redresaţi. 

De ce întreb treaba aceasta? Pentru că fac o paralelă între 
situaţia SNIF-ului şi situaţia silviculturii româneşti de astăzi. 

Mă refer la fondul forestier naţional. 
Nu obişnuiesc să folosesc cuvinte mari. Vin din sistem, dar 

totuşi nu mai am ce face, pentru că, mergând săptămânal, când am 
timp, la pădure şi la munte, în ultima săptămână am fost pe graniţa de 
nord a României, în Munţii Maramureşului, şi am găsit o situaţie 
dezastruoasă. În parcul natural Munţii Maramureşului se taie fără nici 
un pic de milă, acolo unde tăierile sunt total interzise. 
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Luni de zile am fost dezamăgit că în această comisie nu se 
vorbeşte de silvicultură. Mă întreb: vom păţi la fel? Că este o boală 
naţională. Până nu se întâmplă un dezastru nu ne autosesizăm. 

Să vedem ce se va întâmpla cu silvicultura din România şi cu 
pădurile noastre care sunt într-o permanentă degradare. Şi aici fac 
paralelă între SNIF şi situaţia silviculturii, pentru că pentru mine, 
personal, numirea dumneavoastră în fruntea ministerului a fost o 
bucurie enormă. 

Probabil nu aţi avut timp suficient ca să îndepliniţi cerinţele 
mele personale în primul rând. Aţi plecat de la minister şi a venit 
domnul ministru Sârbu, care a continuat degradarea prestigiului 
silviculturii, coborând sub nivelul de departament, şi există la ora 
actuală un singur om, un subsecretar de stat, care conduce această 
ramură şi de care absolut nimeni nu se interesează în ziua de astăzi. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. 
Am două răspunsuri – legat de informare, eu cred că v-am 

răspuns şi, dacă veţi verifica, toate notele şi măsurile pe care le-am 
luat se refereau la dezastrul care s-a întâmplat până atunci. 

Cât eu am fost ministru am făcut verificări cum se acordau 
despăgubirile pe Legea 381 pe inundaţii, şi trimiteam corpul de 
control sau alte organe. Şi am luat măsuri şi în timpul mandatului 
meu. Nu am aşteptat. Am fost un ministru, din punctul acesta de 
vedere, foarte incomod şi am luat măsuri. 

Problema distrugerii, că la aceasta vă referiţi, a infrastructurii 
de irigaţii a venit din urmă. Ea nu s-a întâmplat în aceşti ultimi ani. 
După ’90 a fost un vid legislativ şi au fost sigur destul de multe cauze. 
Eu vă spun că, la problema patrimoniului, nu se găsea ce scria, şi noi 
asta am început să facem, deci nu bătea geanta cu registrul – adică ce 
scria pe hârtie cu ce era la Constanţa sau la Ialomiţa, şi toţi oamenii 
aceia au fost deferiţi justiţiei pentru a răspunde legat de treaba aceasta. 

2) Reorganizarea am început-o. Asta am făcut. Pentru că 
Administraţia de Îmbunătăţiri Funciare a continuat politica pentru ce a 
fost creată, iar treptat pentru SNIF s-a pregătit privatizarea lui. 

Sigur că nu puteai să stai actor când erau inundaţiile. 
SNIF-ul a fost una dintre unităţile care a intrat în dispozitiv. 
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Nu aveam timp să respirăm în această perioadă. 
De aceea eu vă spun: pe lângă dosarele de aderare la Uniunea 

Europeană, ca atunci a fost cel mai greu mandat – cu şase steguleţe, cu 
patru steguleţe, ca să le elimini, erau şi aceste probleme – şi 
inundaţiile şi gripa, şi alte probleme, inclusiv această problemă a 
reorganizării unor instituţii. 

Deci toate lucrurile acestea s-au făcut, şi s-au luat măsuri. 
Sigur că la un moment dat eu am plecat, nu din voia mea, din 

alte motive, şi în continuare, sigur, nu mai ştiu ce s-a întâmplat. 
Dar cât am stat acolo ministru, cred că nu am stat – am 

mişcat, şi sunt foarte multe acte – v-am spus – 40 şi ceva – 50 de 
ordine de ministru, câteva hotărâri de guvern, legi făcute, toate pentru 
armonizare şi rezolvarea problemei. 

Întorcându-mă la silvicultură, la al doilea punct pe care l-aţi 
ridicat, poate că nu prea are legătură cu tema de astăzi, dar vă dau ca 
silvicultor şi eu un răspuns. 

În primul rând, trecerea proprietăţii de la stat la privat a creat 
acest haos. 

2) În momentul de faţă, după părerea mea, există unităţi de 
măsură diferite – statul, cu privatul, şi pe acest făgaş se creează ce se 
creează. Aceasta este problema de fond. 

Amintiţi-vă când am dat Ordonanţa 127, când obligam 
privaţii să facă contract cu cineva în uniformă obligatoriu. Deci 
pădurile private au stat câţiva ani de zile fără administrator. I-am 
obligat – obligatoriu faci fie cu statul, fie cu o structură particulară. 

2) Exista o lege pe care eu am pus-o în aplicare – executare 
silită pentru cei care şi-au tăiat, ras şi care nu plantau, şi le planta 
ROMSILVA, şi încercam să recuperez valoarea prin direcţiile de 
finanţe, pe executare silită, măsură de altfel foarte nepopulară, dar pe 
care am făcut-o. Aceste lucruri trebuie continuate. 

