
 
 

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 luni, 10 august 2009 

 
 
 

Şedinţa a început la ora 11,10. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
 

* 
 

Domnul Valeriu Tabără: 
Stimaţi colegi, vă propun să începem pentru că noi, 

parlamentarii, suntem prezenţi, pentru ceea ce ne-am planificat astăzi, 
şi anume era vorba de audierile pentru domnul Adrian Dobrescu, fost 
secretar de stat în Ministerul Agriculturii în perioada 1998-2000, după 
aceea domnul ministru Ioan Avram Mureşan, tot în aceeaşi perioadă, 
domnul Decebal Traian Remeş, fost ministru, domnul Sorin Cârjău, şi 
domnul Ştefan Constantin, fost director şi actual împuternicit RAIF. 

Vreau să vă anunţ că dimineaţă, în jurul orei 9,10-9,20, m-a 
sunat domnul Mureşan şi mi-a spus că a primit cu întârziere invitaţia 
noastră, deşi este a doua trimisă, şi că va onora această prezenţă aici, 
la comisie, marţea viitoare, la ora 10,00. Dar vom discuta şi vom 
cădea de acord asupra datei în care se vom face această audiere. 

Este prezent aici domnul Adrian Dobrescu, fost secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii în perioada 1998-2000. 

Aş dori, înainte de a începe audierile, să vă spun că toate 
discuţiile noastre de aici, de la comisie, se înregistrează audio şi se 
stenografiază, că ele sunt documente ale comisiei, dar sunt documente 
deschise; de altfel, toate declaraţiile audio şi stenogramele stau la 
dispoziţia tuturor celor care doresc să le consulte. 
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Totodată, în baza acestor audieri, vor fi preluate şi 
problemele care se desprind din audieri şi care se vor regăsi în raportul 
final al comisiei, inclusiv constatările pe care comisia le face din 
aceste audieri şi, sigur, unele propuneri care să ne ducă la o elaborare 
a unui minim punctaj pentru o strategie în domeniul sistemului de 
irigaţii şi nu numai, pentru că această comisie a abordat şi probleme 
legate în general de îmbunătăţirile funciare. 

Domnule secretar de stat, în perioada de doi ani de zile aţi 
răspuns de un sector din Ministerul Agriculturii, printre care, după 
câte ştim noi, şi sistemul de îmbunătăţiri funciare v-a fost subordonat, 
ca, în acelaşi timp, în acea perioadă au fost şi câteva operaţiuni care au 
determinat anumite contracte şi care apoi s-au regăsit într-un fel în 
bilanţul aş spune negativ al Regiei de Îmbunătăţiri Funciare, respectiv 
transferat după 2004 pe RAIF, şi aici este vorba de programul 
ROMAG 98. 

Dar, în acelaşi timp, dincolo de acest program, în primul 
rând, am dori să ne faceţi câteva precizări legate de acest program – 
cum s-a ajuns la încheierea lui, cine l-a gestionat, care a fost societatea 
care l-a primit pentru gestionare, cum s-a ajuns cu el la Regia de 
Îmbunătăţiri Funciare, de ce nu a mers direct către producătorii 
agricoli, aşa cum era el programat iniţial, şi cum s-a ajuns la acea 
garanţie de stat. 

În acelaşi timp, însă, v-am ruga foarte mult să ne spuneţi 
câteva puncte de vedere ale dumneavoastră referitor la ceea ce credeţi 
că s-a întâmplat şi de ce s-au întâmplat lucrurile negative în sistemele 
noastre de irigaţii, de desecare şi de îmbunătăţiri funciare, şi eventuale 
propuneri pe care dumneavoastră le vedeţi pentru a putea să ne 
redresăm. 

Ca mod de lucru, ceea ce v-am spus este o problematică 
generală. În mod sigur colegii mei membri ai comisiei de anchetă vor 
avea şi dânşii puncte de vedere pe care şi le vor spune, şi dăm drumul 
chiar la un dialog pe problemele pe care colegii mei doresc să le pună 
în discuţie şi care sunt strict legate de obiectul comisiei noastre de 
anchetă. 

Domnule ministru, v-aş ruga să vă spuneţi în principal şi 
numele şi în acelaşi timp repet ceea ce am spus aici, şi din păcate unii 
dintre cei pe care i-am chemat nu au înţeles că este vorba de un 
adevăr. 
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Sigur, noi nu avem calitatea de a cere jurământul, aşa cum se 
întâmplă în instanţe, dar este vorba de comisiile de anchetă ale 
Parlamentului, şi eu aş îndrăzni să spun şi faptul că suntem aproape 
prima comisie de anchetă de după 1990 care ne ocupăm de un 
domeniu, nu de oameni, şi nici nu ne propunem să ne ocupăm de 
oameni şi să ne răfuim cu oameni sau de transfera elemente politice în 
ceea ce înseamnă o analiză pe un sector vital nu numai pentru 
agricultură, dar şi pentru economia naţională. 

Avem colegi prezenţi aici de la Partidul Naţional Liberal, 
avem colegi de la Partidul Social Democrat şi, sigur, sunt prezenţi 
colegii de la Partidul Democrat–Liberal. Lipseşte colegul de la UDMR 
şi lipseşte colegul de la minorităţile naţionale care a fost internat în 
spital de două săptămâni cu probleme mai grave de sănătate. 

Deci structura este cea pe care am stabilit-o şi reprezentanţii 
sunt majoritari aici, în faţa dumneavoastră. 

Vă rog, domnule ministru. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 
Mă numesc Adrian Dobrescu. 
Aş vrea să fac, dacă se poate, o uşoară rectificare: am fost 

secretar de stat la fostul Minister al Agriculturii şi Alimentaţiei în 
perioada 3 ianuarie 1997 – 15 ianuarie 1999. 

Chiar mă bucur că după atâţia ani s-a reluat o temă care stătea 
puţin în stand-by şi într-o zonă de necunoaştere, o zonă nebuloasă aş 
putea să îi spun. 

Aş vrea să încep cu programul ROMAG, dacă se poate. 
V-aş ruga să-mi permiteţi, din câte îmi aduc aminte, că sunt 

circa 12 ani de atunci: la început, prin lunile de iarnă – primăvară ale 
anului 1997, la conducerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei de 
atunci s-au prezentat câteva persoane reprezentante ale unor firme – 
Walmond, Kaiss, John Deer şi alţii. Au fost nişte discuţii de principiu 
conduse de domnul Dinu Gavrilescu, ministrul de atunci al 
agriculturii, la care am participat şi eu. Se punea problema 
achiziţionării de statul român pentru agricultură, dar când spun 
„pentru agricultură” mă refer în mod special nu la zona agriculturii de 
stat, aşa se punea problema iniţial, ci la cea privată, fiind vorba de 
aducerea prin achiziţionare, prin contractare a unor pachete agricole 
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formate din tractoare, utilaj agricol şi instalaţii de irigat, alături de 
sămânţă şi alte imputuri. 

Aceste pachete trebuiau date pe asociaţii private, şi un pachet 
se referea, dacă îmi aduc bine aminte, la circa 600 de ha, deci se 
referea la un modul de 600 de ha. 

Au fost aceste discuţii. Din câte îmi aduc aminte, s-a făcut şi 
la Institutul de la Fundulea care atunci încă funcţiona un fel de studiu 
de fezabilitate, pe care nu ştiu cine l-a făcut, cine l-a plătit, nu pot să 
îmi aduc aminte, din care a rezultat faptul că această chestiune ar fi 
fezabilă. 

Către finalul anului 1997, mai precis în octombrie, a ieşit o 
hotărâre de guvern 686, prin care se împuternicea Regia Autonomă a 
Îmbunătăţirilor Funciare de atunci, fostul RAIF, să facă contracte 
comerciale. I se schimba obiectul de activitate prin completarea 
acestuia în vederea efectuării de contracte comerciale, deci de preluare 
a acestui program. 

De ce s-a ajuns la această entitate - iniţial s-a dorit ca Insula 
Mare a Brăilei de atunci să preia tot acest program. Nu îmi aduc 
aminte exact, dar era un program de vreo 170-180 de milioane de 
dolari SUA care cuprindea imputurile despre care v-am spus anterior. 

S-a renunţat la Insula Mare. S-a ales RAIF-ul deoarece erau 
şi instalaţii de irigaţii cu care această entitate lucra şi avându-se de 
asemenea în vedere că RAIF-ul avea sucursale în toată ţara, avea 
ateliere şi putea să distribuie atât instalaţii de irigat, cât şi sculele 
pentru agricultură şi tractoare, acolo unde se puteau face contracte cu 
entităţile private. 

După această chestiune a existat un comitet naţional de 
credite şi garanţii valutare. Acest comitet îşi desfăşura activitatea la 
Eximbank. Era dispus printr-o decizie a primului-ministru de atunci. 
Din el făceau parte demnitari din mai multe ministere şi guvern. 

Acest program a fost introdus şi în acest comitet deoarece în 
Hotărârea de Guvern 686 care statua acest program, pe lângă faptul că 
RAIF-ul era împuternicit să deruleze acest program comercial, tot 
RAIF-ul trebuia să încheie şi contractele comerciale, să facă 
împrumutul bancar, iar această comisie de credite şi garanţii externe 
hotăra şi emitea o hotărâre dacă se admitea ca să se dea garanţia 
statului român. 
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Garanţia statului român trebuia dată conform legislaţiei 
respective la propunerea acestui comitet, printr-o decizie a 
comitetului. 

Comitetul trebuia să facă nişte diligenţe către ministerul de 
finanţe de atunci, persoană care dădea viza pentru acordarea garanţiei. 

Ce vreau să vă spun, şi v-aş ruga, domnule preşedinte, dacă 
se poate consemna acest lucru - am înţeles şi mi-au spus nişte prieteni, 
şi nu o spun cu nici o răutate şi cu nici un iz, că am fost acuzat 
personal nu ştiu când că subsemnatul am intervenit la domnul ministru 
de finanţe de atunci şi în urma intervenţiei mele domnia sa a semnat 
garanţia guvernamentală. Vreau să vă spun, dacă se doreşte declar şi 
sub jurământ, că în momentul respectiv pe domnul ministru de finanţe 
de atunci îl cunoşteam doar din salut. Nu am fost niciodată la dânsul 
să îi cer ceva, nu am avut nici o legătură cu acest program. Nici nu era 
atributul meu. Eu eram secretar de stat la Ministerul Agriculturii. 
Domnia sa era mininstru de finanţe. Nu am intervenit. 

Comisia ştiu că a făcut nişte diligenţe către Ministerul de 
Finanţe, către ministrul de finanţe. În urma acestor diligenţe şi a 
hotărârii comisiei s-a acordat viza privind garantarea creditului. 
Aceasta însemna sfârşitul anului 1998. 

Mai departe, nu pot să vă spun absolut nimic. 
Nu am mai fost secretar de stat din ianuarie 1999. Nu 

ajunseseră pachetele în ţară. Nu ştiu ce s-a întâmplat ulterior. 
Vă mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Horj. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, cred că sunteţi informat că această 

comisie şi-a început lucrările de la sfârşitul lunii iunie. În această 
perioadă în această încăpere s-au vehiculat foarte multe informaţii 
coroborate cu celelalte pe care le-am găsit şi prin presă. Încă nu au 
fost de natura să mi se contureze o anumită imagine vizavi de ceea ce 
s-a întâmplat în acea perioadă cu programul ROMAG, motiv pentru 
care v-aş aborda, şi mi-am notat aici patru întrebări, şi v-aş ruga să  
răspundeţi punctual, tocmai pentru ca să pot înţelege dimensiunea şi 
efectele acestui program. 
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Mai întâi, aţi spus că s-a făcut printr-o garanţie 
guvernamentală. 

În varianta în care dumneavoastră eraţi secretar de stat, 
implicit consider că aţi subscris la acordarea garanţiei guvernamentale. 

Spuneţi-mi, vă rog, dacă în calitatea de secretar de stat pe 
care aţi avut-o, şi chiar dacă dumneavoastră infirmaţi ceea ce a 
declarat domnul ministru Dinu Gavrilescu că aţi fost împuternicit, în 
calitatea pe care aţi avut-o, fiind implicată o sumă atât de mare, 
bănuiesc că aţi manifestat toată diligenţa pentru urmărirea derulării 
acestui program până când aţi fost schimbat din funcţie. 

Deci, aş vrea să ştiu dacă aţi verificat vreodată faptul 
constituirii garanţiilor subsecvente la beneficiarii acestor programe, 
pentru că nu puteaţi angaja statul român înainte de a şti că s-au 
constituit nişte garanţii subsecvente, pentru că ziceaţi că erau şi nişte 
indicaţii date de acea comisie interministerială. Aceasta este prima 
întrebare. 

A doua întrebare: dacă aţi văzut, vizat şi acceptat programul 
şi contractul care s-a încheiat cu TRANSKEM. 

Dacă sunteţi amabil să vă notaţi, că sunt patru întrebări, ca să 
puteţi să îmi răspundeţi. 

