
 
 
 
 
 

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 vineri, 11 septembrie 2009 

 
 
 

Şedinţa a început la ora 10,30. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei. 
 

* 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Haideţi să avem o discuţie informală cu colegii noştri, ca 

să nu-i ţinem pe dânşii aici. Repet încă o dată, este o discuţie 
informală, având în vedere că s-a discutat pe tot parcursul acesta al 
comisiei de anchetă foarte multe probleme legate de ceea ce 
înseamnă situaţia sistemului de irigaţii, îmbunătăţiri funciare, de 
modul cum au fost gestionate finanţele, programe care au fost 
aşezate sau încrustate pe RAIF ş.a.m.d. Şi sincer am dorit, deşi este 
ultima zi de audieri, aşa se şi explică poate prezenţa mai slabă a 
colegilor noştri aici, la comisie, deşi sunt unii care ar fi vrut să afle 
chiar câteva probleme care erau legate strict de activitatea 
dumneavoastră, domnule Nastea, dincolo de alte probleme mai 
vechi un pic, văd că n-au venit astăzi, probabil au motive. Unul 
dintre colegi s-a anunţat că este la o înmormântare, altul iar are o 
problemă, altul este plecat la Budapesta, probabil pentru alte 
probleme. 



 

 2

Însă, dacă ne-am întâlnit astăzi aici, câteva chestiuni de 
discuţii informale privind această activitate cred că le putem 
aborda. 

Domnule director Nastea, îmi cer scuze domnule ministru, 
a fost primul sosit aici, chiar dacă ne-aţi suprapus, câteva proleme 
legate de ceea ce au însemnat sistemele de îmbunătăţiri funciare 
atâta timp cât le-aţi gestionat, în calitate vorbesc de director al 
ANIF. Poate puţin abordată şi problema legată de digurile de la 
Dunăre, momentul acela 2005-2006, când au fost probleme 
formidabile pe domeniu. Şi sigur ceea ce ne-aţi putea spune legat 
de probleme de irigaţii. Şi probabil colegii mei, după aceea, vor 
interveni. 

Aş vrea să repet şi pentru stenogramă şi pentru 
înregistrare, deci suntem aici, discuţia informală o facem pentru a 
nu da naştere la nici un fel de alte discuţii şi interpretări. Vă rog. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 
Vă mulţumesc încă o dată pentru invitaţie. 
A evoluat situaţia de asemenea manieră, încât când am 

fost chemat, s-a întâmplat acum zece zile să fiu în concediu. Mi-
am dorit să vin la această comisie, ca să vă prezint câteva lucruri 
care s-au desfăşurat în timpul cât am stat pe funcţia de director 
general la ANIF. Nu mai sunt director, nici măcar nu mai sunt în 
domeniu. 

Este foarte important momentul în care am ajuns eu la 
ANIF, pentru că în acel an, 2005, eu am ajuns în 2005, martie, 15, 
Legea 138 a fost votată în iunie 2004, avea câteva etape de 
desfăşurare până când să intre în mersul firesc al lucrurilor în 2004 
şi lucrul acesta nu s-a întâmplat şi atunci când am ajuns eu, în 
martie, pur şi simplu m-am trezit că trebuie să aplicăm 138. A 
trebuit să facem tarifele de udare care la acea dată nu erau făcute. 
Ca atare, nu se contractase absolut nimic. Pentru agricultori, 
implementarea s-a făcut foarte brusc şi acid, lucru care ne-a pus 
multe piedici şi care, în finalul finalului, completat cu o vreme 
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destul de capricioasă, în 2005, la nivelul irigaţiilor să avem 
contractate în jur de două sute şi ceva de mii de hectare, dar irigate, 
după câte îmi aduc eu aminte, au fost vreo 45 de mii, dacă-mi aduc 
eu bine aminte. 

Situaţia pe care am preluat-o la momentul respectiv era o 
situaţie confuză total. SNIF-ul şi ANIF-ul erau despărţiţi de lege, 
dar de fapt funcţionau în aceleaşi birouri. 

Când am ajuns eu în funcţie, într-un birou stăteau doi 
salariaţi de la ANIF cu doi de la SNIF. 

Situaţia în teren a fost o situaţie care pur şi simplu te 
uimea prin faptul că toate staţiile de pompare erau fără geamuri, cu 
cuiburi de rândunici în ele, cu agregate care nu funcţionau. 

Eu am înţeles la vremea respectivă că de fapt accentul a 
fost pus sau era pus pe irigaţii şi că desecarea împreună cu 
combaterea eroziunii solului au fost mai mult sau mai puţin 
neglijate, dar în orice caz valoarea de investiţii nu a fost dirijată 
către aceste activităţi. 

Sigur că în 2005, la interval de o lună după ce am ajuns eu 
director, a fost o primăvară foarte ploioasă şi, surpriza, au fost 
inundaţiile din Timişoara, după cum bine se ştie, urmate de altele 
din alte judeţe – Vrancea, Bacău, Suceava, Bucureşti - vorbesc de 
Lacul Mori, Buzău şi aşa mai departe, zone foarte multe cu 
inundaţii. 

Lucrul care m-a disperat la momentul respectiv a fost că 
ne-am trezit cu aceste staţii de pompare de care vă spuneam mai 
devreme care nu erau în stare de funcţiune. Poate că nu reuşeam 
foarte mult cu ele, dar în orice caz, nefiind, n-am putut să aducem 
o contribuţie de a elibera terenul în condiţii mai rapide. 

Deci, având în vedere că 138 ne bloca şi ne-a blocat pe 
partea de irigaţii, prin faptul că nu se puteau face intervenţii la 
nivelul irigaţiilor decât în baza contractelor, la vremea respectivă, 
cu asociaţiile de udători, ne-am îndreptat atenţia în acel moment 
către desecare şi în anul 2005 şi am continuat şi în 2006, şi am 
reuşit să aducem staţiile de desecare la capacităţi de 82-83% media 
prin aducerea de pompe noi, prin diverse activităţi de modernizare 
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a instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de automatizare. În general, 
pompele care s-au montat au fost pompe submersibile pentru a 
putea funcţiona şi în caz de eventuale noi inundaţii. 

Şi 2005 s-a terminat cu nişte nivele foarte mari pe Dunăre, 
care în primăvara lui 2006 au devenit nivele istorice. 

După cum bine ştiţi, în 2006 s-au creat cinci breşe de-a 
lungul Dunării, făcute de Dunăre, prin aceste nivele, la care s-au 
mai adăugat alte patru, care au fost făcute prin provocări aprobate 
de Comitetul Ministerial al Situaţiilor de Urgenţă. 

Având în vedere activitatea din 2006, lucrările de 
desecare s-au suprapus cu lucrările de CES. Am găsit o foarte 
săracă arhivă cu proiecte, ceea ce ne-a obligat să facem proiecte 
noi. Au fost foarte bine-venite în momentul în care la minister a 
apărut SAPARD-ul şi sumele care i s-au alocat ANIF-ului le-am 
acoperit cu aceste proiecte. Ba, mai mult, le-am dublat cu sume 
care au fost la minister neacoperite din alte domenii – silvic şi aşa 
mai departe, şi am reuşit să aducem 24 de proiecte pe SAPARD şi 
care au fost toate pe CES, cu excepţia unuia singur, care a fost cu 
apărare de mal la Dunăre, în zona Olteniţa. 

Pe irigaţii, ne-am străduit să-i convingem pe agricultori să 
ude, şi voi reveni puţin, pentru că mi-aţi atras atenţia să spun puţin 
despre ceea ce s-a întâmplat cu aceste breşe de pe Dunăre. Voi 
termina cu breşele şi voi reveni la irigaţii, ca să finalezez subiectul 
cu irigaţiile. 

Aceste breşe de pe Dunăre au fost în lungime totală de 2 
kilometri şi 300. Au fost 2 miliarde şi 300 de metri cubi de 
evacuat. Şi sigur că au fost inundate în jur de 24 de staţii de 
pompare, de desecare. Au fost colmatate circa 17-18 mii de 
kilometri de canale. Şi toate aceste dezastre care s-au produs pe 
zona Luncii Dunării au fost, până la sfârşitul anului 2006, aduse la 
forma iniţială de către ANIF. S-au primit nişte bani pe investiţii. 

Datorită faptului că în Comitetul acesta Ministerial al 
Situaţiilor de Urgenţă au fost prezentate trei variante de închidere a 
digurilor longitudinale ale Dunării, s-a ales o variantă în care 
închiderea să se facă combinată cu poldere, pentru ca, în 
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eventualitatea unor noi inundaţii, să poată fi inundate controlat, 
deci adusă apă în aceste poldere controlat. Ca urmare, soluţia 
închiderii breşelor nu a fost una simplă - numai de aducere şi 
realizarea unui terasament compactat, ci s-au creat nişte deversoare 
metalice prin palplanşe, cu ajutorul palplanşelor, care au necesitat 
importuri de data aceasta şi care trebuiau executate de firme care 
aveau această forţă în dotare. 

Am înţeles că la vremea respectivă a fost o mare discuţie - 
de ce nu i s-a dat SNIF-ului, şi vreau să fie foarte lămurită treaba 
de ce nu i s-a dat SNIF-ului. În primul rând că, prin 138, 
încredinţarea lucrărilor către SNIF se făcea numai a lucrărilor de 
reparaţii şi de întreţinere, lucrările de investiţii rămânând sub 
incidenţa Legii achiziţiilor publice, 60 la vremea respectivă, şi, de 
data aceasta, banii veniţi pentru această lucrare, pentru că nu era o 
lucrare simplă de reparaţii, au venit la ANIF în buget pe capitolul 
investiţii. 

Ca atare, după cum bine ştiţi, SNIF-ul, care din momentul 
desprinderii ANIF-ului din SNIF, a rămas vitregit de soartă prin 
acel contract renumit pe care-l ştie toată lumea, nu putea să fie 
eligibil financiar într-o astfel de situaţie. La vremea respectivă, 
datorită situaţiei, adică a prognozei care ne punea în situaţia să 
închidem aceste breşe până la sfârşitul anului, pentru că se anunţau 
viituri noi în sezonul 2006-2007, procedura respectivă a fost una 
de urgenţă şi s-a făcut cu aprobarea Consiliului de administraţie al 
ANIF-ului de la vremea respectivă şi cu aprobarea acestui Comitet 
Ministerial de Situaţii de Urgenţă care funcţiona la nivelul 
Ministerului Mediului. De fapt, acest comitet a controlat şi a 
coordonat toată activitatea aceasta de inundare unde s-au făcut 
breşele controlate, pe ce ordine s-au făcut şi aşa mai departe, noi 
având rolul numai de executanţi. 

În acest moment al alegerii executantului, că aici era 
problema, de fapt aceasta a fost singura lucrare pe care SNIF-ul a 
contestat-o, şi nu numai după părerea mea, ci după părerea tuturor, 
SNIF-ul după 2004, deci în 2005, a fost o unitate care a fost practic 
subvenţionată de noi şi a mai trăit datorită numărului de muncitori 
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care erau din domeniu şi care trebuiau să ia un salariu. Altfel, 
inventarul SNIF-ului, cât şi calitatea lucrărilor lăsau de dorit din 
două motive: pentru că înainte de 2005, până în 2004, salariile 
acestor oameni erau la nivelul 60-70%, ca atare toţi meseriaşii buni 
au plecat în alte zone, rămânând cei care s-au compromis să 
rămână să ia un astfel de salariu, şi 2) au fost angajaţi oameni noi, 
care, puşi fără şcolarizare pe utilajele care mai erau şi ele proaste, 
ne-a obligat să luăm noi măsuri şi, prin toate lucrările pe care i le-
am încredinţat, a trebuit să oblig personalul meu salariat de 
specialitate să devină diriginte, pentru a respecta regulile calităţii. 

Deci, ca atare, toţi inginerii în noua reorganizare pe care 
am făcut-o în 2005, la sfârşitul lui, au fost obligaţi, pentru a deveni 
inspectori de zonă, să îndeplinească nişte criterii – să aibă ştampilă 
de diriginte, să deţină modalitatea de lucru pe calculator, să ştie o 
limbă străină, să aibă carnet de conducere şi aşa mai departe. 

Sigur că au apărut nişte discuţii destul de dure pe tema 
aceasta, a respectării calităţii. Ce să vă spun? Eu, când am ajuns la 
ANIF, nici măcar n-aveau un aparat topo. Confirmarea lucrărilor 
se făcea la ochi. Este o problemă care pe mine nu m-a interesat ca 
trecut, ci m-a interesat ce trebuia să fac pe viitor, ca să pot să 
reactivez mai ales domeniul faţă de momentul în care l-am găsit.  

Şi să revin la treaba cu HIDROCONSTRUCŢIA. A fost 
ales în urma unor cereri de ofertă de la şapte firme. A fost o 
comisie de analiză a acestor oferte formată din şapte specialişti de 
la noi. HIDROCONSTRUCŢIA a avut interesul să vină cu nişte 
preţuri foarte mici, aproape să nu spun de dumping, pentru că avea 
nevoie de a executa o lucrare de gabaritul acesteia, urmând licitaţii 
la Banca Mondială în 2007 care îi ofereau posibilitatea să participe 
şi, pentru a participa la aceasta, era condiţie de participare să aibă 
lucrări de o anumită valoare. 

Evaluarea studiului tehnologic şi a operaţiilor tehnologice 
a fost făcută de ISPIF. A fost o evaluare la nivelul lucrărilor 
necesar a fi executate, care, la o primă evaluare, a fost 84 de 
milioane. Noi am închis lucrările cu 72 de milioane, ceea ce spune 
mult cred. Aceste lucrări care au fost făcute acolo au fost făcute pe 
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tehnologii moderne. Drept urmare, constructorul a fost obligat să 
cumpere nouă vibrocompactoare cu picior de oaie, 
vibrocompactoare care în România nu se mai găseau la această oră 
la nici unul dintre constructorii care erau pe piaţă, nemaifăcându-se 
astfel de lucrări în ultima perioadă în România. 

De asemenea, cum vă spuneam, noi am dat numai un 
avans de 12 la sută pentru lucrare, iar palplanşele au fost aduse din 
import pe banii constructorului. Noi am avut chiar impedimente la 
primirea banilor. De abia la sfârşitul lunii noiembrie am primit 
primii bani de la minister. 