De exemplu, era prevăzut în actul normativ, şi nu ştiu acum 
dacă se urmăreşte – o garanţie de regenerare de pus în cont – vrei să 
defrişezi, are condiţie de o sută şi ceva de ani vârsta, îmi depui în cont 
o valoare, şi, dacă tu nu plăteşti, mă duc, îţi scot banii şi îţi plantez eu, 
dacă nu plantezi. Lucrurile acestea închideau cercul. Referitor la 
aceste lucruri, sigur că nu ştiu ce se întâmplă cu ele. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Ghiveciu, după aceea domnul deputat Horj, 

şi cred că vom trage concluziile. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
Aş avea şi eu două întrebări pentru domnul ministru. 
Tot discutăm de două luni de zile despre acel program 

ROMAG care într-adevăr a fost foarte păgubos, dar discutăm mai 
puţin despre ceea ce s-a distrus din ’90 şi până astăzi cu sistemul de 
irigaţii. 

Am fost pe teren, am discutat cu domnii directori de acolo. 
Toţi au spus că acele echipamente de irigat sunt închiriate 
utilizatorilor de apă, dar în realitate foarte puţine sunt închiriate, iar 
celelalte lipsesc, şi aş vrea să vă întreb dacă, în perioada cât 
dumneavoastră aţi fost ministru, aţi ordonat vreun control ca să vedeţi 
dacă acele echipamente mai există cu adevărat sau ele există doar 
scriptic. 

Eu îmi amintesc de anul 2000, când aveam o societate de 
transport şi am făcut transport în judeţul Brăila, unde lucrau aceste 
echipamente care au fost importate, şi acolo vreau să vă spun că s-au 
obţinut producţii de 9 tone de porumb la ha, deci într-adevăr au avut 
un succes acele echipamente, dar cred că, referitor la gestionarea lor,  
aici se fac vinovaţi foarte mulţi, pentru că au lipsit piesele de schimb, 
au lipsit foarte multe lucruri. 

AVAS-ul, când a preluat, a vândut cu 15% din valoarea 
acelor utilaje, iar noi ştim bine cu toţii că după 3-4 ani de folosinţă 
uzura acelor utilaje nu putea să scadă atât de mult. 

Am avut aici invitat la audieri şi pe domnul Luigi Berghes, 
care a făcut remarci deosebite – n-am auzit la nimeni care a fost audiat 
până acum – la adresa mai multor funcţionari care au lucrat în 
minister, şi aş vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aţi avut vreun fel 
de relaţii de afaceri cu domnul Luigi Berghes înainte sau după 
mandatul dumneavoastră, pentru că una dintre persoanele care au fost 
audiate aici în comisie a spus că între dumneavoastră şi dânsul ar fi 
fost o relaţie de prietenie, dânsul fiind sponsor la alegerile din judeţul 
Suceava în anul 2004. 

Vă mulţumesc. 
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Domnul Gheorghe Flutur:  
Vă mulţumesc, domnule deputat. 
Legat de prima întrebare – utilaje şi alocarea resurselor, vă 

pot spune că am făcut multe verificări – chiar acum îi dădeam aici una 
dintre note legate de eficienţa alocării acestor subvenţii şi utilaje 
pentru irigaţii. 

Sunt foarte multe nereguli constatate de mine şi foarte multe 
măsuri. Veţi vedea în actele de control pe care le-am făcut noi, şi cu 
stabilirea de responsabilităţi, şi în calcularea greşită a despăgubirilor, 
şi în utilizarea acestor utilaje sau schimbarea destinaţiei lor şi aşa mai 
departe. Dar actele de control vorbesc. Vă asigur că din acest punct de 
vedere am vrut şi eu să verific alocarea resurselor – dacă a fost 
eficientă sau nu. 

2) Legat de relaţia mea cu Luigi Berghes, n-am avut şi n-am 
nici astăzi nici un fel de afaceri în agricultură; nu numai în agricultură, 
nici în alte domenii. Nu este asta o valenţă, să spun, dar vă asigur de 
acest lucru. Ar fi fost declarate toate. 

Categoric nu; n-am nici o treabă. 
Luigi Berghes a fost coleg de partid cu mine în Partidul 

Naţional Liberal, şi atâta tot. Restul, toate celelalte pot fi nişte 
speculaţii răutăcioase pe care eu le resping. Dar eu n-am auzit acest 
lucru. 

Deci şi Luigi Berghes şi alţi colegi de-ai mei au lucrat, îi 
puneam la treabă într-adevăr, turau motoarele, mergeau în pas 
alergător cât am fost eu ministru. Din acest punct de vedere, vă asigur 
că s-a respectat legislaţia în vigoare şi am fost foarte ferm în tot ceea 
ce am făcut. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule preşedinte, cu îngăduinţa dumneavoastră, aş avea şi 

eu o chestiune oarecum paralelă cu comisia noastră, dar vă asigur că 
influenţează într-un fel sau altul atât activitatea de îmbunătăţiri 
funciare, cât şi pe cea silvică, la care domnul ministru a făcut referire. 
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Domnule ministru, în calitate de jucător important al acestei 
coaliţii, asistăm astăzi la acţiunile de protest ale judecătorilor. 

Aţi recunoscut că unele din cele mai mari racile în restituire 
sunt aceste procese care ori au împins retrocedarea foarte mult, ori au 
dublat suprafeţele. Numai la nivelul Maramureşului cred că ne-ar mai 
trebui vreo 100 de mii de ha din Ucraina ca să restituim. 