Deci prima întrebare este: dacă aţi urmărit constituirea 
garanţiilor subsecvente, apoi dacă aţi văzut, vizat sau acceptat acel 
contract, şi dacă s-a făcut lobby pentru acest program, şi vă voi da 
câteva nume, iar pe dumneavoastră vă voi ruga respectuos să îmi 
spuneţi dacă aţi purtat vreo dată vreun dialog cu aceste persoane în 
perioada cât aţi fost secretar de stat pe această temă, şi încep: domnul 
fost preşedinte al României Emil Constantinescu, domnul prim-
ministru Victor Ciorbea, domnul Alfred Moses - pe vremea respectivă 
era ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, domnul Ionel Costea - pe 
vremea respectivă era preşedintele Comisiei de garantare a creditului, 
dacă nu mă înşel, şi domnul preşedinte Mircea Geoană – care era 
ambasadorul României în Statele Unite. 

Şi o întrebare suplimentară: tot domnul ministru Dinu 
Gavrilescu a  afirmat, şi rugămintea mea este să ne confirmaţi dacă 
este adevărat, că dumneavoastră aţi făcut cele mai multe deplasări în 
Statele Unite pentru urmărirea derulării acestui program. 
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În aceste condiţii, v-aş ruga să ne spuneţi în mare cu ce 
personalităţi aţi discutat în Statele Unite pentru derularea acestui 
program. 

Şi mai aveam încă o întrebare - dacă aţi participat la recepţie, 
dar deja aţi spus că deja nu mai eraţi secretar de stat în acel moment. 

Acestea sunt întrebările, după care, în funcţie de răspuns, îmi 
voi mai permite o mică intervenţie, cu permisiunea domnului 
preşedinte. Mulţumesc. 

Vă rog. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Referitor la prima întrebare - comisia interministerială era cea 

care aproba. 
Noi aprobam nişte rapoarte tehnico-economice. 
Anterior era altă comisie tehnică şi economică care urmărea 

contractele, urmărea relaţia cu banca, urmărea cine se ocupă de 
contractare şi deci toată tematica tehnică şi economică. Este vorba de 
această comisie tehnică anterioară comisiei care decidea, care vota 
elaborarea deciziei prin care spunea: da acestui proiect sau nu. 

Nu cunosc mai mult. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Referitor la această întrebare, suplimentar v-aş ruga să ne 

spuneţi dacă a existat o comisie tehnică. În toată documentaţia ce ne-a 
pervenit nouă nu rezultă nicăieri că s-au constituit garanţii 
subsecvente la viitorii beneficiari. De ce aţi mai acceptat încheierea 
contractului? Pentru că nu aveaţi garanţia că veţi recupera banii de la 
cei care trebuiau să le cumpere. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu ştiu. Nu ştiu ce să vă răspund. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Treceţi, atunci, vă rog, la întrebarea următoare – dacă aţi 

văzut contractul cu TRANSKEM. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu am văzut contractul. 
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Contractul, conform HG-ului 686, încheierea lui şi urmărirea 
era atributul RAIF-ului de atunci. 

Deci nu am văzut contractul. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, în condiţiile în care s-au vehiculat 100 de 

milioane de dolari, nu consideraţi că era obligatoriu să fie în atenţia 
dumneavoastră şi a domnului ministru urmărirea derulării acestui 
program, a acestui contract? Implica o valoare foarte mare pentru 
statul român. Aţi lăsat totul în spatele domnului Apostol? Care 
dumnealui, la rândul lui, zice: nu ştiu, n-am văzut, pe aici n-a trecut la 
orice întrebare i s-a pus. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Poate a fost şi într-adevăr a fost o greşeală, dar nu am semnat 

şi nu am văzut acest contract. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Vă rog să vă referiţi la întrebările următoare. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Referitor la întrebarea 3 - dacă am avut vreo discuţie, cu 

domnul preşedinte Emil Constantinescu - nu, cu domnul prim-
ministru Ciorbea - nu, cu domnul Alfred Moses - nu, cu domnul 
Costea erau discuţii. Era preşedintele comisiei respective. Discuţii nu 
am avut pe nicăieri decât în comisie. Era o comisie formată din vreo 
15-16 persoane, deci nu au fost decât discuţii în comisie legate de 
acest proiect. Alte discuţii n-am avut niciodată nicăieri şi cu nici o 
ocazie. 

Pe domnul Geoană nu-l cunosc. Nu l-am văzut decât la 
televizor. 

 
Domnul Pavel Horj: 
O întrebare suplimentară: era ambasadorul României în 

Statele Unite şi, în condiţiile în care dumneavoastră eraţi un înalt 
reprezentant, un înalt demnitar al statului român, nu luaţi legătura în 
momentul deplasării în Statele Unite cu domnia sa? 
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Domnul Adrian Dobrescu: 
Niciodată. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Niciodată nu aţi trecut pe la ambasadă? 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Vizavi de derularea acestui contract cu TRANSKEM, dacă 

aţi purtat discuţii cu persoane care au avut rol în derularea acestui 
contract în Statele Unite, eventual dacă v-aţi deplasat la unul dintre 
furnizorii iniţiali ai materialului care făcea obiectul programului 
agricol. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Da, am fost de două ori pentru acest program împreună cu 

delegaţia - cu domnul Apostol de la RAIF, cu domnul Lucian Ionescu, 
directorul general de la strategii, cu o delegaţie mai importantă din 
Ministerul Agriculturii şi RAIF. Acolo am avut discuţii la John Deer, 
la Walmond, având în vedere instalaţiile de irigaţii, şi la Kaiss, cu 
reprezentanţi ai acestora. Alte discuţii nu am avut cu nimeni. 

 
Domnul Pavel Horj: 
În ce s-au materializat aceste discuţii? Aţi bătut în cuie atunci 

faptul că va urma să livreze pachetele agricole eşalonat, pe măsura 
valorificării lor în România? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu. Atunci au fost vizite de protocol în care erau invitaţi 

demnitari pentru a prezenta mărfurile care urmau să vină în România. 
Pentru partea următoare de contractare şi aşa mai departe, nu pot să vă 
spun, nu cunosc. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Cunoaşteţi cumva care a fost reprezentantul RAIF-ului la 

încărcarea în vapoare a pachetelor agricole? 



 10

A fost cineva mai întâi şi, dacă a fost, cine a fost acea 
persoană la încărcarea în vapoare? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Am precizat la început că am fost secretar de stat până în data 

de 15 ianuarie. Nu cunosc. Derularea s-a făcut la câteva luni după 
această perioadă. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Revin la a doua întrebare care se referea la faptul dacă 

cunoaşteţi contractul cu TRANSKEM. Mi-aţi spus că nu. Aş dori să 
vă spun că modalitatea de plată aleasă pentru contractul respectiv a 
fost deosebit de păguboasă pentru statul român – ne referim aici la 
acreditiv deschis, documentar irevocabil la vedere, care transfera toată 
puterea în mâna furnizorului, respectiv, potrivit acestui instrument de 
plată, partea română nu mai avea nici un control asupra furnizorului şi 
asupra recepţiei care urma să se facă în România. 

Consider că, în calitatea dumneavoastră de secretar de stat, la 
un contract atât de mare toate aceste lucruri trebuia să le fi cunoscut - 
instrumentul de plată şi modul în care ar fi urmat să se deruleze acel 
contract, pentru că pe contractul respectiv sunt numai două semnături 
– a domnului Apostol şi a fostului director economic. Nu există o viză 
a unui compartiment juridic, o protecţie cât de cât juridică asupra 
contractului respectiv. Cineva s-a apucat numai şi a semnat. 

Or, şi în partea română şi în cea americană contractul 
reprezintă legea părţilor, însă reprezenta avantaje numai pentru partea 
americană, pentru partea română numai obligaţii. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Eu n-am semnat aşa ceva. Nu ştiu şi nu am contribuit absolut 

cu nimic la această parte. 
Cred că trebuia din partea conducerii ministerului să se 

clarifice printr-o anumită strategie de lucru tot acest scenariu. 
Repet: nu sunt în măsură să spun nimic referitor la acest 

subiect. 
 
 
 



 11

Domnul Pavel Horj: 
Mă iertaţi, cu tot respectul, domnule ministru, dumneavoastră 

eraţi conducerea ministerului. Există şi un document scris prin care 
ministerul îl împuternicea pe fostul director al RAIF-ului de atunci, 
domnul Apostol. 

Deci dumneavoastră eraţi cel care trebuia să verificaţi şi să 
vegheaţi la toată această chestiune. Pentru că, iată, acum, după 10 ani, 
ne trezim că statul român a încasat o pagubă de zeci de milioane de 
dolari, în care toată lumea este exonerată de răspundere sau cel puţin 
încearcă să se disculpe de partea de culpă care îi revine cel puţin 
pentru diligenţa necesară pe care trebuia să o acorde derulării acestui 
program. 

Mulţumesc. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dacă mai aveţi întrebări. 
Poftiţi, domnule deputat. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule ministru, noi am avut şansa împreună să participăm 

la un mic dejun de afaceri în Chicago – preşedintele Constantinescu, 
ambasadorul de atunci Mircea Geoană, oameni de afaceri români şi 
americani din poziţii diferite – eu din sectorul privat, dumneavoastră 
din funcţia ministerială. Însă acolo erau două grupuri mari să le 
spunem de presiune – unul era proiectul Bell Helicopters şi al doilea 
era proiectul TRANSKEM sau TRANSAG sau ROMAG, cum vrem 
să îi spunem. 

Eu personal nu l-am cunoscut şi nu-l cunosc. Doar l-am văzut 
atunci pe domnul Dăianu ca ministru, însă am un mare respect pentru 
dumnealui că a fost singura persoană acolo care s-a opus proiectelor. 
A venit şi a spus: domnule, eu sunt de acord că aceste proiecte sunt 
minunate, România are nevoie de ele, darm atâta timp cât eu sunt 
ministru de finanţe, nu voi da garanţii guvernamentale pentru proiecte 
private. Şi, ca drept dovadă, probabil că era luna iulie, dacă îmi aduc 
bine aminte, la o lună de zile de la întoarcerea în ţară Dăianu a fost 
schimbat cu domnul Remeş, care a semnat garanţia guvernamentală 
după aceea. 
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Întrebarea mea este dacă dumneavoastră şi comisia 
interministerială de acordare a garanţiei, domnul Costea, ambasadorul 
Geoană care era la Washington, nu v-aţi pus întrebarea: domnule, de 
ce s-a opus Dăianu? Ce informaţii are Dăianu? 

Aţi avut informaţii cumva? Că deja erau în presă informaţii în 
acel moment că TRANSKEM-ul avusese un proiect similar în Ucraina 
care fusese un fiasco de 200 de milioane de dolari sau ceva în genul 
acesta. 

Deci, dacă a fost un fiasco în Ucraina, dacă un ministru de 
finanţe refuză să semneze garanţia guvernamentală şi este schimbat, 
nu v-aţi întrebat: domnule, de ce omul acela s-a opus? Poate are o 
informaţie, poate are dreptate. Deci este vorba de toate celelalte 
persoane implicate în acest proiect - de la primul-ministru, ministrul 
finanţelor care a fost schimbat. 

La fel, când dai o garanţie guvernamentală unei companii 
dintr-o ţară – că este Franţa, că este America, nu contează – există 
nişte discuţii pe canalele diplomatice, pe canalele neoficiale, pe 
canalele securizate. Ambasadorul trebuie să fie implicat, trebuie să 
aibă o opinie – domnule, compania are o reputaţie bună sau mai puţin 
bună pe piaţă. 

Revin la întrebare: aţi avut informaţii despre rezervele 
domnului Dăianu şi despre proiectul TRANSKEM din Ucraina? 

Mulţumesc. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
La vremea respectivă nu ştiam despre fiasco. După aceea a 

scris presa, la mai multe luni de zile. 
Consider că la diligenţele făcute de preşedintele comisiei de 

credite şi garanţii, domnul Costea, către ministrul de finanţe, că  
urmează avizarea şi darea acestei garanţii guvernamentale conform 
HG-ului, pe mine, ca reprezentant al Ministerului Agriculturii, mă 
interesa ca să intre aceste pachete şi să fie împărţite acelora cărora le 
erau de folos. Deci nu mi-am pus întrebarea. 

Dacă aş fi fost în locul domnului ministru Dăianu la vremea 
respectivă, aş fi dat un răspuns sau aş fi chemat câteva persoane sau, 
dacă n,u toată comisia de credite şi garanţii şi le-aş fi spus: domnule, 
eu nu pot să vă dau avizul, nu pot să vă avizez această chestiune 
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deoarece, şi sunt sigur că, dacă ar fi spus măcar o idee, ne-am fi dat 
seama şi am fi spus: da, retractăm ceea ce am introdus. 

De ce a semnat domnul Remeş, nu ştiu să vă spun. 
Repet: nu am fost niciodată la dânsul şi nu aveam cum să fac 

presiuni în acest sens. 
Că a fost schimbat domnul Dăianu, asta spune multe, cred, şi 

a venit domnul Remeş în locul domniei sale. Nu eu puteam să îl 
schimb. Mă gândesc cine l-a schimbat, poate. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Încă o întrebare mai am: proiectul iniţial a fost de 180 de 

milioane de dolari. Aveţi informaţii de ce proiectul a fost rupt după 
aceea în două proiecte şi din care numai unul a mers înainte şi celălalt 
nu a mai avut sorţi de izbândă în faţa Guvernului României? 