În orice caz, din punct de vedere al execuţiei şi din punct 
de vedere al calităţii lucrărilor, ele nu sunt nişte lucrări ascunse, se 
pot verifica, se pot vedea şi astăzi, sunt pe teren, aşa că orice 
neclaritate poate fi lămurită acolo, la faţa locului, nu există nici un 
fel de probleme.  Ele s-au comportat foarte bine de-a lungul acestor 
trei ani. 

Referitor la SNIF, ca să închid subiectul, am intervenit pe 
lângă constructor şi l-am rugat să-i ofere SNIF-ului, pentru 
inventarul pe care-l mai avea, să-i dea nişte lucrări, dar la preţurile 
la care le-am luat noi, că nu putea altfel. A existat corespondenţă 
între SNIF şi HIDROCONSTRUCŢIA. SNIF a venit cu inventar 
de utilaje care nici nu băteau cu inventarul lui, dar nu mai contează 
asta. Deci, era un inventar mult mai mare, cu scule mult mai multe. 
I s-a dat HIDROCONSTRUCŢIEI inventarul. 
HIDROCONSTRUCŢIA a răspuns dându-i exact sută la sută 
preţurile noastre. Bineînţeles că nu a fost mulţumit de preţurile 
primite. Eu am explicat la vremea respectivă directorului: „Măi, 
frate, acestea sunt preţurile, cu acestea se lucrează, nu poate să-ţi 
dea nimeni mai mult, indiferent ce vrei tu”. Sistematic, SNIF-ul 
lucra cu noi prin încredinţare directă, dar de fapt el nu executa 
lucrările decât în proporţie de 40-50 la sută, ce putea să execute. 
Restul lucrărilor erau executate cu utilaje aşa-zise închiriate. Erau 
nişte forme de subcontractare mascate prin aceste forme de 
închiriere. Şi sigur că de aici nu înţeleg ce nemulţumiri puteau să 
existe, ţinând cont că de data aceasta nu mai puteam să ne jucăm 
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cu astfel de lucrare. Dacă la nişte canale de desecare mai puteam să 
mergem şi să mai fac observaţii sau cei care erau sub mine puteau 
să meargă să facă observaţii şi să mai revenim asupra lucrării, să 
îndreptăm lucrarea, la o astfel de lucrare nu se mai puteau întâmpla 
astfel de lucruri, pentru că straturile compactate o dată şi dacă erau 
compactate prost dădeau afară.  

Deci, aceasta a fost toată treaba cu 
HIDROCONSTRUCŢIA. La vremea respectivă au existat 
controale, au venit controale, au fost oameni care au verificat de la 
minister, de la ANRMAP, subiectele se cunosc. Cam atât pot să vă 
spun despre HIDROCONSTRUCŢIA.  Încă o dată, lucrările sunt 
acolo, nu le-a luat nimeni, nu sunt lucrări ascunse, se pot verifica, 
se pot număra şi palplanşe, se pot număra şi zona unde a fost... este 
pozată, este proiectată, există acte doveditoare pentru lucrările 
respective. Fiecare sucursală şi respectiv fiecare unitate 
administrativă a gestionat aceste lucrări prin responsabilii de 
lucrare, prin diriginţii de şantier şi prin cei care au decontat, au dat 
bun de decontare. Ca atare, nu a fost o lucrare undeva făcută unde 
nu o ştia nimeni, a fost o lucrare foarte bine cunoscută de toată 
lumea, nu a fost, după părerea mea, o chestie care să nu fie 
transparentă. 

De altfel, de-a lungul acestor doi ani şi ceva, cât am fost 
eu la ANIF, toate lucrările de reparaţii şi intervenţii s-au executat 
cu SNIF, cu excepţia acestei lucrări, care avea pretenţia dar nu 
avea dreptul, v-am spus că banii au venit pe investiţii, deci nu 
puteau fi abordaţi de SNIF, decât dacă participa la această ofertare. 
Preţurile lor oricum erau duble faţă de ce s-a ofertat. 

Şi a mai fost o lucrare în zona Bentu, asta este pe 
Ialomiţa, unde tot aşa, am primit negaţie de la SNIF şi ni s-a spus: 
„Domnilor, nu putem interveni pe apă”, pentru că era în perioada 
nivelelor mari de pe Dunăre şi s-a lucrat cu o altă firmă, o firmă 
care se numeşte ARGUS şi care este singura firmă acreditată de 
Ministerul Agriculturii care poate să execute lucrări de pe apă. 
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Din punct de vedere al relaţiei mele cu SNIF, sigur că a 
fost puţin mai încordată datorită acestor pretenţii ale noastre de 
calitte a lucrărilor şi de decontare corectă a ceea ce se executa.  

Am să revin la irigaţii. Pentru că aici Legea 138 de fapt 
ne-a pus pe butuci domeniul irigaţiilor. Eu am avut o discuţie cu 
cei de la Banca Mondială şi i-am întrebat: „Acest mod de a 
interveni în relaţia cu agricultorul şi a-i satisface necesarul de apă a 
mai fost probat undeva prin acţiunile pe care le-a avut banca?”. Mi 
s-a răspuns că da, cu Albania. Şi i-am întrebat: „Pe vreo trei mii de 
hectare? Cât a avut Albania?”. „4.000 de hectare” mi-au răspuns. 
Deci, cam aici suntem cu această lege, care cei dinaintea momentul 
aprobării legii n-au acceptat-o şi au pus de fapt toată agricultura 
într-o situaţie critică. 

Vreau să vă spun că irigaţiile acestea în România nu au 
fost făcute cu un scop: producţie agricolă. Ele au avut un rol 
deosebit şi de protecţie socială, cât şi de protecţie a mediului. Şi 
cred eu că, apropo de ce discutaţi mai devreme, aceasta ar trebui să 
fie o motivaţie esenţială în raport, pentru a menţine cel puţin apa 
gratuit până la punctul de distribuţie. Deci noi apa în canalele 
magistrale putem s-o punem justificând că ea este strict necesară 
atât pentru protecţia mediului, cât şi pentru protecţia socială. 
Această soluţie eu am văzut-o din primul moment, pentru că 
această lege n-a prevăzut nici o perioadă de tranzit. Deci, astăzi a 
fost aşa, mâine este altfel. Ne-am trezit cu starea în care erau şi mă 
refer aici mai ales la cele care s-au predat UAI-urilor, făcându-se o 
anexă 2, care până în 2007, de abia când a apărut domnul Remeş, 
am reuşit să lămurim şi să se facă rost de nişte bani, pe care i-am 
dat pentru repararea şi aducerea în funcţiune a acestor staţii.  

În orice caz, în 138 sunt foarte multe lucruri care nu sunt 
fireşti şi nu sunt omeneşti şi care trebuiau tratate ca atare şi trebuia 
să se ţină cont clar că România nu poate fi comparată cu altă ţară 
europeană. Şi plecarea care s-a făcut în acel moment în domeniul 
irigaţiilor trebuia să fie una de nediscriminare, adică atunci când s-
au pus măcar acele calcule de tarife, trebuiau să fie nişte tarife 
unitare pe tot parcursul canalului, pe toată amenajarea şi nu în 
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funcţie de distanţa la care era fiecare distribuitor, calculat şi refăcut 
ca atare. 

Deci, sunt nişte lucruri care au dus implicit la această 
diminuare a suprafeţei. Dacă din 1,1 milioane hectare, un milion 
şaptezeci şi opt, cât au luat UAI-urile la ora aceasta, atât au prelua 
UAI-urile, se vine la contractare cu 300 sau 400. Şi dacă mai apare 
un an mai ploios, este clar că ajungem la 200. Din evidenţele pe 
care le am şi eu, poate că le aveţi şi dumneavoastră, dar vreau 
totuşi să remarc lucrul acesta, deci începând din 2002, dacă vreţi, 
în 2002 când apa era gratuită, 488 de mii de hectare; în 2003 – 569 
de mii de hectare; în 2004 – 327 de mii de hectare; în 2007 au fost 
319, că au venit acei bani şi am reuşit să reparăm din staţiile care 
erau; în 2005-2006 au fost nişte ani ploioşi şi nu s-a dorit a se uda, 
pentru că nu a fost necesar. 

Deci, acesta este nivelul la care discutăm. 
A doua problemă. 1,1 milioane hectare care s-au dat la 

UAI-uri, acestea mai sunt în stare de funcţionare? Sunt 425 de 
UAI-uri la ora aceasta înregistrate. Din cele 425 de UAI-uri 
corespunzătoare acestui 1,1 milioane, câte mai funcţionează la ora 
aceasta? Tot numărăm şi vrem să mărim suprafaţa irigată. Care 
suprafaţă să mărim? Suprafaţa nu poate fi... Deci, aceasta a fost 1,1 
milioane dat la UAI, aceasta a fost suprafaţa amenajată, clar, cu 
staţii cu tot ce era. Şi sigur că din asta putem să ne ducem peste ea 
încă 200-300-400 de mii de hectare. Restul au fost distruse până în 
2004. 

Vreau să vă spun că am fost Rasova-Federoasa în 
Dobrogea, unde probabil că au fost şi colegii mei, domnul profesor 
Nicolaescu, care a fost directorul tehnic până în 2004 al SNIF, la 
Rasova-Federoasa, vă rog să mă credeţi, utilaje de 80 de tone. N-a 
mai rămas nici un fier în toată staţia aceea, care este ditamai 
mastodontul. N-am găsit nici un dosar, eu am făcut dosarul pentru 
poliţie, aşa arată, cu procese verbale de constatare, furat, fără nici 
un fel de probleme.  

Problema este că la nivel general nu s-a încercat absolut 
nimic. Se furau  din staţii aluminiul, se fura din toată structura 
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amenajării interne, se duceau la fier vechi. N-avea nimeni nici o 
oprelişte în nici un fel. Toate au apărut în final cu autori 
necunoscuţi şi nu a mai recuperat nimeni nimic din tot ce s-a 
distrus. Nu a existat nici o responsabilitate la nivelul... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi-mi, domnule director, acolo nu era un post de 

pază? 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Aici vroiam să ajung. Posturile de pază se făceau cu 

personalul muncitor care exista la vremea respectivă pe staţie şi 
care, în momentul apariţiei unor echipe de romi, să zicem, sau de 
cine venea să fure, n-are importanţă cine venea, plecau de acolo şi 
lăsau staţia la dispoziţia lor. Ce puteau să facă? Să-i dea în cap, să-l 
omoare, să se bată ca în meciurile de box? Ce să facă? 

De aceea, noi am trecut la o pază garantată de firme de 
pază, tocmai pentru a se duce o responsabilitate şi de a se recupera 
paguba. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am înţeles că este o anumită firmă de pază care are acum 

nişte pretenţii asupra ANIF-ului, cred că este în zilele acestea 
procesul. Este vorba de o sumă de câteva milioane de euro. 

 
Domnul Ioan Nastea:  
Da, haideţi să vă spun ce este cu firma aceasta. Este bine 

că aţi pus problema. Noi am avut un contract… 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu avem noi toate datele, dar tot ceea ce s-a vorbit până 

acum pe o astfel de problemă. 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Îmi pare bine că aţi adus vorba aici despre acest subiect. 
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Mie îmi pare rău că se denaturează lucrurile din dorinţa de 
rivalitate simplă. 

Vreau să vă spun că noi, când am încheiat contractul cu 
această firmă, am avut nişte clauze foarte clare în contract, şi 
anume că, în caz de furt sau de distrugere, avea termen 90 de zile 
de pus înapoi, de compensat, de rectificat, de reaşezat subiectul. În 
caz contrar, începem să-i oprim din facturile care erau la plată. 
Iniţial au avut un draft de contract care într-adevăr îi avantaja şi pe 
care noi l-am depistat la timp. I-am chemat şi l-am anulat de 
comun acord cu ei şi am făcut contractul cu care am funcţionat şi 
care s-a derulat în momentul litigiului. Respectiv firma, când s-a 
dus şi a băgat ANIF-ul în insolvenţă, s-a dus cu un contract fals, 
deci s-a dus cu o copie xerox. Deci originalul a fost distrus la 
momentul când s-a renunţat la el. S-au dus în instanţă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
L-au distrus ei? Firma respectivă? 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Cu noi de faţă. Deci, noi am avut un draft semnat care s-a 

anulat, da? Şi am făcut noul contract după care am funcţionat în 
continuare. În noul contract am introdus clauza aceasta de refacere 
în timp de 90 de zile. Că, aşa, puteam să stau cu el până la 
calendele greceşti, să-l dau în judecată sau mai ştiu eu ce. 

Am introdus clauza aceasta, şi a fost o clauză în interesul 
instituţiei, da? Bun. 

În momentul acesta, în care eu am plecat de la ANIF, 
reţineţi, deci când am plecat eu de la ANIF, am lăsat un dosar aşa 
de mare de dare în judecată a acestei firme şi de recuperare a 24 
sau 27 de miliarde vechi. 

Vreau să vă spun că doamna şefă juristă, domnul contabil 
şef şi echipa de conducere, n-are importanţă cine era pe acolo, cu 
director cu tot, n-au făcut acest lucru decât în luna noiembrie, eu 
am plecat în iulie, când au cerut aprobarea Consiliului de 
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administraţie în vederea cheltuielilor de timbru. OK, s-a dat 
aprobarea pentru cheltuielile de timbru. 

Vreau să vă spun că nici în ziua de astăzi firma nu a fost 
dată în judecată. 

Iar când firma respectivă ne-a dat ea pe noi în judecată, la 
tribunal nu s-a prezentat falsul acestui act, şi aşa a intrat ANIF-ul 
în insolvabilitate. De abia când a ajuns în insolvabilitate, 
directorul, respectiv domnul Mărăcine, m-a chemat, i-am chemat 
pe inculpaţi, am lămurit ce trebuie făcut şi care nu fusese făcut, s-a 
luat o casă de avocatură, s-a mers în  instanţă şi în primul termen s-
a câştigat. 

Deci la întrebarea simplă: „Vă rugăm să prezentaţi 
originalul contractului pe care l-aţi depus la tribunal”, răspunsul a 
fost de genul: „A rămas la notar, care a murit”. Ca să înţelegeţi 
cine-i firma asta. Asta-i firma care a fost. Şi doleanţa ei de a lua 
nişte bani de la ANIF se datorează neglijenţei care ne-a caracterizat 
pe toţi de-a lungul timpului. Eu, mai puţin. Poate că n-am făcut 
parte, n-am fost din domeniu, n-am lucrat în SNIF sau în formele 
pe care le-a avut această societate. 