 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Cu tot cu Pop Şimon? 
 
Domnul Pavel Horj: 
Inclusiv cu Pop Şimon. 
Chestiunea este următoarea: până la urmă, Guvernul nu are 

ce face – va ceda, va plăti toate sporurile judecătorilor, condiţiile sunt 
de aşa natură că nu văd altă ieşire, dar există oportunitatea ca acum să 
faceţi să treacă Legea de răspundere a judecătorilor. 

Nu este normal ca 10% din procesele de la CEDO să fie 
contra României, iar zecile de milioane de euro să nu fie plătite de 
nimeni. 

Spun de Legea de răspundere a judecătorilor, neînsemnând 
aici că ţin ca judecătorii să fie chemaţi penal sau să răspundă penal, 
dar măcar civil, şi să existe o prevedere legală care să oblige statul, 
întoarcerii sale în regres, împotriva celor care au judecat prost, după ce 
s-a trecut prin toate jurisdicţiile, şi să zicem că Curtea de la Strasbourg 
a obligat statul să plătească. În acel moment, potrivit acestei legi, 
trebuie să se întoarcă împotriva judecătorului care a greşit. Se vor 
rezolva multe probleme. Altfel, ca şi o informare pentru mulţi dintre 
colegi, că dumneavoastră poate ştiţi – cel mai lung proces din 
România a fost un proces de segregare a composesoratului Vişeu – a 
început în 1876 şi s-a terminat în 1939, deci a început sub unguri şi s-a 
terminat sub români – 53 de ani. 

Sunt deja procese care se apropie de 10 ani şi poate că, dacă 
nu se face o clarificare a acestei situaţii cât de repede, vom asista la 
procese foarte lungi. 

Eu zic că acum ar fi momentul să faceţi să treacă şi să îl 
sensibilizaţi pe domnul prim-ministru, că au existat un număr mare de 
proiecte de legi privind răspunderea judecătorilor. 



 47

Şi, atunci, în varianta în care se va ceda şi li se vor plăti toate 
sporurile şi cu tot ceea ce sunt în drept potrivit legislaţiei actuale, să 
fie de acord să treacă şi această legislaţie, că este cunoscut - influenţa 
lor a blocat până acum ca să existe o asemenea lege. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Doar atât pot să vă spun: avem în vedere şi am avut discuţii. 

Repet, nu vreau să discut aici politic. 
Preocuparea noastră este pentru ca puterea judecătorească să 

fie respectată şi ca munca să fie plătită după importanţa ei, pentru că 
este o muncă foarte grea, delicată, şi capitolul justiţie, pe care suntem 
în continuare monitorizaţi, ne interesează foarte mult. De aceea se şi 
caută soluţii pentru rezolvarea problemei. 

Legat de proprietate, vreau să vă spun un lucru pe care noi l-
am introdus în 247 – acele complete specializate de judecată pentru a 
judeca în procedură rapidă procesele funciare. 

Unele din judecătorii au numit aceste complete specializate, 
altele nu. 

Pentru că asta era una din probleme. 
Ţin minte că aveam un milion şi ceva de procese în justiţie 

când eu eram ministru al agriculturii, şi ceream accelerarea lor, şi prin 
247 tocmai asta încercam – dacă tot vorbim de proprietate şi justiţie, 
accelerarea, scurtarea între două înfăţişări a termenelor la 30 de zile, 
lucru care s-a şi întâmplat. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Dar de Legea de răspundere a judecătorilor... 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Ştiu, am înţeles ce mi-aţi spus. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, dacă mai sunt probleme deosebite. Dacă nu, să 

îmi permiteţi câteva considerente. 
În primul rând, este vorba de stilul în care am lucrat de la 

început - toate audierile noastre au mers aşa cum au fost planificate, cu 
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prezenţa miniştrilor, chiar dacă unii sunt implicaţi în zonele noastre de 
activitate politică, şi aş spune eu de activitate aproape de zi cu zi. 

Şi discuţia de astăzi a fost una spunem noi bună, inclusiv de 
clarificări a unor chestiuni, dar şi de a trage nişte concluzii, şi profit de 
faptul că există multă presă. 

Noi suntem într-un număr cum n-am mai fost de mult în 
comisie, am lucrat întotdeauna statutar şi conform înţelegerilor noastre 
regulamentare, dar azi am fost 13 din 15 membri, plus presa. 

Eu aş spune însă un lucru care mi se pare extrem de 
important pentru momentul actual. Să începem cu politicienii, pentru 
că mereu le place unora să spună acest lucru şi să îi aşeze ca ţintă şi 
responsabili pentru anumite sectoare prin funcţiile guvernamentale sau 
de alt nivel, prin demersurile făcute către o instituţie fundamentală a 
statului – este vorba de justiţie. Şi ieri am constatat probleme legate şi 
de ceea ce înseamnă reacţia Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pe anumite probleme - extrem de multe cazuri cu autori necunoscuţi; 
avem statistica şi urmează să clarificăm mai departe problema 
respectivă. 

Răul pentru marile pierderi din economia naţională se găseşte 
în altă parte, fără să minimalizăm responsabilităţile celor care într-un 
anumit moment dat au gestionat sau gestionează anumite zone 
economico-sociale ale ţării, ale economiei. 