Deci propunerea iniţială a lui Walmond, că ei au fost 
promotorii iniţiali, a fost de 180 de milioane de dolari, după care 
proiectul s-a rupt în două – ROMAG şi celălalt care nu mai ştiu cum 
se numea. ROMAG-ul a mers mai departe, a obţinut garanţiile 
guvernamentale, ceilalţi au murit pe drum. 

Ştiţi cumva de ce s-a rupt proiectul în două şi de ce unii au 
avut succes şi alţii nu? 

Mulţumesc. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu ştiu. Această chestiune s-a făcut spre finalul anului 1998, 

când eu practic prin decembrie 1998 nu ştiu dacă mai aveam acces. Se 
ştia că se va face o restructurare guvernamentală de demnitari şi deci 
în perioada respectivă, către noiembrie-decembrie 1998, nu mai 
aveam atât de mult acces la aşa ceva. Deci nu ştiu de ce. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Tinel. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule secretar de stat, aţi ocupat funcţia aceasta de 

demnitar la Ministerul Agriculturii între anii 1997-1999. 
În 1997, suprafaţa irigată la nivel naţional scade, de la 614 

mii în 1996, la 128 de mii de ha în 1997. 
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Obiectul dumneavoastră de activitate era exclusiv partea de 
îmbunătăţiri funciare, sau şi partea de îmbunătăţiri funciare. 

Prima întrebarea este: această scădere de la 614 mii de ha la 
128 de mii de ha cărui fapt s-a datorat? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Resursă financiară mică, sub formă de alocaţie către entitatea 

care gestiona sistemele, dezinteres din partea unor producători care se 
aflau în treptele de pompare superioare, treptele foarte costisitoare, că 
energia costă foarte mult în preţul metrului cub de apă, şi, atunci, 
pentru treptele de la a 4-a, a 5-a în sus nu a mai fost interes ca să mai 
irige fiindcă ar fi fost nişte costuri foarte mari. Subvenţia pe care o 
dădeam era foarte mică şi nu putea să acopere costul respectiv, şi 
atunci normal că se făceau contracte pe suprafaţa de 128, faţă de 614. 
Odată cu scăderea suprafeţei irigate, scădea şi suprafaţa întreţinută. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Acum, o întrebare ajutătoare: care a fost strategia 

Ministerului Agriculturii în acea perioadă – de creştere a suprafeţei 
irigate? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Staţi puţin, vă rog mult, să îmi aduc aminte exact: strategia a 

fost de alocare a resurselor financiare, de preluare a diferenţelor de 
cost prin subvenţii date celor care irigau. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Încă odată vă reamintesc: în 1996 au fost 614 mii ha, în 1997 

au fost 128 de mii de ha. Care a fost strategia Ministerului Agriculturii 
de creştere a suprafeţelor irigate în România în acest context? 

Domnul ministru Gavrilescu a explicat într-o singură frază: 
domnule, începând cu 1997, România a renunţat la subvenţii. 

Dumneavoastră veniţi şi spuneţi: nivelul subvenţiilor nu a 
mai fost corelat cu nivelul cerinţelor, dezinteres, lipsă de preocupare. 

Dar dezinteres, lipsă de preocupare din partea cui? 
Corelat şi cu strategia cu care Guvernul a venit. 
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Domnul Adrian Dobrescu: 
Răspunsul meu este următorul: a fost un dezacord între 

costurile pe care le implica până în final metrul cub de apă şi 
suvenţiile care se puteau acorda. 

Deci au fost mult subdimensionate faţă de necesarul 
respectiv, şi de aceea s-a renunţat. Producătorii renunţau. Aceasta a 
fost realitatea. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi mai pun o întrebare ajutătoare referitoare la ce au zis 

colegul meu Horj şi colegul meu Fuia – dacă în perioada cât aţi fost 
secretar de stat la Agricultură, în funcţia de demnitate publică pe care 
aţi avut-o, aţi avut acces la informaţiile cu caracter secret sau strict 
secret ale serviciilor de informaţii. 

Dumneavoastră aţi precizat aici că nu v-a informat ministrul 
Dăianu vizavi de o eventuală derulare păguboasă a contractului şi că 
nu aţi avut informaţiile respective, că nu aţi discutat nici un 
ambasadorul României la Washington, nu aţi discutat cu nimeni, 
pentru că, dacă aţi fi avut informaţia, poate că acel contract nu s-ar fi 
derulat. 

Întrebarea este: aţi avut acces la informaţiile strict secrete sau 
secrete care veneau prin serviciile speciale? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Informaţiile care veneau prin serviciile speciale nu se 

refereau vizazi de aceasta. Erau pe alte domenii. Pe aceasta, nu. 
Deci pe acest aspect nu-mi aduc aminte să fi venit vreo 

informaţie. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Una este să nu vă aduceţi aminte, şi alta este să spuneţi 

categoric: n-am avut informaţii. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu am avut. Că, dacă aş fi avut, totuşi se făceau nişte 

intervenţii în scară, la unul, la altul. 
Deci eu nu am avut astfel de informaţii – că ar fi ceva 

păgubos şi că nu ar trebui să se facă aşa ceva. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar aţi participat la vreo şedinţă de guvern în locul domnului 

ministru Gavrilescu, ca şi înlocuitor, în care domnul ministru Dăianu 
să vă fi informat, deci să fi făcut o informare în guvern vizavi de 
modul de derulare a acestui contract? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu. 
Am participat în locul domnului Gavrilescu de multe ori, dar 

aşa ceva nu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Chirilă. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Domnule ministru, nu ştiu ce să mai cred. Poate ne desluşiţi 

dumneavoastră situaţia. 
Ne ascundem după comisie - comisia de garantare, comisia 

tehnică, care a gestionat în această perioadă această schemă, afacere, 
nici nu ştiu cum să o numesc. 

Să nu intrăm în analiza activităţii comisiilor. Poate ne spuneţi 
dumneavoastră – acest concept, înainte de a trece prin toate furcile 
caudine, înainte de a ajunge la contacte la nivel înalt, înainte de a se 
face calcule, probabil că a fost discutat, agreat de dumneavoastră, de 
specialişti, de ministru, de secretarul de stat, de director. Că nu i-a dat 
nimeni drumul aşa, până nu a văzut ce urmăreşte el, cui i se adresează, 
dacă merită sau nu, dacă este mult pentru România, deşi mă mir că, 
după toate avertizările şi după tot ce se întâmplă în jurul Ministerului 
Agriculturii şi a acestor oameni, s-a dat drumul la acest experiment 
nefericit până la urmă, dovadă că am ajuns aici. 

Poate ne indicaţi dumneavoastră. Acest concept l-aţi validat 
şi agreat. Era bun pentru România. Poate ne indicaţi persoana. Că 
aceste comisii nu lucrau de capul lor. Ministrul le-a spus. 



 17

Două persoane, din momentul în care au început discuţiile, au 
gestionat şi au dus până la capăt inclusiv gestionarea vizitelor de 
lucru, contactele, modul de redactare a parametrilor tehnici care 
trebuiau vizaţi şi atinşi. 

Poate nu sunteţi dumneavoastră sau domnul Apostol, dar 
spuneţi-ne - poate este un altul, pe care să îl aducem şi să ne 
desluşească, pentru că ne învârtim într-un cerc vicios. Ministrul nu 
mai ştie decât până la un moment, ştie Dobrescu şi Apostol, după 
aceea nu mai ştie nici domnul Dobrescu, nici domnul Apostol, ştie 
comisia şi aşa mai departe. 

Poate este o altă persoană cheie, şi vă rog să ne-o indicaţi. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Toată această chestiune a început, după cum am spus, în 

februarie 1997, când au venit nişte persoane reprezentante ale firmelor 
respective. S-au purtat discuţii sub conducerea domnului Dinu 
Gavrilescu, care era ministrul de atunci, eu am participat, încă un 
domn secretar de stat, domnul Apostol, partea economică, juridică şi 
aşa mai departe din minister. Deci era un colectiv foarte mare. În urma 
acestei chestiuni, din câte îmi aduc aminte, s-a făcut un studiu la 
Fundulea, care studiu trebuia să spună dacă este fezabilă acţiunea. De 
chestiune s-a ocupat în mod direct, fiindcă aşa era nu indicat, ci aşa 
era de preferat, că aşa ar fi fost fezabil, deci s-a ocupat şeful RAIF-
ului fiindcă era pe RAIF toată această acţiune – domnul Apostol. 
Domnul Lucian Ionescu, a fost chiar cu noi în cele două vizite la 
fabricile respective. 

Altă persoană nu pot să vă spun. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Fuia. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Mai am o întrebare: documentul cu caracter strict secret care 

vine în minister, vine la ministru? La ce persoană vine prima dată? 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
La ministru. 
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Domnul Stelian Fuia: 
Domnule preşedinte, poate ar trebui într-o şedinţă cu uşile 

închise să cerem SRI-ului de atunci să ne prezinte dacă se pot prezenta 
documentele de atunci. Poate s-a făcut o informare în acel moment. 

Aceasta este o chestiune de anchetă parlamentară şi trebuie să 
ştim – domnule, SRI-ul atunci a dormit, sau a informat guvernul şi 
guvernul a dormit când s-a jucat cu 80 de milioane dolari? Dar aceea a 
fost suma atunci, care s-a rostogolit ca un bolovan, a pus pe butuci 
întreg sistemul de irigaţii din România şi a pus în pericol în ziua de azi 
puterea alimentară a ţării. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am înţeles. 
Am şi eu în continuare câteva întrebări, dacă îmi permiteţi: 

cine a propus ca acest program să se deruleze prin RAIF şi care au fost 
argumentele efective, ştiut fiind că regia nu putea, dacă nu mă înşel 
eu, conform legii, deşi s-a modificat prin hotărâre de guvern, de a face 
aceste operaţiuni de contractare a unor utilaje de tipul respectiv şi mai 
ales în statutul pe care îl avea societatea care a gestionat. Cine a fost 
societatea care a gestionat acest program de fapt, pe RAIF? 

Şi cine era directorul RAIF în perioada aceea? 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu ştiu cine a propus să fie RAIF-ul. A fost o discuţie 

colectivă sub conducerea domnului ministru Gavrilescu. 
Directorul RAIF-ului era domnul Valentin Apostol. 
Nu ştiu cine a propus, că nu putea să propună cineva. Trebuia 

să propună cineva şi să fie toţi ceilalţi de acord. Era o acţiune mult 
prea mare ca un simplu om să propună o instituţie, o unitate. Trebuia 
să decidă. 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, legat de ce a spus 
anterior domnul deputat Fuia, aş fi vrut să fac o completare: dacă 
domnul Dăianu a fost schimbat şi a venit domnul Remeş, şi se pare 
din câte am înţeles că unul din motive a fost şi acesta, înclin să cred că 
securea a venit de undeva de foarte sus, deci nu eu sau alţii mai mici 
am fi putut ajunge la o asemenea concluzie. Nu ştiu cine şi cum. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule ministru, de ce ne interesează problema: în primul 

rând, eu vreau să vă spun în mod sigur că în minister exista un dosar 
pe o astfel de problemă. Vă asigur că era, şi colegii au întrebat dacă 
era la Departamentul de documente secrete, pentru că este clar că 
trebuie să fie şi astfel de structuri. Şi eu am cerut informaţii despre 
aceste firme. Pe vremea când eram ministru în 1995 sau în 1996, am 
cerut şi am primit exact situaţia din Ucraina şi din Polonia şi, ca 
urmare, a fost un refuz categoric de a merge pe garanţii 
guvernamentale. 

Acelaşi argument l-a adus aici şi domnul ministru Dăianu. 
Mai mult, dânsul a spus că şi în Statele Unite a abordat problema de 
pe această poziţie. 

Spuneţi-ne referitor la nivelul de analiză de rentabilitate, 
pentru că am înţeles că a fost o comisie tehnică iniţială care a făcut 
analizele şi după care le-a propus comitetului acestuia pentru garanţii 
şi credite. 

Domnul ministru Dăianu, în depoziţia de data trecută, ne 
spunea că el a avut mari rezerve faţă de toate demersurile respective, 
având în vedere contradicţia care era între ceea ce însemna valoarea 
tehnică şi profitul care se prefigura şi necesitatea unei garanţii 
guvernamentale. Adică nu a văzut necesitatea. 

Vreau să vă spun că şi eu, atunci când am văzut problema, şi 
eu am văzut-o la fel – ca o chestiune care merge spre sectorul privat 
sau societăţi comerciale, pentru că aşa se punea problema, cu o relaţie 
comercială între aceste firme, cum de fapt se derulează şi acum – sunt 
multe firme transnaţionale pentru maşini, seminţe, îngrăşăminte, 
pesticide care au derulat contracte şi derulează în România. Din 
păcate, înaintea mea chiar a fost o mare problemă, dar acel comitet 
tehnic ar trebui să pornescă de la Ministerul Agriculturii. 

De ce s-a cerut această garanţie guvernamentală dacă el era 
atât de rentabil, atât de bine pus la punct? 

Probabil că va trebui să stăm de vorbă şi cu ISPIF-ul şi cu 
Fundulea, şi mai este şi o adresă a Institutului de Economie Agrară. 
Probabil că toţi au dat o rentabilitate acestui program, dar nu au cerut 
garanţia guvernamentală ei. 