Toate distrugerile, toate necazurile care au apărut, au 
apărut datorită neglijenţei şi oblăduirii: „Domnule, hai să nu facem 
rău, să nu dregem, să nu facem”. Ei, iată că alţii nu ţin cont de 
chestia aceasta şi ne atacă. 

Nu vreau să fiu maliţios, dar în orice caz sunt lucruri care 
pe mine m-au mâhnit şi m-au durut. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, încă o problemă - aţi avut vreodată 

discuţii legate de acele protocoale dintre ANIF şi SNIF... 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
...legate de patrimoniu? 
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Pentru că SNIF-ul se ducea spre partea aceasta a 
privatizării, în condiţiile în care între cele două instituţii, după 
aplicarea Legii 138, practic nu s-a putut clarifica acest patrimoniu, 
care nu-i clarificat nici astăzi. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Da. Haideţi să vă spun cum a evoluat. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai un minut. Este foarte important pentru noi. Este la 

fel ca un document. 
Cine a semnat? Aţi avut vreodată în faţă protocolul acesta 

de preluare-predare a patrimoniului respectiv la împărţire între 
ANIF-SNIF şi vechea societate SNIF care a fost până la 138? Cine 
a semnat predarea-primirea între cele două? 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Primul protocol a fost semnat de  vechea conducere. 
După ce s-a semnat primul protocol de înfiinţare cu 

patrimoniul respectiv, prin venirea mea la conducerea ANIF-ului, 
am constatat că aveam cheltuieli nejustificate. Ca urmare, am căzut 
de acord să dau SNIF-ului tot ce nu îmi folosea şi îmi producea 
cheltuieli, pentru că, să ştiţi, nici pe vremea aceea, bugetul care ne-
a fost propus din 2004 nu era un buget în care să mă lăfăi şi, ca 
atare, cu mari sacrificii am reuşit până la sfârşitul anului să mă 
încadrez în el, dând personalului salariile la nivelul de 100%. Şi pe 
asta am făcut-o printr-o razie, ca să spun aşa - prin trimiterea la 
locul de odihnă, ca să-i spun aşa, a celor care nu se încadrau în 
subiectul muncă şi, de asemenea, am redus aceste cheltuieli care 
existau la ANIF, pe baza unor mijloace fixe care trebuiau 
întreţinute şi păzite. Şi atunci, împreună cu SNIF-ul, am căzut de 
acord să i le transfer lui şi am făcut un protocol doi, în aşa fel încât 
cheltuielile mele să fie numai strict necesare pe administraţie, iar 
tot ce nu ne trebuia şi nu ne era folositor şi nu se mai încadra 
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conform lui 138 să meargă la SNIF şi să intre în privatizare, 
respectiv vânzare. 

Noi am făcut protocolul, şi au rămas câteva lucruri în 
litigiu cu SNIF-ul - era vorba de nişte despărţiri de sedii - deci într-
un sediu în care a funcţionat vechiul SNIF trebuia să rămânem şi 
noi, ANIF şi SNIF. Sigur că aici SNIF-ul a avut de partea lui 
conducerea ministerului, pentru că, în fine, îşi doreau şi ei nişte 
sedii şi aşa mai departe, cu toate că dacă se privatizau nu ştiu cui îi 
mai foloseau. Dar eu am cedat şi, nici un fel de problemă, s-a 
semnat până la urmă acest protocol de ambele părţi, şi a ajuns la 
nivelul ministerului şi acolo a trenat. Motivele nu le mai cunosc, 
nu-mi aparţin, nu eram nici măcar în echipa să zic politică de 
acolo, ca să pot să ştiu de ce nu se semna în continuare şi nu s-a 
finalizat. Cert este că nouă ne-a creat multe dificultăţi, prin faptul 
că, odată semnat prin protocol, au fost făcute procese-verbale de 
predare-primire care, pe de o parte, prin trecerea la SNIF, 
produceau cheltuieli lor dar produceau şi venituri lor, şi eu nu ştiu 
cum s-au înregistrat - nici până în ziua de astăzi nu ştiu cum au 
făcut treaba asta. Cert este că pe noi, datorită faptului că nu s-a 
semnat acest protocol, ne-a pus în situaţia de a fi dat acel mijloc 
fix, dar de fapt nu l-am scăzut din contabilitate. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Numai atât şi închei: neclarificarea acestei probleme pune 

în pericol şi astăzi ANIF-ul în buna lui funcţionare? Mai ales că se 
tot încearcă o privatizare fără clarificarea patrimonială. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
ANIF-ul este pus mai puţin în dificultate din punctul 

acesta de vedere, că nu poate fi privatizat ceva de la SNIF dacă nu 
este semnat acest protocol. 

 
Domnul Constantin Chirilă: 
La ei se poate orice. 
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Domnul Ioan Nastea: 
Deci, la ei se poate orice pentru că la ei tot timpul a fost o 

brambureală totală şi interesul a fost de a nu se ştii nimic. Aici este 
tot necazul. Deci întotdeauna la acest SNIF au fost tolerate preţuri 
cât cuprinde, decontări în plus, tocmai pentru a crea o anumită 
protecţie. Dar, în acelaşi timp, s-a creat o debandadă acolo pe o 
parte de inventariere, de contabilitate; orice vrei, nu găseşti nimic 
niciodată. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Colegii, dacă au probleme dintre cele care s-au ivit pe 

parcursul celor două luni şi vroiam să se cunoască. 
Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Sunt Gheorghe Tinel, deputat de Ialomiţa. 
Domnule director general, s-au făcut aici afirmaţii, în 

interiorul comisiei, zilele acestea, că două diguri la Rast, două 
breşe făcute în 2005 pentru inundare controlată n-ar fi fost 
refăcute. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Domnule deputat, eu tind să cred că s-au depus nişte 

dovezi aici. Nu cred că suntem într-o cârciumă la colţ de stradă în 
care vine unul şi spune: „Ştiţi că am auzit că nu a fost nimic făcut 
acolo” sau mai ştiu eu unde. Deci, dacă există vreo dovadă în 
sensul acesta, există posibilitatea de verificare. Cum spuneam mai 
devreme - aceste lucrări au fost făcute şi sunt existente la ora 
aceasta acolo, nu le-a mutat nimeni. 

Adică a fost breşă şi acum n-a fost închisă breşa, nu? vreţi 
să spuneţi, sau cum? 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Aşa s-a făcut afirmaţia aici. 
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Domnul Ioan Nastea: 
Dar dumneavoastră sunteţi oameni de specialitate. Cum 

puteţi să acceptaţi o astfel de afirmaţie? 
Cum adică să nu fie nimic acolo? 
În primul rând, se inunda din nou zona. 
Vreau să vă spun că toate breşele – şi acesta este un lucru 

foarte important – au fost făcute pe vechile albii ale unor pâraie sau 
să le spun albii ale unor râuleţe care pe vremuri în Lunca Dunării 
se vărsau în Dunăre. Deci, acolo, datorită nivelelor mari, istorice, 
cum au fost pe Dunăre, au ajuns la 16 mii de metri cubi - 17 mii de 
metri cubi pe secundă, şi apa era aproape la 10 centrimetri de buza 
coronamentului digului şi, ca atare, datorită presiunii mari, pur şi 
simplu a scuipat digul pe zonele acestea ale vechilor albii. Ca 
atare, acolo a trebuit să intervenim cu această soluţie de palplanşă, 
care pe lângă rolul acela de deversor pe care vi l-am spus, în caz de 
poldere, de suprafeţe inundate, a mai avut şi acest rol de a ne 
încastra de data aceasta cu digul. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ce ne puteţi spune de centrele de intervenţie, de primă 

intervenţie? 
 
Domnul Ioan Nastea: 
În reorganizarea pe care am făcut-o la începutul anului 

2006, după cum bine ştiţi, am trecut la o administrare de fapt, că 
aşa se numea societatea, deci am trecut la administrarea României 
pe acest domeniu, împărţind România în 450 de zone, având la 
bază un anumit punctaj de lucrări de îmbunătăţiri funciare şi de 
zone care n-au lucrări de îmbunătăţiri funciare. 

Această optică a mea a fost implementată datorită faptului 
că am considerat că fiecare inginer de îmbunătăţiri funciare are un 
ochi de specialist care poate să antameze eventuale dezastre în 
zonele în care nu sunt lucrări de îmbunătăţiri funciare şi, în acelaşi 
timp, să urmărească zonele mai concret şi cu responsabilitate. 
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Ca atare, cu ocazia inundaţiilor s-a simţit nevoia unor 
centre de intervenţie. Ca atare, centrele acestea de intervenţie vreau 
să vă spun că au fost singurele puncte strategice pe care le-a avut 
acest comitet ministerial de situaţii de urgenţă cu care s-a ajutat, şi  
am fost singura unitate care am avut într-adevăr utilaje cu care am 
reuşit să pompăm apa de la curţile oamenilor şi până în locurile 
cele mai izolate. Deci, am avut cele mai mari pompe de cea mai 
mare capacitate. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director, când aţi preluat ANIF-ul, cât personal 

avea? 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Când am preluat eu, personalul a fost de 5.400, şi l-am 

redus la 4.600. Deci, când am plecat eu în iunie, prin această 
restructurare pe care am făcut-o, reorganizare, deci în iulie, la 13 
iulie 2007, ANIF-ul avea 4.600 de oameni. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Să fie acesta un motiv, restructurarea, reducerea 

numărului de personal, şi a reducerii, diminuării suprafeţelor 
irigate în perioada 2006-2007? 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Nu, n-are nici o legătură.  
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci, n-are nici o legătură.  
 
Domnul Ioan Nastea: 
Noi nu am redus personal activ.  
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră aţi redus personal TESA. 



 

 19

 
Domnul Ioan Nastea: 
Noi am redus personal pasiv. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Am înţeles. 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Birourile erau pline peste tot şi, în special, personalul 

disponibilizat a fost personalul de la unităţile judeţene, pentru că, 
vă daţi seama, unitatea are 60 de unităţi, da? Deci, avea 44 de 
unităţi de administrare şi mai avea 12 sucursale. Deci, suprapunea 
activitatea sucursalei cu activitatea unităţii administrative şi, 
atunci, personalul de la unităţile administrative care erau din 
servicii auxiliare – personal, draci, laci ş.a.m.d. – l-am evacuat şi 
au rămas numai specialiştii la nivel de judeţ, urmând ca toată 
treaba financiară şi restul activităţilor să se facă la nivel de 
sucursală, deci pe şase-şapte judeţe. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ştiţi de ce v-am întrebat? Pentru că analizând dinamica 

personalului din 1989 până în 2009, timp de 20 de ani, am 
constatat că dacă în 1989 toată lumea spune că iriga 2,2-2,3 
milioane hectare la nivel naţional, nimeni nu spune că totuşi în 
sistem, în sector lucrau o sută de mii de oameni, iar vara se mai 
adăugau încă 20 de mii, 120 de milioane. Deci, irigau 2,2-2,3 
milioane, dar foloseau în sezon 120 de milioane. Acum irigăm 
300-400... 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Nu irigăm noi. 
 
 
 
 



 

 20

Domnul Gheorghe Tinel: 
Se irigă 300-400, dar în alte condiţii, în condiţiile 

economiei de piaţă, da? Şi în condiţii de responsabilitate directă a 
celui care vrea să folosească apă.  

S-a trecut de la, şi dumneavoastră aţi spus foarte bine la 
început, s-a trecut de la un mod de abordare, când apa era gratis pe 
Legea 81, dacă nu mă înşel, sau cât era, domnule ministru? Legea 
veche a îmbunătăţirilor funciare?  

 
Domnul Ioan Nastea: 
Legea 84. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Legea 84. Am trecut la alt tip de abordare, prin tarife, pe 

contracte, cu contribuţie proprie de 20 la sută, alt tip, că 
dumneavoastră aţi spus... 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Atenţie! Contribuţia nu era numai 20 la sută. Să nu ne 

îmbătăm cu apă rece. Deci, devenea cam circa 20 la sută numai 
pentru cei care erau până la 70 de metri. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Corect. Pentru ceilalţi... 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Pentru ceilalţi chiar era o sursă la nişte preţuri... pentru 

Dobrogea... 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Corect. 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Asta a determinat moartea Dobrogei, asta a determinat 

moartea întregului lanţ de amenajări din zona subcarpatică, dintre 
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subcarpatică şi lungă, deci, acolo asta s-a întâmplat. Datorită 
faptului că preţurile ajungeau nu la 20 la sută dintr-un tarif pe care-
l făceam noi şi trebuia să completeze agricultorul în jur de 70, 60-
70 la sută. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Noi am înţeles că activitatea principală a dumneavoastră 

în 2005-2006 a fost practic reducerea efectului inundaţiilor. Până 
în 2005, pe partea de vest şi pe partea de... 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Şi am avut implementarea aceasta a irigaţiilor. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
A lui Sârbu, 138, transformarea, pentru că s-a venit cu 

procedura nouă, tarife, tarifele diferenţiate. 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Această lege trebuia să se aplice într-un moment în care 

noi eram pe etape, că nu se putea face tot odată, dar în orice caz 
adusă într-un stadiu de funcţionare în care cu 70 sau 80 la sută să 
poată să fie făcut un tarif cât mai real. Erau staţii care n-au mai fost 
reparate de zeci de ani de zile şi acum trebuia să lucreze la nişte 
capacităţi cu intervenţia cui? Intervenţia ............ 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Bun. Eu altă întrebare vroiam să vă pun. O întrebare 

legată de faptul că în 2004 au fost luări de poziţie aici care au spus: 
noi am lăsat când am plecat o suprafaţă amenajată pentru irigat de 
1,5 milioane hectare. Asta presupunea, cel puţin aşa o înţeleg eu, 
domnule, 1,5 milioane, luai cheia, pac, dădeai drumul la sistem şi 
irigai 1,5 milioane de hectare. 