Eu nu împărtăşesc punctul de vedere şi cred că este pentru 
prima dată sau în puţine cazuri cu colegul Valeriu Steriu. 

S-a încercat foarte mult ca acest program ROMAG să fie 
aşezat undeva la colţ. Sunt unul care îl cunosc şi ştiu cum s-a venit în 
România. Îl cunosc bine de tot. Am mai spus acest lucru. Ştiu şi 
modul cum s-au pus problemele atunci şi, din acest punct de vedere, 
vă rog să mă credeţi că împărtăşesc din toate punctele de vedere 
afirmaţiile făcute de ministrul Dăianu aici. Celelalte mi se par dincolo 
de orice profesionalism şi analiză corectă şi mai ales delăsări mari în 
ceea ce însemna urmărirea corectă a acestui program, care ar fi fost 
excepţional dacă ar fi funcţionat, aşa cum spune domnul 
vicepreşedinte Surdu. 

Problema este, însă, alta – oameni care au venit aici, şi asta 
va trebui să clarificăm în zilele şi la audierile următoare, şi care ne-au 
spus neadevăruri, deşi semnăturile erau în faţa noastră, pentru că le-
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am avut fiecare. Continuă să gestioneze anumite părţi din această mare 
problemă – îmbunătăţirile funciare din România. 

Aşa cum afirma domnul Motreanu, care, spre deosebire de 
ceilalţi trei miniştri de dinainte de 2000, îşi dăduse în scris 
competenţele unui secretar de stat, şi probabil că va trebui să îl 
aducem şi pe domnul Lazin la o discuţie aici. 

Nu era prima dată când constatam anumite tratări uşoare ale 
unor probleme; inclusiv cei care aţi mai fost colegi cu mine, aici, în 
comisie, ştiţi cum venea de pregătit uneori aici, la noi, la comisie. 

Problema mare este însă de a găsi acele soluţii cu care să 
putem să ne aşezăm şi în faţa Parlamentului şi să le dăm probabil 
pentru această comisie care redactează strategia României. 

Dar cred că dincolo de ele există şi responsabilităţile unora 
care mai mult au şmecherit sectorul decât l-au condus. Rămâne însă să 
le clarificăm în perioada imediat următoare şi, sigur, inclusiv zona 
aceasta de contract politic sau contract economic. Acest ROMAG a 
fost politic sau economic? Pentru că, după părerea mea, la un moment 
dat, el a însemnat un joc politic, şi s-a făcut un anumit joc, joc din 
păcate neanalizat corect. 

La întâlnirile următoare încercăm să clarificăm mai departe 
inclusiv ceea ce spunea domnul Remeş afară – documentele scrise de 
la Ministerul Finanţelor, relaţiile dintre Comitetul interministerial şi 
Ministerul Finanţelor şi, poate, stenogramele din Guvernul României 
privind problema respectivă. 

Este o problemă mult prea complexă, şi să clarificăm şi ceea 
ce spunea colegul Steriu aici – acea relaţie cu AVAB, pentru că 
AVAB-ul, după cele afirmate aici şi după cele constatate, nu a preluat, 
din păcate, această datorie, ci a rămas ca o greutate, ca o zonă de 
pierderi pe zona respectivă. 

Va trebui să cerem documente ca să vedem ce avem de făcut. 
Şi, sigur, marea problemă - iată, nici domnul ministru nu a 

reuşit în intervalul în care a fost, deşi s-au făcut toate demarările după 
2004, după apariţia Legii 138, cu împărţirea în cele două entităţi – 
problema patrimoniului. Pentru că, în situaţia în care se găseşte astăzi 
SNIF-ul şi ANIF-ul, practic această privatizare spre care se forţează 
nota, şi dacă ne gândim la situaţia din spate şi a celor constatate de 
dumneavoastră şi de noi, în verificările făcute în teritoriu, părerea 
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noastră este că împingerea este spre a face în aşa fel încât să dispară 
orice urmă a unor astfel de chestiuni. 

Or, o dispariţie a acestei entităţi fără o clarificare foarte bună 
a statutului ei, de a rămâne încă în funcţiune pe sistemele de 
îmbunătăţiri funciare şi de irigaţii şi de desecări, ar însemna să dăm o 
lovitură de moarte inclusiv ANIF-ului, să găsim după aceea o altă 
structură în care să reinvestim ceea ce ar trebui să fie redresat la 
această dată. 

Cred că aceasta este problema pe care noi va trebui să o 
vedem în continuare, plus o entitate, domnule ministru, care mie mi se 
pare deosebit de importantă. 

Eu nu cred că o politică serioasă pe problema apei şi pe 
îmbunătăţirile funciare, pe irigaţii, mai ales pe desecări şi pe ceea ce 
înseamnă sistemul de protecţie de diguri se va găsi totdeauna în două 
sau în trei entităţi. 

Greşesc, stimaţi colegi? Din păcate, la această dată anumite 
sectoare se gestionează de câte trei entităţi. Mai vine şi autoritatea 
locală, şi sunt patru. 

Este vorba de programele mari, inclusiv de cele de care 
spuneaţi dumneavoastră aici şi probabil politicile următoare vor fi în 
ceea ce înseamnă sistemele de irigaţie, pentru că toţi, dacă ne uităm 
bine, vedem Câmpia Bărăganului, Olteniei, Câmpia de Vest şi prea 
puţin celelalte zone. Or, aceste sisteme de acumulări de apă cu 
utilizare în irigaţii înseamnă practic gestionarea acelor momente în 
care avem surplusul de apă, pentru momente în care există deficitul de 
apă, şi asta înseamnă şi zona de podiş, înseamnă şi zona de munte, 
înseamnă şi vârful dealului, şi baza dealului, şi Lunca Dunării, şi 
Podişul Transilvaniei. 