De ce s-a ajuns totuşi la garanţie guvernamentală? 
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Şi doi: totuşi, cine a fost cel care a răspuns la RAIF de 
această acţiune? 

Am înţeles că a fost înfiinţată o societate. 
Prima dată a fost AGROSERV SRL, care avea 51% mi se 

pare RAIF-ul ca acţionariat şi 49% era TRANSKEM-ul, după care 
toată această societate s-a transformat în TRANSAG, care a avut 98% 
nişte acţionari cu firma în Cipru şi restul au fost cetăţeni americani cu 
circa 0,58% acţiuni. 

De ce s-a ajuns la o astfel de situaţie de gestionare când, 
practic, ea putea fi foarte uşor gestionată dacă i s-au dat aceste atribuţii 
RAIF-ului de către Consiliul de administraţie, respectiv conducerea 
RAIF de atunci. 

Care a fost modalitatea aceasta de a transfera nişte SRL-uri 
pe regii? 

Şi întrebăm de ce: pentru că ţinta nu este TRANSKEM-ul şi 
nu asta este problema. În 2004 s-a luat decizia având în vedere situaţia 
grea în care se ajunsese, să se împartă RAIF-ul în cele două 
componente - respectiv ANIF-ul şi SNIF-ul, care SNIF a preluat 
această valoare reziduală nerecuperată şi practic care a atârnat ca un 
bolovan, şi atârnă în continuare, pentru că SNIF-ul este într-o situaţie 
aproape fără ieşire din cauza acestei sume mari de circa 115 milioane 
de dolari. 

Mai mult: s-au transferat acţiunile ulterior sau ceea ce rămăse 
din aceste utilaje către AVAS, AVAS-ul a vândut, şi nu mai recuperat 
nimic la SNIF. Aici este problema, pentru că noi discutăm în cadrul 
comisiei şi de ceea ce înseamnă gestionarea fondurilor. 

Mai este o problemă pe care aş fi vrut să v-o pun: s-au făcut 
demersuri atunci, s-a discutat în şedinţe de guvern problema aceasta a 
îmbunătăţirilor funciare şi a irigaţiilor? 

Spuneaţi: nu au fost surse. 
Cele 614 mii de ha irigate au fost în perioada când am fost eu 

ministru în 1996, şi nu a fost un an foarte secetos, ca şi în 1995, când 
iar s-a mers la aproape 700-800 de mii de ha, într-un an absolut 
normal în care nu a fost nevoie de irigaţii, dar se începuse întreţinerea 
canalelor. 

De atunci încoace este o cădere extraordinară a ceea ce 
înseamnă sisteme. 
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Şi acum am aici un material venit din Giurgiu şi ne anunţă 
chiar un organ de ordine că se continuă devalizarea unor staţii de 
pompare. 

S-au făcut demersurile respective la Ministerul Finanţelor, la 
Guvern, unde mai era nevoie, până la preşedinte până la urmă? pentru 
că este o chestiune a unui sistem de siguranţă naţională şi nu numai 
economică. 

Deci de ce s-a ajuns atunci, în 1997-1998, la această 
gestionare a acestui program cu aşa de mulţi bani, şi nu s-a lăsat regia 
practic să-şi coordoneze ea toată acţiunea? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Conform Hotărârii de Guvern 686 de derulare a acestui 

program, Regia Autonomă a Îmbunătăţirilor funciare era entitatea 
împuternicită de a face această operaţiune. 

S-a ocupat domnul director general Apostol de atunci, care 
era persoana care trebuia, sub conducerea domniei sale, să preia 
această acţiune. 

Dacă s-a împărţit TRANSAG şi nu mai ştiu cum, aceasta s-a 
făcut în tot cazul după 1999-2000. În nici un caz în 1997, în 1998 nu 
au existat aceste formule cu TRANSAG şi cu schimbarea 
acţionariatului. 

Nu pot să vă răspund. 
Eu am fost până în ianuarie 1999. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule secretar de stat, de ce s-a făcut acest transfer după 

ce regia primise sarcină prin Hotărârea de Guvern 686 atribuţii de 
gestionare? De ce a mai trebuit să fie un SRL transpus pe regie? Asta 
este o întrebare. 

De fapt, se spune mai departe în materialele pe care le avem 
că nu şi-a făcut datoria şi, ca urmare, s-a transformat în TRANSAG 
din AGROSERV. 

De ce ministerul a considerat oportună înfiinţarea unei astfel 
de, şi mi-e greu să spun căpuşe, dar este vorba de o dublă gestionare, 
de o dublă comandă în regie, iar după aceea, transferul pe un alt SRL 
de asemenea de acelaşi tip şi care practic a înmormântat întregul 
program? că aici este problema cheie. 



 22

Deci practic se face o suprapunere peste competenţele date 
prin hotărâre de guvern Regiei de Îmbunătăţiri Funciare, care nu o 
regie oarecare. Mi se pare că, după ROMCEREAL, era cea mai 
puternică decât CFR-ul şi a avut o avuţie mai puternică şi mai mare 
decât SNCFR-ul, în care am lăsat nişte SRL-uri să-şi facă de cap pe 
structura respectivă, şi aceasta începând din 1998. 

Şi încă o întrebare: dacă în Statele Unite dumneavoastră aţi 
abordat problema aceasta a faptului că există o rentabilitate a afacerii 
şi fără garanţie guvernamentală. 

Că domnul Dăianu a specificat de mai multe ori acest lucru – 
că i-a transmis, aşa cum a spus aici, şi din datele pe care le avem, 
inclusiv domnului ministru Remeş această problemă. 

Se pare că era legată dar doar artificial de o prezenţă a 
domnului preşedinte Constantinescu în Statele Unite, dar asta 
înseamnă că, dacă a fost o chestiune politică, după părerea mea, 
factorii noştri au gestionat prost afacerea. Trebuia, dacă aveam o 
datorie, să o facem pentru o politică mare românească. Îmi cer scuze, 
este presa, dar trebui să discutăm şi aşa. Atunci, trebuia găsită o altă 
cale de valorificare a acestei pierderi masive, dar pierderea, după 
părerea mea, se datorează factorului uman, erorilor umane. Asta este 
problema gravă, cu consecinţele de astăzi din sistem. 

Domnul Dăianu ne spunea aici că inclusiv în Statele Unite a 
avut o discuţie la Departamentul de Stat pe problema aceasta – dacă 
este atât de rentabilă, de ce noi trebuie să dăm o garanţie unor 
societăţi, nu Statelor Unite, pentru că ar fi fost culmea să garantăm noi 
Guvernului Statelor Unite o astfel de garanţie. 

Deci, dacă această problemă s-a abordat corect cu ei acolo. 
Şi vin cu o chestiune: sincer, am fost surprins, dar nu este 

singurul caz – păi serviciile acestea, dincolo de ce mai scrie presa, 
prima dată ele sunt plătite să ne ofere informaţii pe problemele mari 
care privesc ţara. 

Când eu am avut atâtea contacte cu firme străine economice, 
primul lucru era să pun o întrebare: domnule, ce fel de firmă este 
aceasta? Şi primeam caracterizarea, şi cred că sunt documente din 
minister pe o serie de probleme, inclusiv pe această problemă a acestei 
oferte venite din Statele Unite. Vă spun sigur. Eu am discuţii şi am 
cerut aceste date. Le aveam. 
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Ce spune domnul Dăianu, mie nu mi-a spus o noutate. Le 
aveam. Şi, atunci, clar că ai rezerve şi te păzeşti de ceea ce nu este în 
regulă. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
La nivelul subsemnatului, nu au venit informaţii de la 

serviciile secrete române referitor la această chestiune. Ele veneau la 
ministru. 

În Statele Unite am fost de două ori dar nu am avut nici un 
dialog, nici o legătură cu cineva cu care s-ar fi putut discuta eficienţa, 
partea economică, ci noi mergeam în fabrică şi ne arătau cum se 
fabrică şi aşa mai departe, cât sunt de bune din punct de vedere tehnic. 

Referitor la prima întrebare, domnule preşedinte, pe care mi-
aţi pus-o: în cadrul acestui comitet de credite şi garanţii externe era o 
comisie anterioară, o comisie tehnico-economică din care făceau parte 
şi spre ştiiinţa dumneavoastră v-aş da două exemple din Ministerul 
Agriculturii fiindcă aţi fost ministru – făcea partea doamna Bandol, pe 
parte economică, ca exemplu, şi nu vreau să mă refer insinuant asupra 
cuiva, şi făcea parte Lucian Ionescu, şi Zaharescu pe mecanizare. Şi 
noi doar votam în acea comisie ceea ce studiau ei cu două săptămâni 
înainte din punct de vedere atât tehnic cât şi economic. 

Noi votam. Era o comisie din care făceau parte doar 
demnitari. 

Ceea ce votam se materializa printr-o hotărâre pe care o lua 
domnul preşedinte al comisiei şi pe care o prezenta sau ar fi trebuit să 
o prezinte ministrului de finanţe care să acorde sau nu garanţia. 

Noi, membrii comisiei, nu ajungeam să discutăm cu ministrul 
de finanţe şi să îi spunem: domnule, acord-o sau nu o acorda. Doar se 
prezenta documentul şi rămânea la latitudinea sa. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Chirilă. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Domnule ministru, ca să ne ducem să încheiem un asemenea 

contract, trebuia să ne ducem cu lecţiile făcute bine de acasă. Aţi 
afirmat, dar poate am înţeles greşit, că s-a realizat un studiu de 
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fezabilitate la Institutul Fundulea privind acest program, această 
propunere. 

Din câte ştiu eu, institutul nu are profil de cercetare 
economică, ci mai ales tehnic. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este vorba de compatibilitatea echipamentelor de irigaţii cu 

sistemele existente. 
Aici a fost aviz de la ISPIF nr.539 din 4.02.1998, anexa 2, 

aviz de la ICCTP Fundulea nr.1940 din 9.04.1998 anexa 3.1, de la 
Institutul de Economie Agrară nr.2010 din 14.04.1998, şi cam atât. 

Era un studiu de fezabilitate privind rentabilitatea. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
1) De ce s-a apelat la un institut tehnic dacă afirmaţia pe care 

aţi făcut-o este reală privind întocmirea de către Fundulea a studiului 
de fezabilitate, el neavând un profil de cercetare economică? 

2) S-a convenit ca achiziţionarea pachetelor agricole să fie 
destinate zonei private a unui modul de 600 de ha. S-au constituit 
fermele acestea? Ştiţi ce rezultate au avut? Aveau o destinaţie precisă? 
Dacă nu s-au constituit, de ce nu? Şi cui i-au fost date echipamentele 
până la capăt? Să ştim şi noi – s-au dat cu bucata? 

Mulţumesc. 
 
Domnul Adrian Dobrescu:  
În ianuarie 1999 eu nu am mai fost secretar de stat. Toate 

aceste echipamente şi tot ce a venit ca şi imputuri, din câte îmi 
amintesc, au intrat după mai-iunie 1999. 

Nu ştiu dacă s-au constituit asociaţiile respective şi nu ştiu 
cui s-au dat aceste tractoare şi maşini agricole. 

Ştiu atât: că trebuiau date la asociaţii particulare. 
Am înţeles din presă şi din vorbe, de la unul şi de la altul, că 

ele s-au dus şi pe la unităţi de stat. Eu nu puteam să mă opun. Era bine 
să se ducă în agricultură, că acesta era scopul iniţial – să populeze 
agricultura cu scule performante. Ce s-a întâmplat mai departe, după 
lunile ianuarie-februarie 1999, nu mai ştiu. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul vicepreşedinte Surdu. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, vă pun întrebările câte una, sau vi le 

notaţi? 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Cum doriţi. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Vă rog să vă relaxaţi puţin şi să vă înarmaţi cu răbdare că am 

să vă pun mai multe întrebări. 
Prima întrebare: există nişte estimări ale noastre, ale comisiei 

ca urmare a analizei cifrelor prezentate de ANIF, SNIF, că în istoria 
modernă a sectorului de îmbunătăţiri funciare, din diferite cauze şi sub 
diferite forme, s-ar fi diminuat patrimoniul existent în 1990 cu 
aproximativ 20 de miliarde de euro. Cifra aceasta a vehiculat-o mai 
multă lume şi verificările noastre în teren duc la concluzia că în 
fiecare loc, aşa cum omul sfinţeşte locul, s-au întâmplat mici 
aranjamente, mici pierderi de gestiuni, până la cele mai mari 
nedescărcări de gestiune ale consiliilor de administraţie care s-au 
succedat din 1990 până în prezent la fostul Departament de 
Îmbunătăţiri Funciare, la fostul RAIF, la fostul SNIF, la fostul SNIF-
ANIF. 

În perioada cât aţi fost dumneavoastră ministru, aţi avut vreo 
sesizare cu privire la faptul că scăderea suprafeţei irigate de la 
2.180.000 de ha, cât s-au irigat efectiv în 1990, până la 128 de mii de 
ha cât s-a irigat în 1997, după aceea 234 de mii de ha în 1998 şi după 
aceea 85 de mii de ha în 1999, că dumneavoastră aţi răspuns de 
sectorul acesta, deci aţi avut vreo sesizare din partea cuiva din tot 
sectorul acesta care este cât ţara cu privire la ce se întâmplă cu 
gestiunea, că nu mai este, că nu este predată? 