Din discuţiile purtate în teritoriu cu organizaţiile, unele 
într-adevăr au recunoscut că s-au băgat foarte mulţi bani în 2003 şi 
2004, 2003 fiind un an foarte secetos şi rezultă şi din dinamica 
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suprafeţelor irigate, că cea mai mare suprafaţă s-a irigat în 2003 şi 
că într-adevăr ei au băgat bani acolo, dar întrebarea este aşa: aţi 
găsit această suprafaţă amenajată din situaţiile statistice şi din 
raportările lor cu privire la programul investiţional pe perioada 
2001-2004? Şi dacă da, aceste 1,5 milioane de hectare, la care se 
face trimitere şi care sunt afirmate că au fost lăsate pregătite pentru 
irigaţii, cum de nu s-au regăsit în asociaţiile de udători, în 
transformarea lor din organizaţii în asociaţii pe 138? 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Acel milion şi jumătate de hectare, de care se povesteşte 

tot timpul sau de câtva timp, de un an de zile, că ar fi fost sau că 
sunt în amenajare, este exact cum spuneţi dumneavoastră. Dacă 
existau la cheie cum se spune, cine n-ar fi udat în 2003? Deci, un 
milion şi jumătate de hectare şi se udă 569 de mii. De ce? 

Deci, eu vă întreb pe dumneavoastră, nu vă întreb, că nu-
mi permit să vă întreb, vă spun, vă atrag atenţia, cum vreţi să-i 
spuneţi, deci, avem 1,5 milioane de hectare amenajate în 2003, 
2004, cum spuneţi, da? Şi în 2003 se udă 569 de mii, în condiţiile 
în care apa era gratuită, deci nu trebuia decât să te duci s-o iei şi s-
o pui în câmp sau s-o urmăreşti.  

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru... 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Sau dacă vroiai, la SNIF... Daţi-mi voie puţin. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu. Eu vreau să lămurim problema. În 2003 se irigă 569, 

în 2004 – 327 sau 324 de mii. Problema este aşa: dumneavoastră 
aţi preluat acolo structura aceasta a ANIF-ului. Lămuriţi-ne pe noi 
din acest punct de vedere. De ce? Sunt luări de poziţie aici care 
spun aşa: domnule, am lăsat la 31 decembrie 2004 o suprafaţă 
amenajată pentru irigat pe program investiţional de 1,5 milioane de 
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hectare. Ce aţi făcut cu această suprafaţă? De ce aţi irigat în 2005 – 
46 de mii de hectare? De ce cutare? De ce cutare? Unde s-au dus, 
că noi am băgat banii. Uite, rezultă din situaţiile noastre statistice, 
dar vizavi de nivelul investiţional, că noi am reparat şi am pregătit 
pentru irigaţii 1,5 milioane.  

Dumneavoastră nu trebuie să vă supăraţi, trebuie să ne 
explicaţi. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Nu mă supăr. Eu n-am venit aici să mă supăr, că n-am de 

ce să mă supăr. Care este realitatea, aceasta este, nu o putem 
modifica. 

Deci, dumneavoastră aţi văzut că s-au predat la UAI-uri 
1,1 milioane, da? 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Abia acum. 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Acum. Vreţi să vă dau o dinamică a... Vă spun aşa: în 

2009 au fost 17 UAI-uri pe o suprafaţă de 50 de mii de hectare; în 
2008 au fost 65 cu o suprafaţă de 200 de mii de hectare, da? Şi 
restul au fost predate până în 2007 inclusiv. Deci, 154 de UAI-uri 
în 2007, 113 în 2006, 76 în 2005, deci, noi am lucrat pe ele. Asta 
vreau să vă spun. Deci, noi am lucrat şi am predat suprafeţele cu 
staţiile, cu amenajările. S-au înfiinţat aceste UAI-uri. În momentul 
în care s-au înfiinţat aceste UAI-uri, eu i-am dat suprafaţa, nu i-am 
pus-o sub masă, da? I-am predat-o aşa cum era şi este prinsă în 
anexa 2 cum s-a predat. Ce am primit, aia am dat. Noi n-am mai 
făcut nimic, n-am avut voie să mai facem ceva la ele. Deci, ce s-a 
primit, aia este. S-au predat 1,1 milioane de hectare din acel milion 
şi jumătate. Erau prinse şi cele 200 de mii de hectare care erau la 
asociaţiile de udători până în 2004. Şi acestea sunt hectarele, nu 
sunt în altă parte. Că nu s-a udat. Noi am făcut până în 2007 
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aproape opt sute şi ceva de mii de hectare date la UAI-uri şi el vine 
şi udă în 2005 – 45 de mii şi în 2006 – 96 de mii. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu avea cum să irige în 2005-2006, că era .... 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Nu ştiu. Vreau să spun. Dar ei le-au avut la vremea 

respectivă, că au fost 800 de mii de hectare la vremea respectivă, 
date la UAI-uri. Şi sigur că socoteala, aşa cum se face la români 
întotdeauna, raportată peste normalitate, vreau să vă spun un singur 
lucru: UAI-urile acestea înfiinţate într-o amenajare au fost 
înfiinţate sau au devenit eligibile în momentul în care se înfiinţa pe 
51 la sută din suprafaţă. Deci, diferenţa de 49 la sută din amenajare 
au preluat-o tot ei, în situaţia în care şi exista, nu era în altă parte. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci, eu v-am întrebat... 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Cu minimum 51 la sută, el se înfiinţa şi-mi prelua tot. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Corect. El preia pe minimum 51, dar luase cu totul, el... 
Domnule ministru, eu vreau să lămurim aspectul acesta, 

de ce? Pentru că altfel se induce concluzia că eu ţi-am lăsat 1,5 
milioane de hectare, iar tu n-ai fost în stare să ai grijă de ele.  

Şi acum eu întreb aşa: ori tu nu mi-ai lăsat 1,5 milioane de 
hectare decât pe hârtie şi eu n-am cum să... aici este problema şi nu 
are cine s-o lămurească, decât dumneavoastră. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Discrepanţa este foarte simplă de lămurit, domnule 

deputat. Să se ia care au fost cele 1,5 milioane amenajările şi le 
punctăm cu terenul. Care-i problema? 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Corect. Da. 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Şi o să vedeţi dacă furturi au fost în amenajările raportate 

de 1,5 milioane înainte de 2004 sau au fost furturi. Că în momentul 
acela trebuia ca în amenajarea respectivă să nu fi fost nici o 
mişcare. Deci, dacă era impecabilă, era impecabilă, da? Şi atunci 
verificăm, ce atâta de batem în vorbe degeaba. Mergem şi o 
verificăm. Dacă era, era; dacă nu era, nu era. Adică luăm de bază 
1,5 milioane şi nu ne ducem să verificăm dacă au fost 1,5 milioane. 
Verificăm dacă au fost 1,5 milioane, eu sunt disponibil să merg şi 
eu, să verificăm, nici un fel de problemă şi, dacă au fost 1,5 
milioane, ne punem faţă în faţă cu ce s-a întâmplat şi cu ce este şi 
poate fi imediat toată situaţia, nu este nici o problemă. Într-o zi o 
scoatem perfect....... 

 
Domnul Constantin Chirilă: 
Constantin Chirilă, deputat de Constanţa. 
Aşa cum vă cunoşteam înainte de a ajunge în Camera 

Deputaţilor, ne-am mai văzut, un domn pragmatic aşa şi este 
pentru prima oară când cineva ne spune aşa, verde în faţă, ce s-a 
întâmplat la ANIF, pentru că ceilalţi, pe care-i regăsim acum în 
consilii de administraţie, în calitate de preşedinţi, directori prin 
ministere, i-am găsit că-s ca martorii de eroziune, şi înainte de 
cutremur şi după tot ei şi acum spun că ei nu ştiu nimic, că ei n-au 
gestionat nimic, că n-au făcut nimic, politicile acestea au venit de 
undeva. Ba, mă doare şi mai mult când văd că experimentul Banca 
Mondială este un fel de foaie de parcurs, în care spune şi pe unde 
să mergi, şi unde să ajungi, şi cu ce viteză şi pleacă. Ne mai şi 
compară cu Albania, cu... Asta vorbesc şi de legislaţia care ne-a 
fost impusă, pentru că mie mi se pare aberant ca nimeni din 
minister sau cei care... şi chiar din cadrul ANIF să nu fi făcut vreo 
observaţie, să spună: „Fraţilor, nu merge, nu se potriveşte. Acesta 
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este un regim pe care nu-l suport. Trebuie să-mi schimbaţi 
regimul”. Şi dezastrul a început cu acea despărţire, cel puţin după 
părerea mea, a Regiei de Îmbunătăţiri Funciare în cele două 
entităţi. Nu ştiu care a fost logica. 

Aş vrea să vă întreb dacă s-a făcut vreun demers ca 
această legislaţie să fie rescrisă sau să fie completată sau să fie... că 
noi vrem chiar s-o anulăm şi s-o rescriem. Bineînţeles, cu 
specialiştii, nu ne pricepem noi. Unu. 

Doi. Din discuţiile din teren, pentru că mie mi-a picat, să 
zicem aşa, subcomisiei, Moldova de Nord, Moldova de Sud şi 
Dobrogea, o zonă importantă în ceea ce priveşte partea de irigaţii şi 
durerea irigaţiilor din Dobrogea şi de îmbunătăţiri funciare şi mai 
ales de combaterea eroziunii solului Vaslui şi partea de nord. 
Implicaţiile sunt multe, factorii sunt mulţi. Şi din discuţiile din 
teren, spuneau: „Domnilor, ne-aţi luat tot”, cel puţin cei de la 
ANIF, „măcar un minimum de dotare tehnică dacă ne-aţi lăsa, ne-
am descurca şi mai uşor şi am şi rezolva nişte probleme punctuale. 
Aşa, apelăm la A-B-C-D, ştiţi ce înseamnă, ştiţi ce planează asupra 
noastră”. 

Credeţi că locul SNIF-ului sau o parte din SNIF sau poate 
baza de producţie, dar nu cred că mai este nimic, cel puţin din ce 
am văzut, Dumnezeu cu mila, s-a făcut jaf, n-ar fi fost înapoi lângă 
ANIF? Este un punct de vedere personal, ca om, nu trebuie să... 
Mulţumesc. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Domnule deputat, aţi sesizat esenţialul. Această lege nu 

trebuie acceptată. Formula în care a fost ea acceptată a arătat clar 
că cei care au contribuit s-o accepte sunt oameni care n-au ce căuta 
în domeniu şi nu sunt alături de interesul naţional, asta-i clar.  

Eu am încercat s-o schimb în nenumărate rânduri, şi m-am 
opus, în primul rând, de oamenii de la minister. Oamenii de la 
minister au fost cei care aveau tot interesul să nu aibă problema la 
minister. 
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Deci interesul ministerului nu este să aibă probleme la 
minister. 

Interesul ministerului este să nu aibă probleme la minister. 
Păi, şi atunci, ce facem, măi, fraţilor? Păi, dacă putem să 

să desfiinţăm ANIF-ul şi să-l dăm la judeţ, la vreo direcţie 
agricolă, am terminat problemele, domnule! Eventual, le mai dăm 
nişte bani şi cu asta ne-am spălat pe mâini; nu mai avem 
problemele nimănui. Să-şi spele în cap judeţul. 

Este cea mai mare greşeală, pentru că îmbunătăţirile 
funciare nu se pot rezolva la nivelul judeţului. A fost modificată 
legea chiar în sensul acesta acum un an sau nu ştiu când, acum un 
an şi jumătate. În lege scrie ca să se dea personalitate juridică 
unităţilor din judeţ. Deci, să facem o chestie uite aşa de mare, şi, în 
loc să folosim banii la întreţinut lucrările şi la reparat lucrările, să-i 
dăm pe nu ştiu ce angajat pe colo, pe colo, de Doamne ajută. 

Eu am vrut şi am dorit să modific legea, şi am acte care 
dovedesc lucrul acesta. N-am avut cu cine să mă înţeleg şi n-am 
avut cu cine să vorbesc. Este vorba inclusiv această imixtiune între 
minister şi Banca Mondială. Pur şi simplu mă duceau chiar şi până 
la demiteri. 

 
Domnul Constantin Chirilă: 
Iertaţi-mă că intervin. Folosiţi-ne pe noi. 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Bun. Acum, sigur că eu sunt puţin în afara subiectului şi, 

dacă nu sunt implicat direct, nu pot să-mi permit să vin să dau 
sfaturi. Dacă eram în continuare în traseu, sigur că puteam să 
vorbesc. 

Faţă de ce aţi spus dumneavoastră, eu, când am 
reorganizat toată treaba în ANIF, am pus pe nivel de judeţ; au fost 
unităţi de administrare cu o echipă de intervenţie sau cu două 
echipe de intervenţie. Sigur că în echipele acestea de intervenţie, 
numai ca să ai doi cu săpăliga şi unul cu un tractor pe care-l plimbă 
de colo până colo, nu rezolvi mare lucru, dacă n-ai şi nişte utilaje. 
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Deci, trebuiau făcute nişte investiţii pe utilaje, lucru de 
care nici nu s-a pus problema de a fi în discuţie. 

Eu am susţinut punctul de vedere ca, în situaţia unor 
intervenţii de urgenţă, a unor intervenţii de moment, este necesar 
să avem echipele şi cu responsabilitatea respectivă. Eu am creat 
aceste echipe. Am avut intervenţii. Sigur că nu puteam să las totul 
pe mâna SNIF-ului, pentru că mi se întâmplau multe lucruri. Şi am 
făcut lucrul acesta, dar l-am făcut la scară mică, nu puteam să mă 
dezvolt. 

De altfel, vreau să vă spun că în momentul în care am 
ajuns la ANIF, nu aveau nici cu ce să se deplaseze, domnule. Deci 
erau nişte lucruri foarte clare şi simple - nu se dorea absolut nimic 
să se facă. Deci nu aveau cu ce să se deplaseze, nu aveau cu ce să 
facă o măsurătoare, nu predau un amplasament, nu se întâmpla 
nimic, domnule. Ce a fost acolo, a fost, asta este.  