Probabil, la un moment dat, acolo unde există o zonă 
zootehnică, se va impune inclusiv irigarea unor platouri alpine pentru 
păşuni, pentru o anumită refacere a lor, cum am văzut la Arad. 

Şi cred că având în vedere o entitate ministerială ca agenţie 
sau ca minister, nu înseamnă să încercăm să impunem încă o structură 
în plus pentru nu ştiu cine. Este vorba de a avea o entitate care să 
coordoneze Apele Române şi Îmbunătăţirile Funciare. După părerea 
mea, ar fi una dintre realizările de fond pentru strategii de lungă 
durată, inclusiv pentru ceea ce ar însemna readucerea în circuit a 
acestor mari obiective de care vorbeaţi şi dumneavoastră şi care sunt 
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începute şi care au un suport economic şi strategic în ceea ce priveşte 
şi problema apelor, dar şi problema a ceea ce înseamnă folosirea apei 
mai departe către cei care doresc să o utilizeze. 

Pentru că acumulările respective nu sunt numai pentru 
irigaţii; nu vor fi numai pentru irigaţii. 

Să nu uităm că această zonă de care vorbeaţi – Porţile de Fier 
– Olt merge exact în zone deficitare cu apa inclusiv pentru localităţile 
care sunt în zonă – Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, care este chiar pe 
malul Oltului, şi se pare că unele localităţi de prin apropiere au 
probleme. Şi, sigur, este vorba de utilizarea acestor acumulări pentru 
producerea eventual a energiei electrice pentru tot ceea ce este în 
zonă. 

Şi nu aş omite încă un lucru, fiind aici un lider în coaliţia de 
guvernare la această dată în care se discută strategii. 

Domnule ministru, este extrem de important a vedea la 
această dată câteva lucruri care sunt, după părerea mea, anormale. 

Nu cred, de exemplu, că banca de gestionare a resurselor de 
la Suceava poate fi introdusă în cadrul laboratorului central de 
carantină. Nu are nici o treabă acolo. 

Dacă ea va fi introdusă datorită structurii sau infrastructurii 
care trebuie făcută, atunci măcar să i se păstreze personalitatea juridică 
acolo unde este transferată. Pentru că a o transfera într-o altă parte, 
într-un alt obiect de activitate, fiind o instituţie fundamentală pentru ce 
înseamnă în viitor gestionarea surselor genetice vegetale, este o mare 
greşeală, iar ea a fost susţinută cu mare greutate. 

Tot în zona dumneavoastră aveţi CEFIDEC-ul. Este vorba şi 
de politicile în Carpaţi, şi nu mă suprapun, deşi accept foarte multe 
dintre ideile doctorului Ree, care este un mare purtător de idei. Mai 
greu le poate implementa, dar ca purtător de idei, nu i le putem 
reproşa. 

Deci este CEFIDEC-ul, alături de alte două sau trei centre. 
Cum este proiectată Agenţia dezvoltării zonei montane la 

Alba Iulia, se poate constitui un centru de cercetare şi de legătură 
inclusiv transfrontalieră. Mi se pare că a fost şi un proiect cu Ucraina 
foarte bine gestionat, plus aceste finanţări, şi v-aş spune totodată că 
aveţi o asociaţie care funcţionează foarte bine, şi m-a surprins – este la 
Vatra Dornei - asociaţia producătorilor de munte. Îmi spunea Agachi 
că ei ar putea funcţiona chiar dacă doi ani de zile n-ar mai putea face 
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nici o operaţie. Este o situaţie. Ea s-a constituit prin 1990 cu ajutorul 
unei consultanţe germane, dar s-a aşezat în aşa fel încât, cu toate 
greutăţile prin care a trecut, spuneau efectiv ei că doi ani, chiar dacă 
nu ar face, ar putea să trăiască din ceea ce au la această dată. Este un 
lucru bun. 

Aş mai reveni cu o chestiune care a fost abordată şi de 
colegul Surdu. 

Domnule ministru, descentralizarea pe agricultură este o 
problemă dificilă. Nu este uşor. Şi două lucruri sunt importante să 
rămână în sistemul respectiv de descentralizare – consultanţa agricolă, 
care ar trebui să meargă până în ultimul sat. Suntem ţara care avem cei 
mai mulţi „beneficiari”, să spunem în ghilimele, la un consultant, şi 
fără mijloace. Mai mult, consultanţa nu este peste tot şi din păcate nici 
chiar la centru. 

Ea este cea care la această dată poate furniza proiectele 
pentru ferma de semisubzistenţă. Se fac aceste proiecte de câţiva ani 
buni şi sunt judeţe – Caraş-Severin de exemplu, Aradul, dar bănuiesc 
că sunt şi altele care au sute de proiecte pe care le-au depus şi care au 
fost chiar succese. 

De asemenea, sanitar-veterinarul, după părerea mea, nu 
ajunge unde trebuie încă, şi s-a îndepărtat puţin de ceea ce înseamnă 
misiunea lui. Trebuie readus într-o formă sau alta la dispoziţia 
fermierului, că, altfel, ne ducem pe securitatea alimentară şi doar atât; 
dincolo de ea, nu mai există aproape nimic. Sunt o mare problemă. 