Şi, dacă vreţi, numai un mic exemplu: cineva spunea că la 
Ialomiţa există 11 mii de aripi de ploaie undeva într-o gestiune într-un 
depozit, ca să aflăm ulterior că de fapt nici vorbă de aşa ceva, ba, din 
contră, că acum vreo câţiva ani s-a şi sinucis un inginer din zonă care 
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a fost obligat sau, în sfârşit, a greşit, l-a luat mâna pe dinainte şi a 
semnat un inventar că ar avea în gestiune aripile de ploaie. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Marcel Coman. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Da, Dumnezeu să îl odihnească. 
Aţi avut deci vreo sesizare în perioada aceasta că există în 

fiecare zi şi în fiecare minut sub o formă sau alta, începând cu un mic 
furt de un mic cablu de transport curent electric între doi stâlpi de 
tensiune, şi terminând cu furatul inclusiv a unor agregate de pompare 
şi altele, şi altele, şi altele? 

Aţi văzut că şi domnul preşedinte vă spunea acum că şi astăzi 
şi ieri şi în fiecare zi cineva demolează, distruge, devalizează ce a mai 
rămas. 

Sigur că noi am făcut multe teorii aici. 
Să ştiţi că cel mai important lucru pe care putem să îl facem 

noi acum este să stopăm degradarea, deteriorarea şi înstrăinarea a ce 
mai este din fostul sistem de îmbunătăţiri funciare care era pe locul 2 
în Europa după Franţa, şi să vedem ce putem face de aici înainte, ca să 
ne ducem către organizaţiile de udători, dacă vorbim de irigaţii, care 
sunt tot mai amărâţi, tot mai necăjiţi. Aceasta este prima întrebare. 

A doua întrebare. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Pot să vă răspund? 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Da, cum vă este mai uşor. Poftiţi. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Eu am venit la începutul anului 1997 de la Brăila şi am lucrat 

în sistemul de îmbunătăţiri funciare. Începând cu anul 1991 am 
început. Brăila era de fapt primul judeţ în care se terminaseră 
amenajările de irigaţii, investiţiile. 
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Când am plecat, după 4 ani de zile, după 1992, aveam pe 
birou cel puţin 4 dosare la nivelul acesta în care aveam sesizări către 
organele de stat din judeţul respectiv privind furturile. Se furau 
conductele şi se făceam lingouri şi plecau în afară, se vindea aluminiu. 
Se venea cu macaraua noaptea şi se furau chiar pompele din staţii, 
pompe de multe tone, electromotoare, transformatoare. 

Tot ceea ce s-a sesizat atunci am scris, îmi aduc aminte, la 
vremea respectivă şi nu doar noi, ci se ţinea situaţia la nivelul 
departamentului. 

Prin anii 1992-1993 chiar era o situaţie operativă prin care se 
raportau furturile din amenajările de îmbunătăţiri funciare. 

Constatarea pe care aş vrea să o fac şi să v-o comunic în acest 
moment este că în amenajările unde nu se iriga s-au dus de izbelişte 
deorece nu erau oameni la staţiile de pompare de serviciu, şi mă refer 
la electromecanici. Nu erau paznici. Toate erau lăsate de izbelişte, 
spunându-se că nu sunt bani, şi rămâneau de izbelişte şi veneau hoţii 
noaptea şi furau conducta de aluminiu, cum s-a întâmplat şi în 
Ialomiţa şi peste tot în Bărăgan şi în alte zone. 

Deci toate aceste chestiuni s-au materializat prin sesizări şi 
prin documente către organele de stat. 

Când am venit la Bucureşti, la Ministerul Agriculturii, având 
şi acest sector în coordonare, îmi aduc aminte că am cerut în 
continuare, şi dacă se caută în arhive, să ştiţi că eu am semnat cel 
puţin 4-5 adrese către organele de stat de la vremea respectivă, în 
1997-1998, prin care semnalam aceste furturi. Chiar am făcut odată un 
bilanţ în cadrul RAIF-ului prin 1997 în care într-adevăr, cum aţi spus, 
era vorba de o decapitalizare prin furt a ceea ce însemnase odată 
investiţia de la ministerul de îmbunătăţiri funciare. De aceea s-a 
diminuat suprafaţa. Una din cauzele diminuării suprafeţei irigate, pe 
lângă faptul că erau costuri foarte mari la pomparea în trepte 
superioare, erau şi ruperile şi desfiinţările prin furt a sistemelor. 

Luau dalele şi le ducem în curte, conducte de aluminiu, 
pompă, garduri, tot ce s-a găsit s-a furat fie de localnici, fie de hoţi 
organizaţi cu transporturi. Au fost surprinse în anul 1993-1994 
noaptea – veneau din alte judeţe cu maşina, cu camionul şi cu 
macaraua şi luau gardul, împrejmuirea de la staţie şi luau pompa, 
pompă verticală care avea 7, 8 sau 10 tone şi plecau cu ea. 
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Când am făcut intervenţii la firmele acestea care preiau 
metalele, nu exista lege sau act normativ în anul 1992-1993 şi nu 
putea să îl împiedice şi acela se ducea ca om de afaceri şi îşi vindea 
marfa. Cel de la DCA sau nu ştiu cum îi spune exact nu-l întreba de 
unde o are. Ulterior a apărut un act normativ prin care spunea: 
domnule, dar de unde ai aluminiul acesta? dacă îl vedea cu conductă 
de irigaţii, cu ţeavă. 

Deci până în 1995 s-a furat într-o veselie. 
Răspunsul la întrebarea dumneavoastră, domnule 

vicepreşedinte: eu consider că suprafeţele au fost dezamenajate sau 
dezafectate, aş putea să spun, prin furt, prin dizlocarea elementelor 
componente ale sistemului de irigaţii. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Acum, în urma răspunsului dumneavoastră, se naşte o altă 

întrebare: totuşi, în 1995, în sistemul de îmbunătăţiri funciare mai 
lucrau încă 92 de mii de persoane. 92 de mii de persoane nu erau un 
număr important de oameni care trebuiau să aibă sub gestiune în pază 
şi cheie patrimoniul acesta? 92 de mii de persoane! 92 de mii de 
persoane sunt cât armata a 4-a. 92 de mii de persoane! Avem aici 
exact situaţia. 

Dumneavoastră sigur, post factum, făceaţi nişte sesizări – 
domnule, s-a furat cu macaraua, s-a furat cu bucata, s-a furat cu 
traista, şuruburi şi toate cele câte s-au furat, că totul s-a furat. 

Adiacent la întrebarea aceasta: după aceea, când s-a schimbat 
în cadrul RAIF-ului sistemul de gestiune şi de răspundere totală pentru 
tot ce se întâmpla în domeniul irigaţiilor, desecărilor, CES-urilor, care 
a fost raţiunea după care s-au desfiinţat posturile de şef de sistem, şef 
de sistem care avea o gestiune, în şef de zonă, inspector de zonă? 
Inspectorul de zonă nu mai avea nici o gestiune. Inspectorul de zonă 
este al tuturor şi al nimănui, pe când şeful de sistem avea în gestiune 
staţia de pompare de bază, a doua, a treia pompare, staţiile de punere 
sub presiune, ploturile, conductele, barajele, echipamentele, tot ce era 
acolo. 

Şi a treia întrebare adiacentă care s-a născut. Îmi cer scuze, 
dar răspunsul dumneavoastră a fost destul de bogat şi, atunci, asta este 
situaţia. Oricum le aveam ordonate pentru a doua întrebare, dar acum 
le cuplez la prima. 
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Cine a încercat să facă un fals, un uz de fals, o neglijenţă, nu 
ştiu cum să îi spunem ca să nu greşim? De ce nu aţi descărcat din 
gestiune în fiecare an patrimoniul care de fapt nu mai este sau nu a 
fost? În 1990 s-a întâmplat ceva, în 1992 s-a întâmplat ceva. Cineva 
trebuia să constate şi să nu mai rămână în gestiunea unor oameni care, 
aţi văzut, ajung până acolo încât să-şi ia viaţa pentru că au încă 
gestiunea aceea umflată, care este nereală. 

Noi astăzi, de exemplu, dacă ne uităm în situaţiile de la SNIF 
sau de la ANIF, putem constata că avem echipamente de udare pentru 
2 milioane de ha, dar ele nu mai sunt decât pentru 100 de mii de ha, şi 
culmea este că sunt 127 de echipamente noi care au fost cumpărate 
destul de recent şi o parte din acestea nu mai sunt. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Referitor la faptul că în 1995 erau 92.000 de persoane 

salariate în reţeaua de stat, în RAIF, ţin să precizez că cel puţin 50% 
din aceste persoane sau mai mult, poate 60%, erau electromecanici din 
staţiile de pompare şi agenţi hidro care lucrau în teren. Mai mult de 
60% din cele 92 de mii de persoane lucrau în special vara, din martie 
şi până în octombrie, când era sezonul de pregătire a sistemelor de 
irigaţie. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Erau sezonieri? 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu erau sezonieri. Erau salariaţi ai RAIF-ului, dar la început 

a fost o modalitate în care mergeau acasă toată iarna şi erau plătiţi cu 
50%, că nu aveau obiectul activităţii în timpul iernii. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Mă iertaţi că îmi permit: şi nu era mai simplu să le daţi în 

pază tot sistemul respectiv pentru cei 50% pe care îi primeau? Nu era 
mai bine să stea şi să aibă grijă de instalaţii decât să stea acasă şi să 
primească bani degeaba? 
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Domnul Adrian Dobrescu: 
Asta era metoda dispusă de conducerea administraţiei 

naţionale. Se plăteau în timpul verii pentru munca pe care o prestau în 
staţii la irigaţii şi plecau acasă cu 50%. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu vă supăraţi, domnule ministru, cu tot respectul pe care vi-l 

purtăm, că aţi lucrat în sector şi aţi mâncat pâine grea, cu apă, cu 
noroi, cu praf, dar totuşi din 3 milioane de ha, dintre care vreo 380 de 
mii încă nu fuseseră finalizate, nu le-a luat nimeni în primire, nu sunt 
procese-verbal de recepţie, dar totuşi le avea în primire cineva, un 
constructor care nu dipăruse până nu preda gestiunea în calitatea de 
constructor, deci nu vă supăraţi, totuşi este o chestiune care nu se 
leagă – dacă, din 3 milioane de ha, se irigau 128 de mii de ha şi 
oamenii erau utilizaţi în plină campanie de irigat cu elan muncitoresc, 
stahanovist, şi irigam 128 de mii de ha, care nu reprezintă mai nimic 
din 3 milioane de ha, şi astfel erau folosiţi toată campania de irigaţii 
oamenii pentru 128 de mii de ha, aceste 128 de mii de ha cu 92 de mii 
de oameni se puteau iriga cu cana, cu găleata – omul şi hectarul. 

Cum este posibil să intrăm în vrăjitoria asta din care să 
rezulte că, după ce erau ultra utilizaţi zi şi noapte vara la irigat, iarna 
erau trimişi acasă şi sistemul de irigaţii rămânea fără pază, fără 
nimeni, fără nimic, fără răspundere, fără gestiune! 

Cea mai mare avuţie naţională a ţării acesteia rămânea fără 
nimeni! 

Încă odată: adică după ce au transpirat toată vara cumplit ca 
să irige 128 de mii de ha din 3 milioane, după aceea 6 luni de zile îi 
trimiteam în odihnă acasă să se refacă! Pe ce bani?! Pe banii cui? Ce 
nenorocire! Cum să vă spun?! 

Cu atât mai mult cu cât dumneavoastră aţi afirmat aici că 
după anul 1996-1997, când dumneavoastră aţi fost la putere, când aţi 
fost în administraţia centrală, au apărut totuşi nişte acte normative prin 
care se spunea că nu mai au voie să predea pompe, aluminiu fără să fie 
întrebaţi respectivii de unde le au. Deci ceva ordine începuse să se 
pună. De ce oamenii aceştia nu au fost puşi ei în ordine, în 
responsabilitate? 
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Domnul Adrian Dobrescu: 
Eu vă dau exemplul unui judeţ de unde am venit eu, un judeţ 

cu amenajări importante de irigaţii. 
Acum, cele 3 milioane de ha nu au fost niciodată faptic. 
Când s-a sfârşit anul 1989 şi se racordau anumite organe că s-

au terminat amenajările, după aceea venea o comisie şi doar se 
raportau. În mare parte, din partea de conductă îngropată rămâneau 
antene întregi, kilometri nemufate, deci nu se putea folosi sistemul de 
irigaţii. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, haideţi să vă ajut. 
Eu ştiu situaţia că am lucrat şi eu câteva zile la Ministerul 

Agriculturii şi vă spun încă odată: în anul 1990 s-au irigat efectiv 
2.180.000 de ha, la care se mai adaugă vreo 300 şi ceva de mii de ha 
care nu s-au irigat, dar care erau puse în funcţiune, inventariate, şi mai 
erau vreo 380 de mii de ha din acestea 3 milioane de ha care încă nu 
erau recepţionate, şi sunt multe exemple probabil şi în Brăila. 

Şi vreau să vă informez că astăzi, din analizele noastre, Brăila 
este judeţul care irigă cel mai mult - 138 de mii de ha. 