Dar în principiu, acest lucru - că dacă ar trebui să revină 
SNIF-ul la ANIF, nu ne dă voie în general, cum să spun, ansamblul 
general al legilor din societatea de astăzi. Dar, ca să am o echipă de 
intervenţie pe judeţ, reţineţi - pe judeţ, în care să am un buldo-
escavator, nişte lucruri minore... păi vreau să vă spun că pe 
perioada mea am luat 300 de Logan-uri cu bani din alte activităţi, 
fără bani de la buget. Aşa am reuşit să ajung la un Logan pe un 
inginer şi jumătate, ca să spun aşa. Şi bineînţeles că am fost 
contestat şi pentru astea. Le-am luat de la fabrică, că nu le-am luat 
de la dealeri şi, atunci, am fost contestat. Asta se întâmplă - vrei să 
faci şi, dacă faci, sigur că prima grijă a lor este suspiciunea, nu este 
că trebuie să facem şi cum trebuie făcut bine. 

Deci, cam asta cred eu. 
Formaţia de intervenţie eu am creat-o este creată în 

organigramă. 
Au umplut-o acum cu posturi de şoferi ale directorilor şi 

aşa mai departe. Cam cu asta este ocupată formaţia de intervenţie, 
şi sigur că nu face intervenţii, dar ea a fost creată pentru 
intervenţie, în organigramă. 
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Domnul Constantin Chirilă:  
Mulţumesc. 
 
Domnul Stelian Fuia:  
Sunt Stelian Fuia, deputat de Călăraşi. 
Domnule director, am o singură întrebare. Din ce am mers 

noi pe teren şi am văzut, şi vorbesc de SNIF acum, nu de ANIF, eu 
am mai spus-o aici - este deja în coşciug SNIF-ul. Am găsit numai 
vreo şapte filiale care sunt pe profit. Sunt nişte oameni deosebiţi în 
cele şapte filiale care fac tot felul de aranjamente ca să aibă 
activitate. 

Dumneavoastră – care sunteţi din domeniu şi cunoaşteţi 
sistemul de irigaţii în general, nu numai ANIF-ul, că ne interesează 
şi ce putem face de aici încolo, că este o muncă teribilă care s-a 
făcut în două luni şi jumătate şi trebuie cumva valorificată – deci 
cum aţi vedea evoluţia, restructurarea SNIF-ului? având în vedere 
situaţia în care se află SNIF-ul la ora actuală. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Este o societate naţională. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Statutul îl ştim. Ce putem face cu ea? 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Este o societate în care ADS-ul are 100% şi ar trebuit s-o 

ducă undeva ca să stabilească clar care-i va fi statutul. 
 
Domnul Ioan Nastea: 
Ca s-o ducă, îi trebuie bani. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Exact. 
 
 



 

 30

Domnul Ioan Nastea: 
Deci fără bani nu are ce să facă. Dacă din toate mijloacele 

fixe pe care le are – şi aici mă refer la terenuri, imobile şi aşa mai 
departe – le-ar scoate numai pe ele la vânzare şi cu bucata, atunci 
s-ar mai putea salva ceva, în sensul de a se crea nişte secţii, cum 
spuneaţi, pe acest eşafod care există, cu oamenii aceştia care au 
rămas, câţiva, şi care doresc să facă treabă şi care sunt implicaţi. 
Am putea să facem într-adevăr nişte echipe de intervenţie cu 
adevărat. 

Dar lucrările care sunt necesare la ora aceasta, şi mă refer 
la lucrările mari de investiţie, ele nu prea s-au mai făcut. De fapt 
80% din valoarea investiţiilor înainte de 1990 era pe îmbunătăţiri 
funciare. Acum ajunge la nivel de 10%, de 7%, de 8%. 

Întotdeauna, la Ministerul Agriculturii n-am avut oameni 
care să înţeleagă îmbunătăţirile funciare. Aici este marele necaz. 

Şi îmbunătăţirile acestea funciare, aşa cum sunt ele, ar 
putea să aducă o protecţie a cetăţeanului extraordinară din toate 
punctele de vedere, pornind de la irigaţii, pornind de la desecări şi 
terminând cu eroziunea solului. 

Dau un exemplu: eu am închis breşele. S-a spus: domnule, 
trebuie închise. Le-am închis. Credeţi că m-a mai întrebat cineva? 
Credeţi că a mai făcut cineva vreun comitet naţional pentru situaţii 
de urgenţă să verifice dacă comunele care au fost inundate la 
vremea respectivă şi-au creat vreun plan de apărare împotriva 
inundaţiilor? Că pe aceia care au avut casele în zona inundată i-au 
scos afară sau i-au mutat - a mai verificat cineva treaba asta? Nu a 
mai verificat nimeni. Digul este de 40 de ani, de 50 de ani în unele 
zone. El a fost întreţinut cu bani puţin, aceia câţi au fost, cum s-a 
putut. Dacă mai vin nişte nivele din acestea istorice, s-ar putea... 

Sigur, aici, unde am făcut noi, vă garantez eu că 100% nu 
este nici o problemă, dar sunt alte zone unde pot să apară tot felul 
de evenimente şi care pot crea alte zone. 
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Domnul Stelian Fuia: 
Domnule director, am înţeles, însă aceasta este o altă 

discuţie. Acesta este stilul românesc – când va veni din nou 
inundaţia peste noi - atunci ne aducem aminte că n-am făcut trei-
patru ani nimic.  

Însă, dacă mâine aţi fi director la SNIF, cu un contract de 
management, spuneţi una, două, trei, cinci măsuri pe care le-aţi lua 
pentru eficientizarea şi, să spun, salvarea ei - deci una, două, trei, 
patru, cinci. 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Am înţeles. Deci primul lucru este de a fi evacuată această 

tradiţională sau veche creanţă care îi stă în spate. 
Valoarea aceea care-i de la TRANSAG neplătită nu-i dă 

voie să participe nicăieri, nu-i dă voie să scoată o scrisoare de 
garanţie, nu-i dă voie absolut nimic. Deci, aceasta este din punct de 
vedere, să spun aşa, financiar, de eligibilitate financiară. 

Al doilea lucru pe care l-aş fi făcut eu pe vremea lui 2005 
era acest lucru - cum am transferat eu tot ce nu era nevoie în 
sistem. Şi de ce nu era nevoie? Nu era nevoie de cantoane, care 
erau degeaba, stăteau pe acolo. 

Eu am căutat la ANIF să scap de ele şi le-am transferat în 
protocolul doi - sunt prinse în protocolul doi - către SNIF. Rolul 
acestor mijloace fixe, active, cum vreţi să le spuneţi, acesta era - cu 
ele putea ori să-şi anuleze datoria aceea veche, prin vânzare, şi 
atunci devenea eligibil financiar şi mai vedea ce mai oprea, mai lua 
nişte credite, mai făcea nişte mişcări de genul acesta, că altfel, nu 
are cum să facă, pentru că lui îi trebuie dotare. Dotarea lui este la 
pământ. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Vă întrerup acum, pentru că din ce am văzut noi pe teren, 

deşi poată să aibă zece tractoare, două buldo-escavatoare în 
inventar, acelea sunt pe butuci, au rămas carcasele. Deci ele nu mai 
sunt funcţionale. 
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Domnul Ioan Nastea: 
Este o unitate căreia îi trebuie aproape ca de la zero să 

plece, având în vedere ateliere care nu sunt performante, că trebuie 
să-şi repare sculele, cu scule care trebuie să fie performante, cu 
personal pe care de unde-l mai iei, calificat pe sculele acestea 
performante, că nu poţi să laşi de azi pe mâine. 

Sigur, toată problema este dacă se doreşte, ca peste tot la 
noi - dacă se doreşte, faci; dacă nu se doreşte, n-ai cum s-o faci. 

Deci, aceasta corelată cu dorinţa Ministerului Agriculturii, 
de care aparţinem volens-nolens. Acum asta este. Să dea bani de 
investiţii, că, dacă nu sunt lucrări, ce să facă SNIF-ul? Pentru ce 
să-l înfiinţăm? Pentru ce se întâmplă acum? Când nimeni nu s-a 
zbătut? S-au luat trei lei. Ce să facă cu ei? Îşi iau salariile băieţii şi 
asta este, restul nu fac nimic. 

Eu, după ce am plecat de acolo, am făcut o firmă de 
proiectare. Întâmplător, am câştigat şi mergeam în teren şi vedeam 
ce se întâmplă. Mă durea sufletul şi am zis: ies complet, am 
renunţat la tot. Nu vreau să mai văd ce se întâmplă. Este incredibil! 

Băieţii stau liniştiţi, n-au nici un fel de problemă, că nu-i 
deranjează nimeni, personalul de conducere nu-i de specialitate, nu 
ştie ce să întrebe, nu poate să verifice, este dus în eroare, că-şi bat 
joc de ei şi aşa mai departe. Deci totul este vraişte. Şi avem 
pretenţia să se întâmple ceva. N-are ce să se întâmple. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Noi va trebui să avem şi nişte propuneri pentru viitor. Eu 

de aceea am întrebat, domnule profesor, cum vede salvarea SNIF-
ului, şi mari şanse nu sunt în situaţia actuală. 

Deci, dacă este să investim de la zero în utilaje pentru 
acele bazine în care se fac irigaţii şi dacă noi propunem mâine şi să 
presupunem că în anul viitor sau în viitorul apropiat guvernul 
aprobă o sumă de bani pentru investiţii în service în sistemul de 
irigaţii, cum să fie făcut? Prin SNIF? Sau dezvoltat un sector de 
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prestări servicii în ANIF? Investim în SNIF sau dezvoltăm în 
ANIF - schimbăm statutul ANIF-ului şi dezvoltăm? 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Administraţia are rolul ei. În toate ţările lumii există 

administraţie. 
Deci administraţia este ochiul specialistului care vede 

fenomenul, care stabileşte unde trebuie să intervină şi face prima 
propunere de ceea ce trebuie să se întâmple în zona respectivă. 
Acesta este rolul administraţiei. 

Cine execută, trebuie să fie executant şi să aibă calităţile 
unui executant. 

La noi, întreprinderile care sunt acreditate de Ministerul 
Agriculturii şi sunt constructorii din domeniul îmbunătăţirilor 
funciare vreau să vă spun că sunt neica nimeni. Sunt din aceştia cu 
două-trei şcoli adunate de pe la fiare vechi şi cu o firmă în 
apartament. Aceştia sunt constructorii cu care ne confruntăm când 
lucrări în îmbunătăţiri funciare. 

Vreau să vă spun că nu irigaţiile neapărat trebuie să fie un 
subiect, ci îmbunătăţirile funciare trebuie să fie subiectul, pentru că 
atunci când pleacă dealul şi se duc 70 de case, n-a plecat de dorul 
lelii, ci a plecat că trebuia să intervenim acolo cu nişte eroziune de 
adâncime, şi acolo unde se fomează viituri trebuia să venim cu 
nişte eroziune de suprafaţă. Dincolo, când vin ploile mari, apa 
bălteşte şi vor începe sărăturări cât cuprinde, că de abia scăpaserăm 
în 1990 de mare parte din ele, dar acum iar au început. Iar acolo 
unde nu se irigă apare deşertizarea. 

Deci eu am spus de la început - România nu se compară 
cu nimeni în Europa. Nu trebuie să ne uităm la nimeni ce se 
întâmplă. Noi avem problemele noastre, avem specialiştii noştri, 
avem oamenii noştri. Nu înţeleg cine să ne facă lecţiile, domnule. 
De ce altcineva? Când noi ştim foarte bine ce trebuie făcut şi cum 
trebuie făcut. Acesta este subiectul. 
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Este un domeniu extraordinar de complex şi de real şi, vă 
spun, de protecţie a cetăţeanului pe care nu-l mai regăsim în altă 
parte. 

Vreau să vă mai spun doar două vorbe. 
Rugămintea mea este: pentru că staţiile mari de la Dunăre 

sunt staţii funcţionale, chiar dacă nu sunt 100%, dar 60-70-80% din 
capacitate la ora aceasta funcţionează, domnule, nu trebuie neglijat 
faptul că trebuie să băgăm apă pe canalele magistrale. Apa trebuie 
băgată începând din martie, fără nici o problemă. Nu sunt cheltuieli 
mari. Eu am făcut o evaluare când eram la ANIF - cu două mii de 
miliarde vechi ducem apa la toată lumea. Cine are staţie în primire, 
o foloseşte, atunci o plăteşte, dar îi dăm apă cetăţeanului căruia i-
au secat fântânile, vine şi ia apă pentru animale, vine şi ia apă cu 
butoaiele cu căruţa, îşi pune o pompă şi îşi face jumătate de hectar 
de legumicultură sau mai ştiu eu ce. 

Domnule, nu trebuie să renunţăm. Este o avere chestia 
aceasta pe care o avem, cu toate amenajările acestea şi cu canalele 
acestea magistrale pe care le avem. 

Înainte de 1990 a fost o idee, şi am participat eu la o 
şedinţă când eram director în Irak de fapt, dar eram la Bucureşti, şi 
s-a propus să se facă un canal magistral pe cota lui două sute, cota 
de altitudine, care pleca de la Turnu Severin, pe curba de nivel de 
două sute, în aşa fel încât să aducă gravitaţional de data aceasta şi 
să scoată din funcţiune staţiile mari de la Dunăre şi să vină în 
amenajări pe canale gravitaţional. Nu s-a mai realizat subiectul. 
Dar acum, pentru că pe acestea le avem, trebuie neapărat să le 
menţinem. 

V-am spus: am făcut o evaluare – este vorba de două mii 
de miliarde vechi, şi erau chiar şi pentru amenajările din Dobrogea. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Două mii de miliarde pentru a asigura apa? 
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Domnul 
Două mii de miliarde erau la vremea respectivă pentru a 

asigura apa în canale până la distribuitor, adică până la staţia de 
pompare, până la un SPP sau până la... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi cum vedeţi, dacă ar fi fost realizabilă această chestiune 

şi ar fi...? 
 
Domnul 
Este realizabilă, nu dacă ar fi realizabilă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu, nu. Finalitatea ei economică, o astfel de investiţie. 
 