Şi închei cu un lucru care este chiar mai important, domnule 
ministru, decât ce înseamnă proprietatea – proprietatea este zero dacă 
ea nu este înscrisă în cartea funciară. Deci, dacă nu o avem definită în 
cartea funciară, am murit cu ea de gât. Nu poate intra în circuitul 
comercial normal, nu poate fi folosită în proiecte care vor veni în 
continuare, şi care cadastru continuă să fie unul teribil de scump în 
această ţară, pentru fermieri şi pentru cei care şi-au clarificat problema 
tipului de proprietate. Deci el continuă să fie extraordinar de scump şi 
iată că banii, din păcate, se duc nu într-un sistem de promovare a unor 
tehnici superioare şi în ieftinirea acestor măsurători şi a acestor 
determinări, ci în unele care efectiv sunt blocaje pentru ce înseamnă 
înscrierea în cartea funciară a proprietăţilor. 

Şi închei, sigur, cu o altă problemă legată de discuţiile de ieri. 
Poate că era şi o întrebare, dar nu o discutăm acum. 
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Constatăm aici, şi cred că sunteţi de acord, mari probleme în 
sistemele de irigaţii datorită unor ineficienţe ale relaţiilor 
instituţionale, respectiv Ministerul Agriculturii - Ministerul 
Finanţelor; Ministerul Agriculturii – Autoritatea de Reglementare; 
Ministerul Agriculturii – unităţile furnizoare de energie, şi aseară am 
avut un exemplu aici – EON a fost aici şi am constatat o extraordinară 
bunăvoinţă de reluare a unor discuţii şi chiar au cerut o audiere. Nu 
eraţi aici, dar am continuat-o cu experţii şi cu încă trei colegi. Deci au 
cerut să discute aici, de faţă cu noi, cu ANIF-ul, pentru că există 
soluţii legate de ce înseamnă furnizarea de energie electrică. 

Ceea ce înseamnă însă pachetul de care vorbeaţi, coşul de 
energie, s-ar putea probabil reglementa pentru o anumită cantitate care 
este evaluată de către ANIF ca şi consum pentru sistemele de irigaţii şi 
care apoi să fie tratată într-un anumit fel cu distribuitorul care este 
pentru zona aceasta mare din sudul ţării – Dobrogea, inclusiv Câmpia 
de Vest – ENEL-ul. 

Sigur, ieri am avut o discuţie care poate fi reluată. 
Problema HIDRO ELECTRICA. Se pare că acolo acei 

beneficiari, şmecherii energiilor din zonă, le fac probleme inclusiv 
acestor furnizori. 

Dacă această sursă s-ar apropia mai mult de ei, şi cu ceea ce 
se întâmplă la vecini ca posibili concurenţi şi furnizori de energie 
alternativă la ce furnizăm noi, să poată fi o sursă care să poată să 
reducă aceste chestiuni. Şi aceasta este o problemă de discutat 
probabil şi la Ministerul Economiei şi probabil de reluat o discuţie. 

Ei ne-au dat mai multe tarife. Urmează să ne furnizeze şi date 
scrise, dar aceste lucruri noi le constatăm aici, că multe probleme în 
sisteme sunt date şi de aceste inter-relaţii absolut anormale, sau uneori 
chiar nu mai vorbesc de ce înseamnă administrarea directă. La SNIF a 
fost o catastrofă. S-a predat şi s-a preluat de aceeaşi persoană; nu s-au 
făcut inventarele anuale de patrimoniu; constatăm lipsuri de mii de 
agregate – aripi de ploaie, de udare şi aşa mai departe. 

Deci acestea ar fi câteva probleme. 
Domnule ministru, noi vă mulţumim pentru participare şi, 

dincolo de discuţia pe îmbunătăţirile funciare, iată, a fost o discuţie şi 
pe alte probleme legate de agricultură, pentru că, până la urmă, acesta 
este obiectul nostru, şi am vrea să vă spunem că în perspectivă noi 
vom avea o întâlnire aici cu specialiştii pe domeniul îmbunătăţirilor 
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funciare tocmai pentru a culege mai multe informaţii şi opinii ale 
specialiştilor, ale celor care au construit. 

Aş vrea numai să vă spun un lucru, şi sursa probabil o aveţi 
de prin altă parte, şi a folosit-o şi actualul ministru al agriculturii. 

Irigaţiile noastre nu sunt ca model din Uniunea Sovietică. 
Uniunea Sovietică nu a avut modelul nostru. Noi suntem un model 
construit. Sunt aici domnul profesor Nicolaescu, domnul doctor Lup, 
şi alţi doi specialişti. Acestea au fost construite în anii ’60, ’70, ’80 
după cele mai noi proiecte, banii fiind furnizaţi de instituţii 
internaţionale financiare. A fost al doilea sau al treilea sistem de 
irigaţii - după Franţa, iar ca îmbunătăţiri funciare era al doilea din 
Europa – erau Spania, noi şi Franţa. Însă, iată, această perioadă lungă 
sigur a degradat din punct de vedere moral. Sistemele sunt încă 
consumatoare şi probabil principiul fundamental de la care s-a pornit 
la vremea aceea a fost că s-a considerat Dunărea singura sursă de apă. 