Şi vroiam să închei intervenţia mea şi să îi dau voie domnului 
deputat Culiţă Tărâţă, care are să vă pună o întrebare, dar eu nu am 
terminat cu întrebările, dar probabil că la subiectul acesta vroia să 
intervină domnul deputat. 

Domnule ministru, referitor la acele sisteme de irigaţii de 
care vorbiţi dumneavoastră - că nu erau, au fost încă vreo 300 şi ceva 
de mii de ha pe care le-am ras noi în 1990 care erau aşa-zisele sisteme 
locale – cu ia cana, na cana, şi care erau raportate de primăria cutare. 
În elanul revoluţionar de atunci, în cinstea nu ştiu cărui eveniment, 
mai puneau 10 mii de ha că le-au făcut la irigat. 

Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Domnul deputat Surdu a spus că se irigă astăzi în judeţul 

Brăila 138 de mii. Da. 80 de mii sunt la noi fiindcă sunt raportate de 
cele trei udări. 
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Şi, acum, o întrebare pentru domnul ministru Dobrescu: sunt 
ferm convins că cunoaşteţi ca în palmă fostul sistem de irigaţii din 
Insula Mare a Brăilei. Vreau să vă spun că în 2001, pe data de 3 
octombrie, când am luat în primire acolo, se mai irigau 3.700 de ha 
din tot sistemul de irigaţii din Insula Mare a Brăilei. Astăzi, 18.133 de 
ha nu se irigă datorită faptului că staţiile de pompare efectiv au fost 
aruncate în aer cu saci de azotat de amoniu – s-au folosit şi s-au 
aruncat în aer pentru a lua fierul vechi şi materialele refolosibile de 
acolo. 

Culmea, că în perioada anilor 1995-2000, în Insula Mare a 
Brăilei efectiv au funcţionat turnătorii de aluminiu şi plecau lingourile 
la export, deci este incredibil ce s-a întâmplat acolo. Dar eu nu vă fac 
vinovat pe dumneavoastră. Eu cred că în dezastrul care s-a manifestat 
după 1990 s-a întâmplat ce s-a întâmplat în toată economia şi în 
sistemele de irigaţii. 

Eu sunt unul din cei care pot să spun că beneficiez de acest 
dezastru, că astăzi am făcut cheltuieli enorm de mari ca să repun pe 37 
de mii de ha sistemele de irigaţii. 

Deci tot ce a fost – aripile de ploie, tot aluminiul – au fost 
efectiv furate şi s-au făcut turnătorii în Insula Mare. 

După aceea sau tot în perioada aceea s-a întâmplat ce s-a 
întâmplat şi cu celelalte active, aceleaşi dezastru, dar nu ştiu unde eraţi 
dumneavoastră în 1995, 1996, 1997. Bănuiesc că eraţi acolo. 

Cred că dezastrul s-a datorat şi fiecăruia dintre cei care au 
fost acolo, fiindcă şi astăzi pot să vă spun că eu de 6 ani plătesc 
salariaţii de la SNIF - i-am preluat pe state de plată la mine ca să îi am 
sub control. 

Să nu creadă cineva că am lipsă de respect pentru acest 
domeniu, dar este o indolenţă crasă. Toţi cei care răspund de cantoane, 
de sisteme de irigaţii nu se ocupă decât de creşterea vitelor, de porci şi 
de oi, şi cu ce pot să fure astăzi şi mâine şi aşa mai departe, iar restul 
se ocupă de orice mai puţin de administrarea acestor sisteme de 
irigaţii. 

Deci, dacă aţi fost acolo, cunoaşteţi foarte bine situaţia, dar 
nu mi-o luaţi ca o critică. Luaţi-o ca pe un adevăr. 

Vă mulţumesc. 
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Domnul Adrian Dobrescu: 
Eu am lucrat mai mulţi ani în Insula Mare. Cunosc foarte 

bine sistemul de irigaţii. Întotdeauna acolo, după 1980, au fost 
probleme în partea de sud. Problemele mari de tot au fost în sud, cu 
agregatele RDN. 

După 1990, într-adevăr la început s-a furat tot ce s-a găsit – 
platforme, pompele orizontale. S-a furat tot din toate satele acelea pe 
rupte. 

Eu îl cunosc pe domnul Buzdugan destul de bine. Ştiu că într-
adevăr din cât se irigă în România, dacă raportăm, 70% este Insula 
Mare a Brăilei. Şi tot ce s-a raportat, 138 de mii de ha, este într-adevăr 
cu 70% - Insula Mare a irigat. 

Acum, dacă dumneavoastră aţi reuşit, faţă de 60 de mii net 
cât ar fi fost suprafaţa amenajată, că eu nu mai ştiu cât mai este după 
ce s-a furat, deci dacă aţi reuşit să reamenajaţi cu bani proprii 37 de 
mii de ha, eu cred că este destul de bine. 

La Insula Mare ar fi trebuit să aveţi deja asociaţia 
utilizatorilor de apă. 

Eu într-un an am colaborat cu domnul Buzdugan şi nu mai 
ştiu în ce stadiu este fiindcă ar fi trebuit să existe nişte subvenţii pe 
tema aceasta la Insula Mare a Brăilei. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule ministru, de acord. Domnul Culiţă Tărâţă, care este 

şi un manager foarte bun, le-a rezolvat, dar răspundeţi dumneavoastră 
la întrebarea şi a dânsului şi a mea şi a altora de aici – cum a putut fi 
posibil ca inclusiv în anii cât dumneavoastră aţi fost secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii să se deterioreze, să se fure, să se înstrăineze în 
continuare patrimoniul sectorului de îmbunătăţiri funciare. 

De ce aţi schimbat şefii de sistem, ca organizare, cu inginerii 
principali de zonă? 

După aceea mai am două întrebări. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Eu nu sunt la curent cu aceasta. 
Şefii de sisteme au fost schimbaţi în 2005-2006.  
Eu personal am auzit şi am rămas uluit. Nu ştiu cine i-a 

schimbat. Nu mai eram de mulţi ani în sistem. 
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Trebuia să lase şeful de sistem fiindcă avea o organizare pe 
reţea. El ştia exact ce are de făcut. Avea gestiunea, avea lucrări 
complexe. 

Nu ştiu cineva i-a schimbat, dar au fost schimbaţi în perioada 
respectivă. 

Această formulă, această structură din şef de sistem în 
inspector de nu ştiu ce s-a schimbat în 2005-2006. 

Dacă cumva greşesc şi cineva ştie altceva, v-aş ruga să mă 
corectaţi. 

Deci 2005-2006 a adus această structură – cu biciclete, să îi 
ducă cu motocileta pe la CES, pe la lucrări... Nişte aberaţii. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Următoarea întrebare, penultima: eu acum sunt într-o 

confuzie şi vreau să mă ajutaţi, să mă lămuriţi - în legătură cu afacerea 
pachete agricole, această afacere a fost garantată de statul român 
pentru asociaţii sau societăţi agricole private, sau pentru Regia de 
Îmbunătăţiri Funciare care era o regie a statului? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Pot să răspund? 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Da. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Hotărârea 686/1997 spune clar că acele pachete nu puteau să 

vină din America la fiecare din aceste asociaţii de 650 de ha. Trebuia 
să fie o persoană juridică la nivel naţional care să le ia şi să le dea mai 
departe, să facă contractul cu aceste asociaţii şi de la ele să le ia 
recolta după nu ştiu câţi ani şi să se refacă banul cheltuit de statul 
român. 

Deci prin RAIF trebuia să facă. 
Trebuia să găsească o întreprindere, o instituţie, o formă 

juridică care să discute, că nu puteau să discute 50 de asociaţii cu 
partea americană, ci trebuia unul singur să discute şi să preia această 
afacere şi el mai departe să o descarce prin contract, el fiind proprietar 
iniţial şi mai departe să o dea la cei 50, de exemplu, care aveau 650 de 
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ha, şi să preia de la ei produs agricol ca să refacă banul cheltuit. De 
aceasta s-a dat RAIF-ului, RAIF-ul fiind o unitate răspândită în toată 
ţara cu personalitatea juridică, cu personal de specialitate, cu ateliere 
de reparaţii şi aşa mai departe. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi, atunci, RAIF-ul a avut nişte contracte cu asociaţiile 

agricole sau ce erau ele, cu cei care au primit pachetele – unul câte 
unul? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Până în luna mai 1999 nu ştiu dacă aveau. Nu aveau în mod 

sigur. 
Ulterior, după ce au venit pachetele, trebuia ca să facă 

legătura sau să facă un portofoliu de societăţi comerciale din Bărăgan, 
din Moldova, de nu ştiu unde. 

Deci până în ianuarie 1999 nu existau astfel de contracte. 
Ulterior, din câte ştiu, din câte am auzit, că nu am fost părtaş 

la aşa ceva, au fost contracte, că altfel nu putea să li se dea aceste 
pachete. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi ultima întrebare: până a veni dumneavoastră ministru, nu 

aţi fost rupt de activitatea agricolă din 1990 până în 1997, când aţi 
venit secretar de stat la minister. După aceea iar, nemailucrând, nu 
sunteţi rupt, şi vă pun următoarea întrebare: referitor la situaţia de  
după 1990-1991, având în vedere fostele societăţi comerciale agricole 
cu capital de stat sau CAP-urile sau asociaţiile agricole, sau după 1991 
- cele câteva milioane de proprietari agricoli care erau decapitalizaţi 
total, credeţi că statul român a făcut ceva pentru capitalizarea lor? 

Credeţi că statul român a pus pe undeva vreo garanţie a 
statului? 

Există o intervenţie masivă a statului, aşa cum a existat în 
Germania după război, cum a existat în Franţa, în toate ţările care 
astăzi au o agricultură competitivă? 

Statul român s-a implicat vreodată, dacă am pune 300 de ha 
de pământ pe un tractor să fie adus, 300 de mii de tractoare cu toate 
sculele şi să pună un sistem la punct de garantare, de implicare a 
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statului şi de contractare mai departe şi de obligare a celor care au 
primit tractoarele pe module, pe ferme? 

A făcut statul român vreun gest până acum în agricultură, în 
afară de milionul şi cuponul şi alte şmecherii de acestea cu care s-a 
dus fiecare pe care la cârciumă şi a băut o bere? 

Este vorba de o acţiune puternică, controlată de stat, 
sistematică, în afară de amărâtul acesta de TRANSAG în care s-au 
adus 67 de pachete la 9 milioane de ha de pământ? 

67 de pachete la 9 milioane de ha de pământ! 
Întrebarea aceasta este. 
Şi, din paguba de 20 miliarde care se prefigurează la SNIF, 

ANIF, cât ar fi paguba aceasta despre care tot vorbim şi ne mâncăm 
foarte mult timp cu asta, pentru că nimeni nu vrea să ne ajute de fapt? 

A fost bun programul acesta? Nu a fost bun programul 
acesta? 

L-a distrus cineva pe parcurs datorită managementului nostru 
infernal, că tot ce apucăm să facem nu finalizăm? 

Deci aveţi de fapt trei întrebări: ştiţi vreo implicare a statului 
român pentru capitalizarea şi modernizarea agricultorilor din 
România, din 1991 până acum? 

Apreciaţi că această implicare a statului român a reprezentat 
iniţial un program bun? 

Şi 3): cine vinovat că acest program nu s-a finalizat? 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Consider că statul român s-a implicat în ultimii 20 de ani 

dând subvenţii, dând ce a mai dat – cupoane etc., însă din nefericire,  
şi nu mă refer la un guvern sau la altul, ci la rând, aş putea spune, totul 
s-a făcut haotic şi pompieristic. 

Nu a existat o strategie pe mai mulţi ani în care să se 
urmărească 2-3 scopuri anume, pe mai mulţi ani însemnând o strategie 
pe 10 ani de exemplu, o strategie pe o perioadă medie sau lungă. 

Toţi, care cum au venit, au acordat subvenţii de dragul 
subvenţiilor şi aceasta s-a făcut haotic – azi la o cultură, mâine la 
motorină, poimâine la nu ştiu ce. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi înainte de alegeri. 
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Domnul Adrian Dobrescu: 
Da, adevărat. Păi am şi specificat că nu a contat cine a fost şi 

cum. 
Deci eu, ca agricultor, asta pot să spun: s-a acţionat haotic. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Şi pentru a doua întrebare? 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Referitor la a doua întrebare – pe cine găsesc vinovat? 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu. 
Programul acesta iniţial a fost bun sau a fost o catastrofă, 

începând cu Fundulea, cu toţi cei care au spus – da, domnule, trebuie 
făcut ceva? 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Domnule vicepreşedinte, acest program, cum s-a gândit 

iniţial, în prima mână să îi spun, sau în a doua, sau în a treia, s-a vrut o 
populare a entităţilor private cu scule bune, moderne, eficiente şi aşa 
mai departe. 

Deci, ca idee, iniţial a fost generoasă. Ce s-a petrecut pe 
parcurs, cine l-a luat de colo şi l-a dus dincolo, cine a avut interesul cu 
chestia aceasta, cu garanţia, eu nu pot să vă spun. 

Deci ea a fost o chestiune generoasă iniţial, ca gândire, ca 
idee. 

Trebuia făcut ceva. 
 
Domnul Valeriu-Andrei Steriu: 
Doar o completare: în condiţiile de atunci, văzând şi având 

mai multe informaţii, aţi fi mers înainte cu susţinerea acestui 
program? 