Domnul 
Finalitatea ei economică, să ştiţi că, în general, 

statisticienii sau economiştii, cum vreţi să le spuneţi, vă scot în 
nişte eficienţe nemaipomenite. Nu este nici o problemă de a 
justifica o eficienţă la un astfel de... pentru că, ce vă spuneam mai 
devreme, plecând de la faptul că asigurăm... în primul rând că nu 
mai avem subvenţia, mai ales acum; în al doilea rând, pentru că 
asigurăm o protecţie socială. Sunt zone întregi care pierd apa din 
fântână. Cum le duci apa? Le duci cu cazanele, cu ce le duci? Să 
iei sponsorizări ş.a.m.d. Sunt zone unde se pot folosi pentru 
agricultura la fermele mici pentru horticultură, pentru 
legumicultură ş.a.m.d. După aceea, tot ansamblul de mediu, nivelul 
freatic este alimentat constant şi permanent, creează un alt mediu 
ambiant. Aţi văzut jos, în Dolj, la Dăbuleni, acolo, eu, când m-am 
dus prima dată şi am luat un pumn de nisip cu scoici, am zis că nu-
i adevărat, că nu sunt acolo. 

Deci, sunt nişte fenomene de care dacă nu ţinem cont de 
ele, şi eu de aceea m-am bucurat că există această comisie, că 
poate măcar la nivelul acesta se pot prelua nişte lucruri şi duce mai 
departe, pentru că altfel n-aveam nici o şansă cu ministerul sau cu 
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cine am mai discutat eu. Sunt nişte lucruri extraordinare. Păi, în 
Dobrogoea, noi, din 400 de mii de hectare, udăm 25 de mii 
maximum! În fiecare an, 20-25 mii de hectare, din 400 de mii 
amenajate. Şi să ştiţi că nu sunt distrugerile mari la irigaţii. Sunt 
canale care nu sunt betonate, se pot dala, se pot... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Da, eu am înţeles, domnule director. 
Domnule director, noi am avut în plan o întâlnire aici cu 

specialiştii pe domeniul îmbunătăţirilor funciare. Discutaţi cu 
domnul profesor Nicolaescu şi cu ceilalţi colegi. Nu ne-a ieşit din 
plan, o s-o facem în cadrul Comisiei de agricultură. Nu săptămâna 
care vine, pentru că trebuie să ne finalizăm toate chestiunile 
respective. S-ar putea ca cealaltă sau peste două săptămâni, trei 
săptămâni de aici încolo. În mod sigur o facem şi o să veniţi să 
discutăm. Nu facem simpozion, ci o discuţie. O să le transferăm 
teme, moderăm aici, se înregistrează, cu toată chestiunea, o masă 
rotundă cu dezbateri pe îmbunătăţiri funciare. Şi o să vă invităm să 
dezbatem mai mult, inclusiv, cred, printre puţinii care aţi venit la 
această masă şi cu aceste tipuri de propuneri şi curajoase. Rămân 
să fie analizate, dar ele sunt variante. Şi îmi pare rău că n-au fost şi 
ceilalţi colegi aici, dar este o chestiune care... inclusiv de clarificat 
probleme de care s-a tot vorbit şi, din păcate, chiar cei care le-au 
adus în faţă n-au mers să vadă la faţa locului. 

Noi vă mulţumim şi vă invităm de pe acum, vă asigur, 
pentru că s-a lucrat în domeniu, faceţi parte dintre specialiştii cu 
activitate în străinătate, pe sectoare, pe sisteme. 

 
Domnul Ioan Nastea:  
Eu nu vreau să mi-o luaţi în nume de rău, dar este posibil, 

dacă sunt, vin, nu-i nici un fel de problemă, sunt solicitat să mă 
întorc în Irak. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
O s-o facem înainte. Ne spuneţi când aveţi planificată 

ieşirea, dar oricum în următoarele trei săptămâni, într-una din ele, 
nu săptămâna viitoare, în nici un caz, vedem. Vreau să discut şi la 
comisia... acolo trebuie să-i întreb pe toţi, pentru astfel de 
chestiune. Noi mai avem şi alte simpozioane care... 

 
Domnul Ioan Nastea: 
Apropo de Irak, vreau să vă spun următorul lucru. Irak, 

care a trecut prin ce a trecut, acum îşi dă seama că o astfel de 
amenajare este, şi ar putea să fie neglijat subiectul, având în vedere 
că s-ar descurca ei prin ceea ce fac acolo, dar dă de lucru omului, îi 
creează un venit eventual dacă vrea să-şi facă venituri ş.a.m.d. 
Interferenţa aceasta între îmbunătăţiri funciare şi om este o chestie 
extraordinară, pe care, dacă ar simţi-o toată lumea, ar fi 
extraordinar. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Corect. 
Mulţumim mult.  
Şi pentru că l-am făcut şi pe domnul ministru să asiste 

aici,  
Domnule ministru, noi am avut amândoi o discuţie şi ne 

interesează tot un punct de vedere legat de problemele acestea ale, 
sigur, şi ale îmbunătăţirilor funciare, deşi dumneavoastră aţi avut 
alte atribuţii în Ministerul Agriculturii, dar oricum aţi avut o 
anumită competenţă, să spunem, dată şi o însărcinare pe probleme 
legate inclusiv de Comitetul Interministerial. Şi multe lucruri pe 
care şi mie mi le-aţi spus, dar care nu pot fi spuse sau pot fi rămase 
la latitudinea celui care le spune. Şi nu numai, adică tot ceea ce se 
poate spune este normal să fie spus, dincolo de ce înseamnă 
angajamentul atunci când devii înalt funcţionar de stat. 

Am vrea să ne spuneţi câteva probleme legate de perioada 
aceea legată şi de ceea ce a însemnat şi îmbunătăţirile funciare şi 
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relaţionarea pe anumite programe care au venit spre îmbunătăţiri 
funciare. 

În ce perioadă aţi fost secretar de stat? 
 
Domnul Aurel Pană: 
Am fost în tot anul 1997 până în februarie 1998 şi apoi am 

revenit în minister la finele anului 1998 până la final, până în 2000. 
Deci, a fost o întrerupere politică, a fost detalierea aceea de la 
guvernare a PD-ului în perioada respectivă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Rugămintea mea este să ne spuneţi, după care... 
Repet pentru toţi cei care ar putea să discute de ce am avut 

întâlnirea de astăzi, este o întâlnire informală, pentru că nici noi nu 
suntem toţi, deşi nu este obligatoriu să audiem în plen, în 
majoritate ş.a.m.d., cum spunea ieri cineva aici, altfel ar fi trebuit 
să le impunem nişte reguli colegilor noştri în teritoriu pe cine 
audiază şi pe cine nu şi dacă au majoritatea acolo sau nu. Noi prin 
statut am lucrat pe subechipe şi, ca atare, ne-am conformat, nu? 
Dar am considerat că dacă astăzi este zi de audienţe la care avem 
hotărâre şi aprobare de continuare, să stăm de vorbă, iar colegii 
care şi-au făcut timp înseamnă că au şi interesul pentru 
problematica respectivă. Mulţumesc.  

Vă rog. 
 
Domnul Aurel Pană: 
Şi eu vă mulţumesc pentru invitaţia oficială. 
Am avut anumite competenţe cu responsabilităţi în 

minister şi vreau să mă opresc la una care a avut tangenţă cu 
chestiunile care se discută în cadrul acestei comisii.  

Am fost desemnat reprezentantul Ministerului Agriculturii 
şi Alimentaţiei la acea vreme în Comitetul Interministerial pentru 
Garanţii şi Credite din cadrul EXIMBANK, unde, cunoaşteţi, se 
acordau garanţiile de stat, se acordau garanţiile de periculozitate, 
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se acordau finanţări pentru producţia destinată exportului şi care 
avea o perioadă mare de realizare. 

În minister a apărut la un moment dat înştiinţarea că 
urmează să se intre în negocieri cu o firmă americană, 
TRANSCHEM, a fraţilor Caplan, care să ofere un pachet pentru 
dezvoltarea agriculturii. Ministrul de la acea vreme, domnul 
Gavrilescu, m-a înştiinţat că eu ar trebui să mă ocup şi că să fac 
parte din echipa de negociere pentru acest proiect. Eu, cum înţeleg 
lucrurile să le fac în toată activitatea mea şi pentru că am avut o 
oarecare experienţă de negocieri în activitatea anterioară, dinainte 
de 1989, după 1989, inclusiv negocieri la nivelul Uniunii 
Europene, Bana Mondială, chiar dinainte de 1989, şi FMI, am 
început, prin sarcina care mi-a fost trasată verbal, a mă documenta 
asupra a ceea ce înseamnă partenerul viitor de negociere. Şi am 
constatat, după părerea mea, două lucruri foarte interesante, care 
m-au determinat să am o anumită poziţie vizavi de acest proiect. 

Primul. Prin luna octombrie 1994, reprezentanţii 
TRANSCHEM, respectiv fraţii Caplan, au prezentat, în preajma 
declanşării campaniei electorale din acea perioadă, un program 
TRANSAG, ceva legat de agricultură, ......... şi TRANSAG, cum s-
a numit ulterior. Pe mine nu m-au interesat amănuntele, decât 
pachetul conţinut şi valoarea totală a ofertei. Valoarea totală a 
ofertei era de 50 de milioane de dolari. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
1994 sau 1996? 
 
Domnul Aurel Pană: 
Pardon, 1996, iertaţi-mă. Octombrie 1996, vă rog să mă 

iertaţi. În 1996, în preajma alegerilor. 
La acea şedinţă au participat majoritatea membrilor 

cabinetului, în care personajele principale, în afara prezenţei 
primului ministru, personajele principale trebuiau să fie ministrul 
de finanţe, care, mă rog, poţi să înţelegi politic, cu o anumită 
atitudine. Cert este că, în urma discuţiilor într-un cadru aproape 
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festiv, cei de la TRANSCHEM au cam înţeles că, luând cuvântul şi 
ministrul de finanţe, atunci, că deja li s-a acordat garanţia 
guvernului, nu garanţia guvernamentală, dar pe urmă ei au 
transpus-o în discuţie altfel, că este garanţia guvernului ca ei să 
desfăşoare o astfel de operaţiune în România şi în relaţie cu 
Ministerul Agriculturii. 

S-a schimbat guvernarea şi s-a venit cu noua propunere, 
fac legătura cu acest lucru, 50 de milioane, propunerea pentru un 
pachet cvasi-identic, cu foarte mici modificări, au adăugat la el 
nişte piese de schimb, se ridică dintr-o dată la 80 de milioane de 
dolari. A fost primul mare semn de întrebare pe care eu mi l-am 
pus vizavi de desfăşurarea unui astfel de proiect în România. Apoi 
am adâncit, să zic, verificările personale şi am constatat că aceeaşi 
firmă a avut o propunere identică de proiect, dar normal la o 
valoare diferită, cu Ministerul Agriculturii din Ucraina şi că, într-
un termen extrem de scurt, normal că nu s-au găsit plătitori pentru 
un astfel de pachet, guvernul ucrainian, tot acordând garanţie 
guvernamentală, a fost obligat să achite contravaloarea achiziţiilor, 
iar utilajele din pachetul respectiv au cam dispărut pe urmă, că nu 
se mai ştia de nicăieri ce se întâmplă. 

Luând la cunoştinţă despre toate acestea, mi-am spus 
părerea în faţa domnului ministru Gavrilescu, spunând că nu sunt 
de acord cu un astfel de proiect şi că eu nu înţeleg să intru la 
negociere pe un astfel de proiect, având în vedere aceste lucruri. 

Printre altele, domnia sa mi-a argumentat: nu, că 
pregătire, aderare NATO, trebuie căutată undeva, să se dea 
impresia că ar fi fost luată o decizie undeva la un nivel care pe 
mine mă depăşeşte, şi că eu trebuie neapărat să intru la negocieri. 
Şi în momentul acela s-a hotărât, şi i-am spus: „Domnule ministru, 
este cineva, este un secretar de stat care se ocupă în mod direct de 
problemele RAIF-ului de la acea vreme şi avem RAIF-ul, găsiţi cu 
dânşii”. 

O altă motivaţie pe care din start o aveam, deci nu-mi mai 
trebuia nici un fel de documentaţie, este că eu nu sunt partizanul 
garanţiilor guvernamentale pentru operaţiuni comerciale. 
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Era o operaţiune clasică de export-import şi nu se făcea 
decât să găsească o instituţie chipurile a statului român care să fie 
pe o perioadă determinată, deci perioada în care să prevadă 
contractul pentru plata contravalorii, să fie un fel de reprezentanţă 
care, prin contract, îşi asumă achiziţionarea pachetului respectiv, 
ca apoi este treaba ei cum se descurcă să dea, mai ales că era pe 
pachete de 500 de hectare prevăzut, nu pentru mai mult de 500 de 
hectare, şi era o dispoziţie foarte clară transmisă de la cabinetul 
primului-ministru din acea vreme - că astfel de pachete să nu fie 
oferite şi vândute decât în sistemul privat din agricultură. Ori, în 
sistemul privat din agricultură din acea vreme... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci aceasta era o decizie luată la cabinetul... 
 
Domnul Aurel Pană: 
Aşa s-a transmis. A spus că acest pachet urmează să fie 

pus la dispoziţia numai a sistemului privat, iar agricultura de stat, 
că încă nu se trecuse la privatizarea într-o formă sau alta în marile 
IAS-uri, pe marile suprafeţe, deci ele să nu aibă acces, şi că să fie 
cu destinaţie. De aceea era suprafaţa de 500 de hectare, şi mai era 
acolo o condiţie pe care eu nu o vedeam realizabilă - era o vorbă 
că, cu sprijinul USID, va veni şi o asociaţie a fermierilor 
americani, iar un fermier american va lucra la început pe lângă 
producătorul român, pe lângă fermierul român, şi că structura 
majoritară de producţie era de porumb şi că vor prelua şi întreaga 
cantitate de porumb, şi deci este asigurată inclusiv valorificarea. 

Deci s-a decis atunci. Instituţia care să fie parteneră 
TRANSKEM-ului nu s-a putut găsi, nimeni nu vroia, pentru că se 
discutase în prealabil cu EXIMBANK-ul, şi nimeni nu vroia să 
pună în discuţie. Nu apăruseră încă nişte societăţi care să facă o 
astfel de operaţiune. Era pur şi simplu un contract comercial, că nu 
aveai nici măcar de-a face cu producătorul acelor utilaje. Dacă 
aveai de-a face cu producătorul acelor utilaje, nu era nici o 
problemă. 
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Cert este că s-a format o echipă cu domnul Apostol, care 
era la RAIF în acea vreme, şi cel care coordona activităţile RAIF-
ului, aşa cum am spus, ca secretar de stat, fiind în atribuţiile 
domniei sale, domnul Dobrescu. 