Americanii folosesc până şi apa de ploaie separat de ceea ce 
înseamnă apa uzată, tocmai pentru a face acumulări la marginea 
localităţilor, a satelor mici şi pentru a gestiona foarte bine apa. 

Şi cred că şi noi va trebui să ne reorientăm spre ceea ce şi 
dumneavoastră aţi spus aici – acele obiective mari pe care le-aţi 
enumerat. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Aş vrea să sar în ajutorul domnului ministru Flutur. Cred că 

domnia sa s-a referit când a vorbit de sistemele sovietice nu la 
sistemul de aspersie, ci la agregatele de pompare care erau tehnologia 
anilor ’65, ’70. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aş mai adăuga încă un lucru: domnule ministru, aţi prins doi 

ani teribili – cel cu inundaţiile la Dunăre şi pe câteva râuri adiacente şi 
cel cu cele mai mari – din 2005. 

Nu am vrut să pun o întrebare, dar totuşi o pun: este vorba de 
constatarea dumneavoastră din observaţiile făcute şi poate şi cu zona 
tehnică de lângă dumneavoastră - credeţi că inundaţiile s-au datorat 
numai unui exces de viitură sau au fost şi greşeli umane? Şi mă refer 
aici la ceea ce înseamnă gestionarea staţiilor de pompare, şi aici 
domnul Tăbugan a spus câteva lucruri constatate, şi ceea ce înseamnă 
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gestionarea digurilor. Pentru că problema numărul 1, odată cu 
reducerea acelui personal care se face şi în continuare, s-a dus din 
aceste zone de gestionare tocmai a elementelor de siguranţă, de 
sensibilitate. În momentul în care eu nu mai văd gaura de viezure sau 
de vulpe sau de hârciog în malul digului, este clar că acolo am mari 
probleme. 

Şi venind aici cu problema aceasta a privatizării SNIF-ului, 
ştiţi că nu a avut obiectul de a privatiza atelierele, până la urmă, ci 
sediile. Sunt mari probleme. Şi dumneavoastră ştiţi că pregăteam 
atunci pentru APIA sedii şi la un moment dat dispoziţia a fost dată, 
după care a fost retrasă, această instituţie fiind pusă în situaţia să 
construiască sedii noi, celelalte mergând spre sistemul de privatizare. 
Nu este nouă problema la noi. În Timişoara avem zeci de întreprinderi 
cumpărate, după care închiriate la stat, inclusiv la Direcţia finanţelor 
publice. 

Dar referitor la problemele acestea constatate, aş pune iar o 
întrebare: cum vedeţi problema Luncii Dunării? Pentru că s-a discutat 
mult de ce înseamnă distrugerea digurilor. La un moment dat s-a pus 
problema şi în Insula Mare de a sparge digurile. În Banat problema a 
fost clar de negestionare corectă, şi eu zic că am fost extrem de 
eleganţi la vremea aceea nechemându-i pe cei care răspundeau direct. 
Greşesc, domnule Voicu? Nu greşesc, da? Bun. 

Deci acestea ar fi câteva probleme pe care noi nu le putem 
lăsa deoparte, pentru că a veni numai şi a spune: da, am avut, le-am 
luat, reparăm, dincolo de ele, însă, ce va trebui să facem noi? Este 
vorba de factorul uman. Să evităm aceste lucruri ce au fost constatate 
de domnul Tăbugan şi de ceilalţi colegi pe vest – staţia de la Cruceni 
şi nu numai, pentru că vă spun un lucru – colegul Voicu, care este aici, 
a avertizat cu trei sau cu patru ani înainte la nivel de prefectură, la 
nivele înalte o situaţie care era previzibilă că se va întâmpla. Noi ştim 
ce înseamnă zăpada în Munţii Poiana Ruscă şi pe cele două izvoare 
mari, ce înseamnă cele din Caraş Severin care vin spre câmpie şi trec 
spre Bega sau spre Cerna. Dar problema mare acolo este legată de 
măsurile pe care ar trebui să le luăm având două mii şi ceva de km de 
dig care sunt pe Dunăre plus pe râurile interioare. 

Vă rog, domnule ministru. 
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Domnul Gheorghe Flutur:  
Mulţumesc. 
Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte Tabără, pentru că au 

mai apărut câteva probleme, vreau să le elucidez cu două răspunsuri. 
M-aţi întrebat ce cred eu despre cauzele inundaţiilor cel puţin 

în 2005-2006 şi după. Sunt mai multe – cred că nu trebuie să uităm 
schimbările climatice. De fapt, când vorbesc de schimbările climatice, 
uitaţi-vă: topirea bruscă în Pădurea Neagră în două săptămâni a făcut 
ca pe Dunăre să se întâmple ce se întâmplă. Ştiţi bine – temperatura de 
la -7 grade a crescut la plus 18 grade în interval de 20 de zile şi, 
atunci, bazinul hidrografic superior al Dunării a făcut să se întâmple 
ce s-a întâmplat. Asta pe toţi trebuie să ne pună în alertă - că digurile, 
aşa cum au fost proiectate, nu rezistă la situaţii excepţionale. Din câte 
îmi amintesc, au fost aproape 14 sau 16 mii de metri cubi pe secundă 
la intrarea Dunării în ţară, deci a depăşit orice record. 

Deci, ar fi, odată, schimbările climatice. 
2) Subfinanţarea sistemelor de protecţie. Trebuie să fim 

realişti – subfinanţarea acestui sistem. Deci bani s-au dat; şi acum se 
dau zgârcit. 