Deci ne transpunem în 1997, şi dacă ne puteţi spune şi 
constrângerile la nivelul ministerului pe care le aveaţi atunci – cele 
legate de buget. 
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În dimensiunea de atunci, dacă ne puteţi spune cum a fost 
perceput programul. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
În dimensiunea de atunci, programul a fost la început 

perceput ca ceva bun, viabil, necesar pentru agricultură. Veneau sau 
cel puţin ni se propuneau scule John Deer, New Holland, Kaiss, 
pachete Walmond, pesticide şi aşa mai departe. 

Deci el a fost perceput foarte bine la început. 
Chiar şi noi am fost încântaţi că intră nişte scule performante 

în ţară. 
Nu aveam de unde să ştim dacă s-a întâmplat ceva ulterior, 

peste 2, 3, 4, 5, 7 ani, ce avea să se întâmple, şi că avea să se genereze 
această diferenţă despre care ne spunea anterior domnul 
vicepreşedinte – de 80 de milioane, parcă. 

Nu ştiu de unde s-a generat această chestiune. 
Programul a fost lăudabil şi toţi am fost pentru, şi chiar eu, să 

vă spun foarte sincer, mă gândeam că este o chestie nouă pentru 
România – veneau aceste scule, oamenii erau foarte încântaţi. Ce avea 
să urmeze, vedem cu toţii astăzi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dacă îmi permiteţi, domnule ministru, spuneţi-mi dacă atunci 

când s-a conceput acest program, legea de reglementare a fost trimisă 
şi la Parlamentul României sau a fost numai hotărârea de guvern? 

Pentru că în mod obişnuit, un contract extern, cu garanţie 
guvernamentală, ajunge şi în Parlament şi se legiferează, ca orice 
astfel de împrumut, cum facem şi acum - ie este o ordonanţă de 
urgenţă, fie este vorba de o lege. 

Dacă ea a fost trimisă la Parlmaent. 
Ca membru al Parlamentului şi ca membru al Comisiei de 

agricultură, eu nu-mi amintesc ca aşa ceva să fi venit în Parlament. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Eu nu ştiu de alt act normativ, decât de Hotărârea de Guvern 

686 din octombrie 1997. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
 Şi, acum, a doua întrebare: dacă pe parcursul desfăşurării 

acestui program s-au urmărit prevederile contractului. De exemplu, el 
s-a dat în sarcina RAIF-ului, dar adunatul produselor agricole de 
contravaloare pentru aceste unităţi s-a transferat peste AGROSERV şi 
ulterior s-a dus spre TRANSAG, care de fapt nu a mai achitat 
contravaloarea acestor produse pentru utilaje. 

Dacă ministerul a verificat vreodată derularea acestui contract 
şi dacă s-a discutat în colegiul ministrului, în colectivul care coordona 
RAIF-ul şi aşa mai departe. 

Şi aş mai avea o întrebare legată de sistemul de îmbunătăţiri 
funciare: anual s-a verificat şi s-a făcut o inventariere reală a 
patrimoniului pe care l-a avut RAIF-ul sau nu? 

Pentru că noi şi colegii care merg în teritoriu constatăm acum 
că de ani de zile inventarierea s-a făcut doar pe hârtie, din scripte. Dar, 
acolo unde au avut posibilitatea să se ducă şi să vadă, faptic nu mai 
există nimic din ceea ce este în hârtie, consemnat de ani de zile. 

Eu mă gândesc „cu groază”, în ghilimele, ce s-ar fi întâmplat 
înainte de 1989, să se fi constatat astfel de chestiuni în documente. 

Şi mai am o întrebare – dumneavoastră aţi constatat aceste 
hoţii, banditisme mari, s-a furat, constatăm toţi foştii demnitari, şi eu 
şi alţii, dar câte sesizări sunt făcute către Ministerul de Interne la 
vremea aceea şi care au fost măsurile luate? 

Dacă există la minister vreun dosar sau documente de 
demersuri către factorii reponsabili de a lua măsuri împotriva celor 
care contribuiau la diminuarea unui patrimoniu de mare importanţă, 
care era cel al îmbunătăţirilor funciare. 

 
Domnul Adrian Dobrescu:  
La Brăila aveam dosare cu sute de sesizări la poliţie în vreo 

3-4 ani de zile. 
Nu-mi aduc aminte să fi primit vreun răspuns, şi nu-mi aduc 

aminte ca poliţia anilor respectivi din judeţul Brăila să fi mers 
împreună cu noi şi să constate vreodată. Or fi mers pe linia lor, dar eu 
nu am primit nici un răspuns. Nu-mi aduc aminte. 

Venind la Bucureşti şi centralizând pe ţară această chestiune, 
pentru judeţele de sud, pentru judeţele de Bărăgan, îmi aduc aminte că 
am avut odată o discuţie prin 1997 cu domnul general Abraham, care 
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era şeful IGP-ului. A fost o discuţie verbală referitoare la aceste 
chestiuni, şi îmi aduc aminte de asemenea, că, dacă se caută în arhiva 
ministerului, este imposibil să nu se găsească cel puţin 5-6 adrese 
făcute ori către ei, dar nu îmi mai aduc aminte exact – către IGP sau 
către Ministerul de Interne. Este imposibil să nu se găsească cel puţin 
3-4 adrese semnate de unul din conducătorii ministerului de la vremea 
respectivă. 

Răspunsul vedeţi şi dumneavoastră care este - că se distruge 
în continuare. 

Referitor la întrebarea în ce priveşte gestiunea, da, este 
adevărat ce aţi spus. Se face inventarul de patrimoniu la luna 
decembrie, aşa cum se face în orice unitate economică de pe teritoriul 
României. De multe ori, ce nu se găseşte se face scriptic. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Staţi puţin, domnule ministru. 
Eu nu am început activitatea de la ministru, ci am început de 

jos, şi ştiu că semnam un angajament pe proprie răspundere, că noi 
trebuia să vedem şi verificarea fişei de inventar şi inclusiv 
completarea numărului de inventar pe care trebuia să îl punem atunci 
de pe semănătoare. 

Aici s-a verificat vreodată modul cum se făceau aceste 
inventare? Sau constatăm numai faptul că s-au devalizat staţii, că nu 
mai există reţelele de curent electric, că s-a pus dinamită lângă stâlpi 
ca să îi dea jos şi să ia fierul beton, că dispar şi acum? 

De asta s-a extins molima aceasta – că nimeni nu a verificat 
ca lumea. Cei care erau acolo şi care erau obligaţi să facă aceste 
verificări nu au fost verificaţi niciodată? 

Pentru că eu ştiu că ministerul avea un reprezentant în 
Consiliul de administraţie la RAIF. Întotdeauna a avut un reprezentant 
sau doi. 

Păi, acolo nu s-a văzut niciodată? 
În colegiul ministerului s-a analizat vreodată situaţia? 
Eu ştiu că am făcut-o cel puţin de două-trei ori. Am şi acum 

situaţia acasă de atunci. 
S-a verificat vreodată în colegiul ministerului situaţia din 

îmbunătăţiri funciare, din sistemele de irigaţii? 
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Pentru că eu ştiu că aveam mari discuţii aici, la comisie, şi eu 
cred că procesele-verbale ale noastre, dacă le scoatem, erau tocmai pe 
ce însemnau sursele de susţinere a irigaţiilor, şi ne-am pus de multe 
ori problema, şi mulţi suntem încă în viaţă, pe aici, pe la Parlament. 
Nu am simţit şi nu simţeam această chestiune, pentru că trebuie să vă 
spun că era un curent atunci, în 1997 că noi trebuie să executăm tot 
ceea ce ne spunea nu ştiu mai cine. Şi, sub această acoperire că trebuie 
să executăm, practic am lăsat în zdrobire tot ceea ce era valoros, iată, 
cu consecinţe în continuare. Nu se întâmplă nimic şi se poate distruge! 
Şi în fiecare an se dau bani publici. De unde? Din buzunarul fiecărui 
cetăţean. Asta este problema gravă. 

Şi mie mi-e groază, şi v-o spun aici, că pe măsură ce mergem 
pe audieri, problemele sunt tot mai grave pe care le descoperim, dar 
este tot atât de adevărat că astăzi noi facem aceste anchete aici şi nu 
putem noi să stopăm ceea ce semnalizează inclusiv poliţia. Chiar mă 
întreb de ce nu iau măsuri, că au competenţe în domeniu. 

Însă problema aceasta – să dau unei regii încălcând, că eu 
spun că prevederea statutului regiei a fost încălcată; trebuia modificată 
prin lege. Greşesc, stimaţi colegi, sau nu greşesc? Nu greşesc. 

După care pun ca gestionarea ratelor să le ia un SRL. Aceste 
rate nu s-au mai întors înapoi deloc la RAIF şi ne-am trezit într-o 
execuţie silită la doi ani. 

Ministerul nu a avut chiar nici o responsabilitate de a 
verifica? 

Pentru că nu aveai în derulare 2 milioane sau 3; era suta de 
milioane sau peste o sută de milioane! 

2) Nu s-a ştiut de la început că organizaţiile noastre private 
nu erau foarte bine puse la punct ca să răspundă? 

Că eu ştiu că discuţia iniţială a fost şi pe această temă – că nu 
există organizaţii sigure cu care poţi să faci un contract care să îţi dea 
garanţia că poţi executa acest proiect. Ştiu treaba aceasta, că am avut 
discuţii şi eu pe problemă, şi din minister vreau să vă spun că a 
răspuns Pârlogea, director la producţia vegetală, care a lucrat până 
prin 1998, dacă nu mă înşel. Pârlogea a răspuns în minister de 
problemă. Sau a plecat prin 1997, dar oricum a rămas acolo. 

Deci se ştia de această problemă, însă ea se dusese în afara 
oricărei garanţii. 
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Eu vă spun numai ce am citit într-un material - adică conform 
discuţiilor avute la preşedinţie, la prim-ministru şi la conducerea 
minsterului. Aşa scrie în document. Deci în această calitate s-au dat. 

Care au fost argumentele acolo? 
Pentru că vreau să vă spun că în zona guvernului american, 

lăsând de-o parte lobbyul pe care îl face orice ambasador într-o 
anumită problemă, să ştiţi că şi în cazul Sanca ambasadorul american 
făcea demersuri, până i-am spus: domnule ambasador, vreţi să fiţi pe 
prima pagină a ziarelor? Este treaba dumneavoastră. Dar eu am 
obligaţia să vă protejez. Clar. Era vorba tot un contract semnat fără să 
treacă prin chestiile legale de la noi. 

S-au băgat în chestiunea Mizil - la fel, să transforme 
tractoare, acolo unde era fabrica de armanent. Dar aveam 
responsabilităţile noi să vedem. 

Ori, aici, problema gravă este de neverificare a ceea ce au 
însemnat structurile aşezate peste contract sau cu prevederi discutabile 
în contract. Adică pun un SRL să preia, fără să verific dacă ele se 
reîntorc – lasă că statul plăteşte, şi a plătit, şi iată că plătim toţi. 

Deci aici este problema, şi întreb: dacă vreodată s-a analizat o 
astfel de situaţie a acestei investiţii, că era o investiţie până la urmă, 
pentru că statul până la urmă a dat banii, pe sector, la nivelul 
conducerii ministerului. Nu s-a făcut. 

Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule preşedinte, am impresia că atunci când ne referim 

la TRANSKEM este ca în bancul cu prostănacii. Deci nu ştiu cine a 
fost mintea genială care a pus proiectul la punct, pentru că nimeni nu-i 
dă de cap. 

În primul rând, s-a emis o garanţie guvernamentală la 
sfârşitul lui 1998. Dar în ianuarie, când aţi plecat dumneavoastră, nu 
erau contracte semnate cu fermierii. Atunci, statul român şi comisia 
interministerială pentru ce au emis o garanţie bancară, dacă 
subcontractele de finanţate cu aceste imputuri şi utilaje către fermieri 
nu erau făcute? 

Le aduceam în ţară pentru ce, dacă nu aveam contractele 
făcute? 
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2) Garanţia aceasta bancară, când se dă, se dă şi ea cu studii 
de fezabilitate. Or, dacă aceste contracte nu sunt făcute, studiul cum a 
fost făcut? 

3) Fermierii aceia care au semnat contracte, că erau semnate 
în februarie, pentru că în februarie s-a făcut importul de materiale, de 
imputuri, de sămânţă, de ierbicide, şi s-au distribuit, ei niciodată nu au 
intrat în posesia utilajelor. Utilajele au rămas în permanenţă în 
administrarea RAIF-lui sau a TRANSAG sau a nu ştiu cărei societăţi. 

Fermierii au avut o singură obligaţie: să pună terenul la 
dispoziţie RAIF-ului. Atât. Şi primeau şi o mie de kg pe ha. 

Urmând ca la încheierea proiectului de 5 ani să rămână în 
posesia utilajelor. 

Deci pe fermierii aceştia nu avem de ce să îi acuzăm. Ei nu 
au pus mâna pe tractoare. Tractoarele lucrau în câmp şi când terminau 
se întorceau în acele 3-4 centre RAIF – Brăila, Giurgiu, Craiova şi 
care mai era. 