Lucrurile au mers, ceea ce am fost rupt total de această 
problemă. Şi având în vedere calitatea mea de membru în Consiliul 
Interministerial, m-am trezit cu reprezentanţi din partea a două 
mari firme, respectiv Claas şi John Deer, care m-au înştiinţat că şi 
ei la rândul lor au depus un dosar şi o solicitare de finanţare a unui 
proiect pentru agricultură. John Deer-ul venea cam cu aceeaşi 
structură pe care o avea TRANSKEM-ul, la o valoare apropiată de 
cele 50 de milioane iniţiale, şi mai ales ei erau producătorii, pentru 
că întreaga structură sau aproape întreaga structură de produse, de 
maşini agricole şi instalaţiile de udare erau de provenienţă John 
Deer. Dânşii au venit şi au fost uşor intrigaţi cum de nu se poate 
intra într-o relaţie directă pe un program şi că sunt acceptaţi nişte 
comercianţi care cumpără de la ei şi vin şi revând în România. 

Claas-ul avea iar o propunere extrem de interesantă. Era 
mult mai mică, era de 25 de milioane. Competenţa de aprobare a 
unui astfel de proiect era numai la nivelul Ministerului de Finanţe; 
nu trebuia să intre în Comitetul Interministerial pentru Garanţii şi 
Credite. Era suma maximă care intra în competenţa Ministerului de 
Finanţe. Ceea ce mi-au spus şi unii şi alţii - că ei nu sunt dispuşi să 
dea nimic nimănui. 

Deci ei au zis că vor să facă o operaţiune cu România, 
fiind producător direct, iar Claas-ul, în cadrul aceluiaşi proiect, 
propunea transferul gratuit către „Semănătoarea” a liniei 
tehnologice pentru realizarea unei combine în România pe o 
perioadă, cu know-how, cu tot ce trebuie, pentru ca lucrurile să 
meargă bine. Iar în gama tractoare ei luau din Austria. Oricum, 
erau foarte competitive şi tractoarele şi toate. 

Eu nu puteam să intervin, decât să iau la cunoştinţă, însă 
domniile lor au vrut să... Am încercat o discuţie - nu, domnule, nu 
este treaba ta, nu negociezi. 
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Am mers la EXIMBANK, pentru că erau întâlniri lunare 
şi, îmi amintesc foarte bine - în luna premergătoare lunii în care 
urma şedinţa de punere în discuţie pe fond a solicitării Ministerului  
Agriculturii pentru acordarea garanţiei, ne-am trezit tot în această 
perioadă când se apropia discuţia legată de programul 
TRANSKEM că preşedintele Consiliului Interministerial a fost 
schimbat şi a venit domnul Ionuţ Costea. Nu mai ştiu cine era, n-
are importanţă, dar spun ceea ce ţin eu minte. Şi de ce ţin minte? 
Pentru că am fost întrebat în mod direct, fiind una dintre ultimele 
şedinţe la care am participat, la puţinele la care am mai avut de 
participat, şi a zis: luna viitoare avem un proiect, o solicitare a 
Ministerului Agriculturii. Eu ştiam despre ce era semnătura 
domnului Gavrilescu pe solicitarea respectivă şi, cu bună intenţie, 
din poziţia dânsului vizavi de proiectul respectiv, crezând că şi eu 
mă situez pe aceeaşi lungime de undă, am fost întrebat: „Domnule 
Pană, puteţi să ne spuneţi ceva în avanpremieră, înainte?”. Şi i-am 
spus: „Eu nu sunt de acord cu un astfel de proiect. Sunt alte 
proiecte.”, deci în cadrul şedinţei; sper să fie acolo o stenogramă 
sau să-şi mai aducă aminte alţii. 

Cert este că în luna următoare, mă rog, nici n-am ţinut 
cont, nici n-am băgat de seamă că a trecut luna şi nu am fost 
chemat la şedinţă. Mă trezesc după ce a avut loc şedinţa că 
directorul, pentru că era şi o subcomisie în care era directorul 
economic al ministerului, zice: „Domnule Pană, n-aţi fost. A fost 
domnul Dobrescu la şedinţă şi s-a discutat TRANSKEM-ul şi s-a 
aprobat”. 

După această şedinţă, până în ianuarie 2008, pentru că în 
6 februarie ne-am dat demisiile, am revenit la încă una - două 
şedinţe ale Comitetului Interministerial şi contactul meu apoi cu 
Comitetul Interministerial a fost întrerupt. 

Secretarul de stat din partea UDMR, Ştefan Pete, a 
funcţionat apoi ca reprezentant al ministerului în acest Comitet 
Interministerial.  

Desigur că am avut puţine probleme pe care eu cred că 
este bine să... Noi ne-am dat demisiile. Pentru atitudinea mea faţă 
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de acest proiect, după ce mi-am depus demisia, domnul Gavrilescu 
depune la cabinetul primului-ministru o mizerie, o ceva pe care mi-
am permis să-i spun, şi să luăm aminte că Dumnezeu nu bate cu 
parul, că l-aţi văzut aici, şi am spus: „Nici otreapă la uşa mea nu 
meriţi să fii vreodată, să mă şterg pe picioare”. Era un jeg în care el 
propunea primului-ministru, pentru incompetenţă, insubordonare, 
in, in, in, eliberarea mea din funcţie, deşi eu aveam depusă 
solicitarea de eliberare din funcţie. 

Ceea ce-mi mai aduc aminte, pentru că oamenii mai uită, 
cei care s-au ocupat direct - v-am spus că am negociat - am fost 
permanent în echipe de negociere atât înainte de 1989, cât şi după 
1989 imediat, nu neapărat când am avut funcţia de secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii. 

Le-am atras atenţia colegilor care au răspuns unei invitaţii 
a TRANSKEM de a face o vizită de lucru în Statele Unite că în 
primul rând la o firmă comercială nu au ce căuta, pentru că este o 
firmă comercială şi ţi-a oferit în scris, ştii, îţi dă poze. Şi, pe urmă, 
aproape tot ministerul era într-o veselie prin faptul că veniseră 
băieţii îmbrăcaţi în nişte cămăşi personalizate - fiecare avea pe 
piept scris numele, curelele la pantaloni tot aşa, erau personalizate. 
Şi eu am spus: niciodată nu trebuie să mergi ca invitat, mai ales 
când eşti funcţionar de stat, pe banii partenerului tău privat în plin 
proces de negociere. Asta face parte din abece-ul iniţierii celor care 
sunt pe calea de a se iniţia în procesul de relaţii. Domnul Fuia ştie 
bine ce înseamnă acest lucru. 

De asemenea, au fost chestiuni care m-au frapat - de ce 
negociere la nivel de director RAIF şi semnare de contract cu 
protocol cu prezenţa primului-ministru la sediul guvernului? 

Permanent era vorba - sunt prietenii noii administraţii 
americane, vom fi ajutaţi NATO. 

Şi îmi amintesc că nu am putut să fac o conferinţă de 
presă pe această temă decât în curtea ministerului în ziua în care au 
adus să expună un tractor John Deer. Parcă-l văd şi acum expus 
acolo, în faţa ministerului, sub fereastra ministrului. 
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Normal, am dat un interviu şi mi-am spus părerea, exact 
cum v-am spus la început - şi ce s-a întâmplat în Ucraina, şi 
lucrurile aşa au mers. 

Eu cred că ar fi fost interesante şi schimburile de 
informaţii pe canale diplomatice, pentru că acolo am putea 
descrifra mult mai multe. Eu v-am spus numai cu ceea ce am intrat 
în contact absolut direct, dar cred că sunt mult mai multe. Aşa 
cum, eu, de exemplu, primeam de la ambasadorul la acea vreme la 
Washington, parcă nu puteam să-mi iau de pe internet, deci 
primeam săptămânal care sunt cotaţiile grâului la bursa din 
Chicago. Dacă o asemenea problemă era de o importanţă 
fantastică, eu nu cred că un astfel de proiect putea să fie trecut cu 
vederea de o reprezentanţă... Măcar consilierul economic al 
ambasadei tot transmitea şi întreba: „Ce faceţi cu ăla? Este 
proiectul. Se derulează? Nu se derulează?” şi aşa mai departe. 

Deci, era normal să se intre în colapsul în care s-a intrat şi 
în care colegii de la SNIF acum trag toate ponoasele. Este 
interesant, din punctul meu de vedere, ar fi fost interesant să văd 
la, pentru că au fost valorificate, la ce nivel au fost valorificate. Aş 
vrea... ar fi fost... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
15 milioane. 
 
Domnul Aurel Pană: 
...interesant care sunt achizitorii acelor bunuri de la 

AVAS şi să nu-mi pună, ca la salamul de Sibiu, un cal şi un pui, să 
mă socotească că eu am luat 30 de combine şi 40 de tractoare, să-
mi spună că sunt unul şi cel care a luat, săracu’, care a apucat şi el 
doar... că n-a mai vrut să ia plugul reversibil celălalt a luat un plug 
reversibil sau a luat o remorcă şi să spună: da, un cal şi un pui, ca 
la salamul de Sibiu. Deci, nu... cred că trebuie o analiză... Şi 
valorificarea a fost, după părerea mea, dacă a fost de 15 milioane, 
extrem, extrem de scăzută, pentru că erau produse absolut noi, 
începuseră unii, au fost câţiva, foarte puţini, care au achiziţionat. 
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Valoarea, eu cred, nefiind direct, eu cred că valoarea finală a 
proiectului a fost mai mare, pentru că negociatorii au uitat pe 
parcursul negocierilor, pentru că prea veneau repede toate şi se 
negocia într-un ritm rapid, au uitat de taxa vamală, au uitat să 
introducă în prevedere şi să obţină acordul Ministerului de Finanţe 
că acest import de maşini şi utilaje din acest proiect este scutit de 
taxe vamale. Au zăcut vreun an de zile pachetele pe undeva, în 
vamă, la Constanţa. Atunci am avut posibilitatea să stau faţă în faţă 
cu unul dintre fraţii Caplan, care, nu ştiu de ce, mă rog, pe cei căi, 
că nu pot eu să intervin, că a intervenit taxa vamală, cei care au 
negociat şi ministrul de finanţe. Acesta este cadrul instituţional la 
nivelul dumneavoastră echipele de negociere şi apoi Ministerul 
Agriculturii să se adreseze Ministerului de Finanţe şi cu asta-basta. 
Şi cam aici s-a încheiat experienţa mea vizavi de acest proiect, 
împotriva căruia m-am pronunţat întotdeauna. Şi în general nu sunt 
adeptul garanţiilor guvernamentale, mai ales că aceasta era o 
operaţiune comercială pură. Şi era clar că statul român era într-un 
mare dezavantaj. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul coleg Fuia. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule ministru, noi ne ştim de mulţi ani de zile, dar se 

pare că din toţi cei care au trecut pe aici, pe la comisie, şi memtrii 
comisiei, în afară de domnul profesor care a fost implicat în 
primele faze sau i s-a bătut la uşă, de mine, care am fost implicat 
de cealaltă parte comercială, sunteţi singurul care-şi mai aduce 
aminte ceva despre acest proiect. Toţi care au trecut pe aici sunt 
amnezici. Dobrescu a uitat că a lucrat cu Apostol. Nici nu se 
cunosc probabil. A uitat că a fost pe la Comisia Interministerială. 
Costea se gândeşte: „Da, cred că a fost o garanţie 
guvernamentală”, parcă ar fi dat o sută de garanţii guvernamentale 
pe lună la vremea aceea. Ministrul Mureşan zice: „Au fost multe 
pe vremea mea”. Deci, sunteţi singurul care... poate trebuia să vă 
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chemăm mai devreme un pic, ca să ne creaţi un pic de bază pentru 
mai multe întrebări pentru ceilalţi. 

Acum, sunt câteva întrebări punctuale. A fost o vizită din 
minister în Statele Unite la invitaţia lui TRANSCHEM? Ştiţi cine a 
participat? 

 
Domnul Aurel Pană: 
În mod categoric, a fost o delegaţie condusă de domnul 

Dobrescu. Deci, domnia sa ştie exact cine. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Mulţumesc. Deci, noi nu ştim. 
Doi. N-aţi fost la şedinţa de aprobare a garanţiei 

guvernamentale, dar aţi văzut cumva dosarul înainte? Staţi o 
secundă, să vă explic un pic. Când se aprobă o garanţie 
guvernamentală pentru un proiect, nu trebuie să ai nişte garanţii 
subsecvente sau cum se numesc? Adică, aduc 80 de milioane 
dolari în ţară în bunuri, pot fi avioane, poate fi porumb, pot fi 
tractoare. Ce fac cu ele? Am contract cu Tabără? Am contract cu 
cine să le ia sau le aduc şi mă uit la ele? 

 
Domnul Aurel Pană: 
Din păcate, nu se prevăd astfel de garanţii subsecvente ca 

procedură. Se acordau în acea vreme garanţii guvernamentale 
numai la nivelul instituţiilor de stat. Şi era suficient... cum să spun, 
dosarul a fost un dosar de fundamentare ca şi când acum ai face un 
proiect pe fonduri structurale şi, mă rog, să nu spunem la 80 de 
milioane, să rămână la 8 milioane pe o structură şi în care în 
proiectul acela, în studiul de fezabilitate şi în toate celelalte, hârtia 
suportă. De acolo era clar, era deja... pentrucă era RAIF introdus, 
erau module de câte 500 de hectare care aveau sisteme de irigaţii în 
funcţiune, erau suficienţi fermieri privaţi care, pe astfel de module, 
să preia ş.a.m.d. Deci, nu se solicitau la nivel instituţional nişte 
garanţii, altele decât pur şi simplu dosarul cu un studiu de 
fezabilitate pentru proiectul respectiv. 
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Domnul Stelian Fuia: 
Domnule ministru, ştiţi cumva cine a asistat, cine a 

preluat modulele sau parţial, că n-au venit toate odată, au venit o 
dată combine, o dată tractoare, o dată hedere, că au stat prin port, 
povestea este largă, cine a participat la preluarea lor, la 
inventarierea lor în port? Pentru că, din ce am ascultat pe aici, 
nimeni nu-şi aduce aminte să fi fost în port, să semneze un proces-
verbal de recepţie a combinelor, tractoarelor, tot ce a fost acolo. 