Dacă mă uitam în Banat, am găsit acolo peste o mie de km pe 
care i-am decolmatat, de canale de desecare. De ce şi Banatul a fost 
sub ape şi foarte greu s-au scos apele de acolo – pentru că toate 
canalele de desecare erau colmatate – nu s-au alocat bani să se facă 
aproape nimic, deci ce puteau să facă şi cei de la îmbunătăţiri funciare 
fără bani? Am dat vreo o sută de miliarde de lei vechi atunci ca să 
rezolvăm problema decolmatărilor şi să tăiem vegetaţia doar în zona 
respectivă, dar subfinanţarea este o altă cauză. 

Şi, când vorbesc de subfinanţare, vorbesc şi de staţii foarte 
vechi. Erau staţii de 30 de ani; sigur, ele încă funcţionau, dar trebuiau 
schimbate şi, după părerea mea, dumneavoastră aţi dat răspunsul: mai 
mulţi administratori, proprietari pe acelaşi lucru, şi uitaţi-vă la 
acumulările hidrografice – un proprietar pe peşte, altul pe apă, altul pe 
baraje, fraţilor. Deci am împărţit ecosistemul. 

Astfel, aici este iar o problemă care va trebui rezolvată. 
Acestea rămân la agricultură? Merg la mediu? Cine gestionează? 

A doua întrebare a fost cum văd eu situaţia cu Lunca Dunării, 
şi nu numai pe Dunăre. Cred că managementul privind apele trebuie 
să îl gestionăm puţin altfel peste tot - şi la Stânca Costeşti, când intră 
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Prutul în România; şi acelaşi lucru este şi pe Dunăre. Şi aici ministrul 
mediului era cel care discuta. Ce facem? Poldere cu acea descărcare, şi 
să ai anumite zone pe care să le sacrifici pentru deversări în caz de 
forţă majoră. Deci sacrifici anumite zone dirijat, ca să nu lăsăm să 
vină în Rast şi să înece oameni. 

Deci această strategie trebuie elaborată şi de Ministerul 
Agriculturii, dar şi de Ministerul Mediului, şi eu cred că aici trebuie să 
vedem la cine rămân îmbunătăţirile funciare în continuare, pentru că 
sunt aici două moaşe, şi nu este în regulă. 

Aş vrea, cu permisiunea dumneavoastră, totuşi să fac două 
precizări că s-au pus o serie de întrebări, şi vreau să clarific: Legea 
138 privind reorganizarea SNIF-ului dădea 2 ani de zile pentru această 
reorganizare. Cât am fost eu ministru, acea comisie finanţată prin 
programul Băncii Mondiale a lucrat la proiectul de privatizare a SNIF-
ului. Strategia de privatizare a SNIF au terminat-o în vara anului 2006. 
În toamna lui 2006 au început demersurile pentru hotărârea de guvern 
de reorganizare a SNIF-ului – să facem cele două societăţi, şi acolo 
era discuţia cu Ministerul Finanţelor care nu era de acord pentru că 
erau aceste datorii şi au fost fel de fel de întâlniri şi discuţii. 

Deci, în perioada mandatului meu, actele pe orizontală, 
hotărâri de guvern, ordine de ministru, legi în acest domeniu s-au dat. 
S-a lucrat la strategia privind privatizarea, pe acel program BIRD cu 
Banca Mondială, şi s-a finalizat la jumătatea anului 2006, din ceea ce 
ştiu eu, şi, referitor la toate demersurile făcute la nivelul ministerului, 
secretarul de stat Lazin era cel care era împuternicit să se ocupe, să 
coordoneze cele două instituţii SNIF, ANIF pentru rezolvarea acestei 
probleme. 

În ceea ce priveşte patrimoniul şi neregulile din urmă, dacă 
vă veţi uita în actele de control care au fost făcute, pentru tot ce am 
descoperit am stabilit responsabilităţi, recuperare de pagube şi 
sancţiuni, plus deferirea organelor în drept pentru a stabili faptele de 
altă natură. Le veţi găsi pe toate acestea. Am, dacă vreţi, şi eu aici 
câteva care sunt făcute în perioada mandatului meu. 

Deci, din acest punct de vedere, vreau să plec lămurit şi sper 
că vă lămuresc şi pe dumneavoastră referitor la toate demersurile. 
Sigur că au fost foarte multe, dar, din toate notele care veneau, 
lucrurile acestea erau petrecute cu ani în urmă şi scripticul cu fapticul 
nu mai băteau. 
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Legat de sistemul sovietic, ce am spus – „energofag”, este o 
vorbă, pentru că în general sistemele acestea sovietice erau 
„consumatoare de energie”. Am spus cu ghilimelele de rigoare. La 
„consumatoare de energie” m-am referit, şi nu la altceva, şi evident că 
va trebui să ne gândim ce este mai rentabil, pentru că îmi aduc aminte 
de discuţiile cu agricultorii, cu asociaţii – oricât l-ai fi finanţat, în 
treapta a IV-a ajungea 10-12 milioane mia de metri cubi. Cât poţi să 
produci tu profit pe hectar ca să fie rentabil? Şi aici era o problemă. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, 1.800 de lei ajunge în treapta a V-a. 
 
Domnul Gheorghe Flutur:  
Cam atât am vrut să vă spun, şi vă mulţumesc pentru această 

discuţie. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă mulţumim foarte mult. 
 

* 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12,35. 
 
 