 
Domnul Aurel Pană: 
Nefiind în sfera de competenţă profesională... De altfel, 

Dobrescu răspundea de RAIF şi de tutun. N-a mai avut altă 
competenţă. Deci, a avut două regii. Şi cai de rasă a avut. Două 
regii. Nu putea să se suprapună... aşa... o dată. A doua, după 
părerea mea, era obligaţia RAIF-ului să-şi trimită, pentru că ei 
trebuiau să preia de acolo.  

Nu ştiu, nu am, nefiind în... pur şi simplu, vă spun că, la 
un moment dat, nu mai m-a interesat. Am ştiut că va fi o leapşă şi 
cu asta-basta. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Ultima întrebare. Aţi fost implicat sau vi s-a propus, în 

prima fază, să vă ocupaţi de proiect de către domnul Gavrilescu 
sau de către administraţie. Aţi studiat TRANSCHEM, aţi avut 
informaţii, publice sau mai puţin publice, aţi primit informaţii de la 
servicii despre TRANSCHEM? Le-aţi pus la dispoziţie ministrului, 
guvernului? Pentru că la fel, în afară de Dăianu, nimeni nu 
recunoaşte până acum că ar fi primit o informaţie de la serviciile 
care... acesta este rolul lor în ziua de astăzi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu recunosc. 
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Domnul Stelian Fuia: 
Nu. Dintre cei care au stat la masa în partea cealaltă, 

domnule profesor. Îmi cer scuze. 
 
Domnul Aurel Pană: 
Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut, când am 

intrat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii sau 
unul dintre primele a fost şi acela de a cunoaşte reprezentantul 
instituţiilor specializate pe informaţii care se ocupă de minister. 
Nici un individ român sau străin nu intra la mine în birou, până 
când nu-l consultam şi mă retrăgeam în biroul din spate şi, în timp 
real, aveam informaţia cu cine stau de vorbă.  

De la ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, de exemplu, ştiu 
de aici, dar din discuţii, nu am scris. Probabil că venea ceva scris, 
pentru că eu îi iscam, însă am trăit nişte momente penibile. 
Venea... pentru că în PNL era şeful de informaţii, venea plicul cu 
antetul instituţiei, nu ştiu de ce se găsea la Dobrescu şi probabil 
că...  Gavrilescu a fost un fricos. El venea cu plicul şi se vedea 
antetul că era antetul SRI, era foarte clar şi: „Ştiţi, am primit 
nişte... Aurele, te rog frumos, poţi să ne laşi şi pe noi să discutăm”. 
Pe urmă, de fiecare dat când eram la Gavrilescu... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă spunea ministrul, nu? 
 
Domnul Aurel Pană: 
Da, ministrul Gavrilescu. Şi de fiecare dată când îl 

vedeam pe Gavrilescu că vine cu plicul cu antetul SRI, eu mă 
ridicam: „Domnule, atât am avut, gata, am terminat, discutăm altă 
dată. Este Okay”. Deci, eu nu puteam... deci, acestea sunt canalele 
de informaţii. Că dacă nu colaborezi cu ei în mod loiali, este o 
eroare. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Eu vă mulţumesc. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Tinel. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule ministru, aş începe cu începutul. Ce arie de 

responsabilitate aveaţi în Ministerul Agriculturii când eraţi secretar 
de stat? 

 
Domnul Aurel Pană: 
În Ministerul Agriculturii am avut partea economică a 

ministerului, integrarea europeană, cu dezvoltarea rurală, cu tot ce 
ţine de procesul de integrare europeană. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
V-am pus întrebarea aceasta pentru a lămuri un aspect. Şi 

dumneavoastră aveaţi partea de integrare, partea economică şi tot 
ce înseamnă derulare proiecte. Dobrescu se ocupa de caii de rasă, 
SNIF, iar reprezentantul Comisiei Interministeriale Credite, 
Garanţii Guvernamentale eraţi dumneavoastră. Deci, este o decizie 
extrem de ciudată a ministrului Gavrilescu la acea dată: unul se 
ocupă de partea de negociere şi altul să-şi asume responsabilitatea 
acordării şi avizării proiectului pe credite şi garanţii 
guvernamentale. 

Însă aţi făcut mai multe afirmaţii aici şi cea mai 
interesantă pe care o confirmaţi a mai spus-o Mureşan. A spus că 
de la cabinetul primului ministru a venit o notă sau un document în 
care vi s-a atras atenţia sau vi s-a spus că proiectul se adresează în 
exclusivitate sectorului privat. 

Există acest document undeva? 
 
Domnul Aurel Pană: 
Eu nu am intrat în posesia documentului, dar în 

discuţiile... relaţiile mele cu Mureşan, în prima etapă de revenire a 
mea, au fost extrem de dure, ca să folosesc un termen consacrat, 
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vroia să mă lase să ascut doar creioane în minister. După câteva 
luni, am avut o discuţie mai bărbătească cu el, cu origini, cu 
reducere la origini ş.a.m.d. şi am spus că pe mine nu mă 
interesează şi chiar îi rog să nu-mi povestească nimic din ceea ce 
fac, pentru că eu, dacă sunt întrebat, nu vreau să aflu nimic, pentru 
că dacă sunt întrebat, spun. Şi vă rog eu frumos, pe mine lăsaţi-mă 
să muncesc. Eu sunt cu munca, voi cu treaba voastră, nu mă 
interesează, nici nu vreau să-mi povestiţi ce se întâmplă. Şi la 
revenirea mea în minister, nu mi-a mai lăsat partea de economic, i-
a dat-o domnului Pete, a fost la domnul Pete în cadrul 
competenţelor. Eu mi-am desfăşurat în continuare activitatea pe 
integrare europeană şi pe dezvoltare rurală. Am avut o colaborare 
extraordinară cu Cioloş, într-un cadru absolut neoficial am să vă 
spun. Cioloş mi-a transmis în calitate de funcţionar care a fost 
trimis de statul francez, pentru că era la ANDA pe doi ani de zile, 
la o propunere pe care a făcut-o şi a fost la ANDA în Franţa, l-au 
considerat ca pe unul şi l-au trimis în cadrul comisiei, era ....şase 
agricultură în acea vreme, ca pe un cetăţean francez, ca pe un 
specialist francez. Şi vreau să vă spun că în perioada aceea am 
colaborat cu el... păi, dar s-au finalizat documentele pe 12 ianuarie 
2000, de depunere a programului pentru agricultură la Bruxelles, 
datorită colaborării dintre Cioloş şi mine şi a activităţii pe care a 
mai depus-o un fost secretar de stat din Ministerul de Finanţe. N-
aveau cu cine discuta cei de la comisie. Deci, aportul pe care l-a 
avut Cioloş a fost infinit mai mare decât al Ambasadei de la 
Bruxelles, este zero, dar şi al ambasadei noastre pe lângă Comisia 
Uniunii Europene. Deci, el numai... şi era un simplu... aveam 
informaţii berechet, ce să spun. Primeam săptămânal pachetele cu 
informaţii. Ştiam când să negociez, ce să negociez, cât să cer în 
plus la SAPARD, de exemplu. Nu ştie nimeni. 50 de milioane le-
am obţinut într-o singură seară, la o masă la restaurant, pentru 
România, nu pentru noi, noi n-am obţinut nimic. 

Deci, nu am avut, pentru că nu aveam acces, iar pe 
vremea lui Mureşan, pe tot felul de documente şi de colaborare pe 
tronsonul sau pe culoarele Calea Victoriei-Cotroceni erau într-un 
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cerc super-restrâns, nici nu trebuia să bănuieşti că poţi să intri în 
posesia... Dar mai auzeai. A venit, eu n-am văzut hârtia, însă ştiu 
că a fost această indicaţie numai pentru sistemul privat. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Colegul Fuia v-a întrebat, şi eu revin cu întrebarea - acea 

documentaţie pentru TRANSKEM, până să plecaţi dumneavoastră, 
pentru aprobarea creditului guvernamental şi pentru susţinerea lui 
în comisia aceasta interministerială, aţi văzut-o vreodată? 

Aţi văzut clar beneficiarii pentru pachetele acestea venite 
din Statele Unite? 

Cine erau acei beneficiari? 
Pentru că eu refuz să cred că ei analizau pe gros: domnule, 

analizăm la global proiectul şi vedem noi care vor fi beneficiarii, îi 
identificăm după ce obţinem garanţia, după, după, după. Deci, este 
foarte important să vedem. Că s-a tot spus aici: domnule, ideea a 
fost foarte bună, dar managementul a fost prost. Domnule, ideea 
trebuia transpusă într-un proiect foarte bun. Şi, pentru ca proiectul  
să fie foarte bun, trebuia să ai beneficiarul stabilit clar, din start – 
domnule, eu mă duc la Comisia aceasta Interministerială şi spun: 
uite, am 600 de pachete din acestea sau câte sunt şi am 600 de 
beneficiari. Beneficiarii sunt aceştia şi în judeţele respective le dau 
acestora. Dumneavoastră aţi spus că suprafaţa medie era undeva la 
500 de hectare. Bun. Ei, aceştia pentru 500 de hectare, câţi erau 
acolo, 600, trebuiau identificaţi clar şi spuşi acolo: uite, domnule, 
aceştia vor fi beneficiarii. Pentru că, dacă beneficiarii nu erau, 
ideea aceea, aşa cum a fost ea gândită, a fost proastă din start. 

 
Domnul Aurel Pană: 
Nu a existat o asemenea identificare pentru că ar fi fost 

discuţii. 
Deci nu am văzut niciodată dosarul care a fost prezentat la 

Comitetul Interministerial; nu l-am văzut în integralitatea sa 
niciodată. De el s-a ocupat echipa de negociere. Eu, ceea ce am 
văzut, am văzut adresa pe o jumătate de pagină. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Cine a fost în echipa de negociere? 
 
Domnul Aurel Pană: 
Apostol a fost şeful şi a fost coordonată de Dobrescu. Mi-l 

mai amintesc pe Lucian Ionescu, că a fost şi el introdus într-o 
astfel de echipă. Încă era director; a fost menţinut în funcţia de 
director. 

Deci nu am văzut decât adresa în care ministerul îşi 
însuşeşte şi susţine. Este frază standard: vă prezentăm..., semnat 
Gavrilescu. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar oferta de 50 de milioane iniţială o aveţi? 
Mai aveţi vreun document din prima ofertă de 50 de 

milioane? 
 
Domnul Aurel Pană: 
Nu am. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dumneavoastră aţi spus aici: până să se schimbe 

guvernul, ei am venit cu o ofertă de 50 de milioane. S-a schimbat 
guvernul, au modificat oferta şi au făcut-o de 80 de milioane. Şi a 
fost primul indiciu la mine că ei sunt neserioşi şi că este altceva. 

 
Domnul Aurel Pană: 
Exact. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ne interesa foarte mult. 
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Domnul Aurel Pană: 
Eu v-am spus că relaţiile mele au fost cu instituţiile 

specializate şi care deţineau informaţii. Adică eu am respectat cu 
stricteţe legile ţării. 

De unde puteam să iau informaţii? Că, dacă mergeam să-l 
întreb pe Florin Georgescu, ce-mi spunea Florin Georgescu? Nu-
mi spunea nimic. 

Şi, atunci, a fost foarte clar, că am reuşit să verific de 
foarte multe ori informaţiile pe care le primeam. Nu am solicitat în 
scris, pentru că, v-am spus relaţia - când apăreau ei cu antet, eu 
trebuia să dispar. Mare problemă! Am avut acces la SSID toată 
viaţa, până când am încetat activitatea. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Oferta lor cui a fost făcută? Am înţeles că dumneavoastră 

aţi primit de la servicii informaţia că iniţial oferta a fost de 50 de 
milioane. Oferta era făcută prin Ministerul Finanţelor? 

 
Domnul Aurel Pană:  
Nu a fost ofertă Ministerului Finanţelor, a fost o vizită de 

curtuoazie; s-a suprapus pe perioada de precampanie-campanie 
electorală şi ce au zis: veniţi să vă prezentăm, şi vă dăm ceva ca să 
aveţi în campania electorală ca să vorbiţi - uite, o să vedem, o să 
facem, o să dregem pentru agricultură. 

Deci a fost o întâlnire informală, în care ei veneau după 
experienţa respectivă pe care au avut-o în Ucraina, şi veneau să 
facă o ofertă. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
A fraţilor Caplan în România. 
 
Domnul Aurel Pană: 
Da. Deci a fost o vizită. 



 

 55

Ei au avut mai multe corespondenţe exploratorii, întâlniri 
exploratorii. Ca orice comerciant - încearcă fiecare, bate la uşă. Şi, 
mai ales după ce s-a schimbat guvernarea, bucuria lor. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Adică sugeraţi că au fost întâlniri exploratorii şi cu 

candidaţii la prezidenţiale în acea perioadă? 
 
Domnul Aurel Pană: 
Nu, nu, nu. 
Ei au venit... Întâmplarea a fost că a fost acel cadru ca o 

parte a cabinetului să fie prezentă. Ei au fost într-o vizită de 
informare. Şi ce au zis: cine este? Păi, la putere este cutare. Bun, 
mergem la guvern. Unde să se ducă? Mai ales că vroiau o garanţie 
guvernamentală. La guvern au informat, au spus: uite, avem asta. 
Verbal. Totul a fost verbal. N-au depus. 

N-am văzut în Ministerul Agriculturii. N-am văzut. N-am 
văzut nici oferta iniţială, nici aia. Am aflat şi eu pe parcurs. Mă duc 
la Giurgiu, văd ceva; uite, acesta este centrul de la Giurgiu. Şi ce 
aveţi aici? Mă rog. Cui le-aţi dat? Am văzut şi eu cui le-au dat şi cu 
asta-basta. Acestea au fost relaţiile. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Da. Mulţumesc. Nu mai am întrebări. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru şi domnule director general, vă 

mulţumim pentru participare şi pentru timpul pe care l-aţi acordat 
acestei întâlniri, care a adus în discuţie nişte probleme cu care ne-
am confruntat în toată perioada aceasta a audierilor. 

Vă mulţumim încă o dată. 
 

* 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 12,50. 