Deci din start a fost probabil cu reaintenţie, şi nu ştiu care a 
fost mintea care a pus la punct acest proiect şi cum a apărut această 
garanţie de 80 de milioane dolari, când era clar că va fi un eşec din 
start. 

Şi fiecare modul, fiecare fermă a avut un manager american 
la un moment dat şi aceia erau aviatori în retragere, erau militari 
pensionaţi, nu aveau nici o treabă cu agricultura. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci TRANSAG-ul a avut 99,16% acţiuni din părţi sociale 

ale unei firme cu sediul în Limasol Cipru. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Dar mintea este genială şi trebuie văzut totuşi, şi probabil 

trebuie ca şi alte persoane să fie chemate la comisia aceasta - comisia 
de acordare a garanţiei guvernamentale, domnul Costea, care este o 
persoană publică, cei care au fost în Guvernul CDR de atunci, 
ministrul finanţelor, domnul Remeş, domnul Geoană care atunci era 
ambasadorul la Washington. 

Nu se poate acorda aşa o garanţie unei companii fără să avem 
informaţii cui dăm garanţia şi fără să avem la noi totul organizat, deci 
să nu avem contractele cu fermierii, să nu avem totul pus la punct. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Tinel. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, eu mă întorc la dinamica suprafeţelor 

irigate după 1990, şi fac un mic comentariu vizavi de ce s-a întâmplat 
anterior anului 1997, pentru că bănuiesc că la preluarea puterii în 1997 
guvernul care a venit atunci a venit cu o strategie şi cu un plan de 
măsuri foarte bine stabilit, vizavi de ce se întâmplase anterior anului 
1997, şi spun aşa: de la 2.200.000 de ha în 1989, irigam 600 de mii de 
ha în 1996, cu fluctuaţii de 500, de 400, de 600 de mii de ha. 

Deci era clar că ei trebuiau să aibă un plan de măsuri foarte 
ferm, foarte bine stabilit, o strategie în aşa fel încât să nu diminueze 
suprafaţa irigată, ci să crească suprafaţa irigată, dat fiind faptul că 
agricultura şi în speţă agricultura promovată pe suprafeţele irigate era 
un obiectiv, un principiu de siguranţă naţională. 

În condiţiile acestea, încă odată întreb: aţi fost secretar de stat 
în Ministerul Agriculturii în 1997 la instalarea Guvernului Ciorbea şi 
răspundeaţi printre altele şi de sectorul de îmbunătăţiri funciare. 

Aţi avut un plan de măsuri care este palpabil şi care poate fi 
găsit în arhiva Ministerului Agriculturii - de creştere a suprafeţei 
irigate în 1997? Pentru că scăderea de la 600 de mii la 127 de mii, cu 
toată politica de eliminare a subvenţiilor la irigaţii, este nerelevantă. 
Aţi eliminat subvenţia, dar trebuia să puneţi altceva în loc pentru a nu 
diminua suprafaţa irigată. 

Şi dacă nu aţi avut un plan de măsuri, poate aţi avut o 
strategie globală care includea şi planul de măsuri pentru creşterea 
suprafeţelor irigate, în aşa fel încât să nu se reducă suprafaţa irigată la 
nivel naţional, pentru că erau judeţe preponderent irigabile şi, dacă s-
ar fi menţiunut suprafeţele irigate la nivelul anului 1989, România nu 
ar fi avut de suferit. 

Deci eu întreb: aveţi ceva palpabil, un document în arhiva 
ministerului care să spună – uite, domnule, a venit Dinu Gavrilescu 
ministru al agriculturii cu secretarul de stat Dobrescu şi noi am avut 
următorul plan de măsuri, o strategie a Guvernului Ciorbea pe acest 
sector, pe acest domeniu în aşa fel încât suprafaţa să nu scadă faţă de 
1996, ci, dimpotrivă, ea să crească faţă de 1996. 
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Domnul Adrian Dobrescu: 
Nu îmi aduc aminte să fi avut un program clar. 
Dacă este, cred că se poate găsi, dar nu pot să vă spun clar 

dacă a fost un program pe această chestiune. 
Subvenţia se dădea cât ţinea cureaua, cât ajungea, funcţie de 

necesităţi, de zone, mai mult în treptele inferioare de pompare, mai 
puţin în cele cu costuri ridicate. 

Deci nu-mi aduc aminte acum dacă am făcut un program clar. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nici o strategie? 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
O strategie era. Era prin însuşi programul de guvernare. 
Trebuia să fie o componentă. Asta în mod sigur. 
Nu pot să vă spun exact în ce constă, că sunt 12 ani de atunci. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Antochi. 
Vă rog. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Domnule ministru, dumneavoastră înţeleg că aţi lucrat în 

domeniu până să veniţi în Ministerul Agriculturii. 
Aş vrea să vă întreb: dacă nu a existat un program, ne puteţi 

spune dacă RAIF-ul, cum era atunci, a primit bani la investiţii altele 
decât cele necesare pentru întreţineri şi pentru reparaţii curente? 

Dacă aţi avut lucrări de investiţii, de executat - pe CES, 
îndiguiri, amenajări pentru irigaţii, dacă au fost fonduri de investiţii 
pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare în cei doi ani în care aţi fost 
secretar de stat. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Au fost fonduri de investiţii pe combaterea eroziunii solului, 

pe lucrări la diguri - au fost ceva bani la amenajări cu diguri, pe 
mijloace auto am avut ceva, pe utilaj terasier, din câte îmi aduc 
aminte, şi cam atât; pe irigaţii cred că nu au fost bani. Foarte puţini pe 
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irigaţii fiindcă după 1990, referitor la irigaţii, nu ştiu cine a spus că nu 
mai trebuie. Deci nu au fost. 

Pe partea de desecare şi de îndiguire, pe zona aceasta au fost. 
 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Am înţeles. 
Am desprins din toate cele menţionate de dumneavoastră cel 

puţin două categorii de probleme: una, legată de coordonarea 
activităţii de îmbunătăţiri funciare şi, din punctul acesta de vedere, 
ministrul de atunci a spus că aţi avut deplină competenţă, şi a doua, 
împreună cu directorul RAIF de atunci aţi cunoscut în detaliu şi aţi 
coordonat şi acest program de dotare cu maşini şi alte imputuri 
necesare pentru agricultură. 

Nu am reuşit să înţeleg – totuşi, în calitatea pe care aţi avut-o, 
care a fost nivelul de responsabilitate? Aţi avut un mandat scris din 
partea ministrului, a colegiului ministerului? Sau numai prin fişa 
postului aţi coordonat aceste sectoare? Aceasta, legat de 
TRANSKEM. 

În ceea ce priveşte responsabilitatea dumneavoastră pentru 
întreaga activitate de îmbunătăţiri funciare, trebuie să spunem că a fost 
practic momentul în care declinul şi distrugerea lucrărilor de irigaţii, 
dar şi de combatere a eroziunii solului au cunoscut un ritm mult mai 
mare decât se înregistrase până atunci şi am ajuns la situaţia de astăzi, 
când practic nu putem vorbi că mai avem asemenea lucrări în 
România, decât cu foarte puţine excepţii. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Prin anul 1993-1994, dacă îmi aduc bine aminte, domnul 

Voicu cred că ştie chestia asta şi ar putea să mă ajute, dacă nu sunt 
prea insistent, a fost o companie BINNI and Parteners, o companie 
britanică, care a trecut prin toate judeţele – a luat-o de la Galaţi în jos 
şi a ajuns la Timiş, Bărăganul, Oltenia, Moldova etc., parcă fără 
Ardeal. Şi aceasta era plătită de RAIF sau de guvern, nu ştiu exact, şi 
au stabilit, după vreo 6-7 luni de studii şi căutări şi cercetări prin 
îmbunătăţirile funciare din România, că nu trebuie să mai udăm decât 
în treapta întâi şi în treapta a 2-a de pompare, unde erau costurile cele 
mai mici cu energia electrică şi aşa mai departe. 



 47

De asemenea, au stabilit ceva defavorabil şi pentru sistemul 
de desecare. Practic, după anul 1995-1996, pe baza acestor studii pe 
care ni le-au spus, a început să se restrângă. Asta vă spun eu din ceea 
ce simt şi din ceea ce îmi aduc aminte de atunci. 

Practic a început să scadă interesul românesc pentru a iriga, 
că asta era problema de bază. 

Peste asta, s-a adăugat şi decapitalizarea mijloacelor fixe din 
sisteme, decapitalizarea însemnând practic furturile, scoaterile din 
funcţiune – s-a furat pompă, s-a furat tot. Şi, atunci, coroborate cele 
două – că nu avem nevoie de irigaţii decât în prima treaptă şi cu 
furatul – s-a ajuns la concluzia că nu trebuie să mai irigăm în 
România. 

Paralel cu aceasta, s-au micşorat şi subvenţiile. Nu că aş fi 
vrut să micşorez eu. Nu am avut bugetul, deci nu am fost responsabil. 
Ordonatorul de credit ştiţi foarte bine cine este. 

Acest sector era o bucăţică din sectoarele pe care le aveam în 
calitatea de secretar de stat. 

Nu puteam decât să apăr sectorul, dar dacă aceştia erau banii 
şi altcineva îi dispunea – azi ai atât pentru îmbunătăţiri funciare, 
aceştia erau de executat. 

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

domnul ministru. 
Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule ministru, potrivit Legii 84/1996, se prevedea o 

cofinanţare prin tarife. S-a aplicat sau nu? Şi, dacă nu, de ce? 
Era în vigoare la acea dată. 
Este vorba de articolul 28. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Cofinanţare prin tarife, da. Au fost multe formule de finanţare 

şi de cofinanţare. 
Vă referiţi la ce? La apă, la metrul cub de apă? 
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Domnul Pavel Horj: 
Da. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Au fost multe etape. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Voicu. 
 
Domnul Voicu: 
O precizare, ca să fim la subiect: Legea 84/1996, Legea 

îmbunătăţirilor funciare, prevedea la articolul 28 următoarea 
formulare: beneficiarii de lucrări de îmbunătăţiri funciare vor suporta 
costul lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii, statul putând 
interveni în favoarea lor. Deci aceasta este formularea legală. 

Nici până astăzi, nici Legea 84, nici Legea 138 nu a aplicat-o. 
Legea 138 a preluat-o sub o altă formă. 

Domnul deputat Horj dorea să ştie din ce motive nu a fost 
aplicată această prevedere. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Statul poate ajuta. 
 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Păi poate – când ajuta, când nu, funcţie de resurse. Este la 

latitudinea statului. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu vorbesc de o prevedere. Şi Legea 84 şi Legea 138 au 

prevederea aceasta de sprijin. 
Aici, la comisie, primeam bobârnace. Era regretatul Cristea 

preşedintele comisiei. 
Cred că nu s-au făcut suficiente demersuri atunci ca să se 

poată asigura cât de cât sursele financiare. A fost o problemă cu banii. 
Eu aş dori să vă mulţumim, domnule ministru, şi, eventual, 

dacă vor mai fi probleme de clarificat, să ne staţi la dispoziţie, şi vom 
apela la dumneavoastră. 
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Domnul Marian Ghiveciu: 
Am şi eu o întrebare scurtă pentru domnul ministru. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Dacă, în perioada cât dumneavoastră aţi fost ministru, s-au 

efectuat lucrări cu utilajele aduse de acea firmă americană 
TRANSKEM, şi dacă ştiţi să ne spuneţi ceva despre valoarea 
lucrărilor executate, pentru că într-adevăr ne interesează foarte mult, 
dar cred că batem prea multă monedă pe acele utilaje în care statul 
român a pierdut 100 de milioane de dolari, iar pierderile înregistrate la 
ANIF, RAIF sunt de 20 de miliarde, deci de 200 de ori mai mult. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
Eu am fost secretar de stat până în 15 ianuarie 1999. Utilajele 

au venit după martie-aprilie, deci nu ştiu, nu cunosc dacă s-au efectuat 
lucrări, unde şi de ce valoare. 

Deci, nu ştiu dacă s-au efectuat. 
Nu mai eram de câteva luni de zile pe poziţia aceea, însă aş 

vrea, dacă se poate, să completez cu o singură frază referitor la ce a 
spus anterior domnul deputat Fuia. 

Am fost întrebat de un domn deputat dacă eu am considerat 
că a fost OK această chestiune – nu ca aranjament, ci ca acţiune pentru 
România, pentru agricultură. 

Dacă s-ar fi încheiat contracte viabile în aval, dacă s-ar fi 
spus: uite, domnule, îţi dau pachetul şi în 3 ani de zile tu, prin cereale, 
îmi dai banii înapoi ca să ajung leu pe leu, era OK. 

Cine a denaturat şi de ce, îmi închipui, dar rămâne să mă 
clarific şi eu. 

În tot cazul, dacă s-a întâmplat ceva, s-a denaturat după 1999-
2000. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi-mi, domnule ministru, dacă în perioada aceea, când 

era un anumit mod de abordare a problemelor agriculturii cu 
instituţiile internaţionale, cu Banca Mondială, cu Uniunea Europeană, 
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au mai fost şi alte instituţii care au venit aici, şi s-a pus problema 
necesităţii salvării şi mai ales a modernizării sistemului de irigaţii şi 
de desecare din România? Că nu se pot desprinde unul de celălalt, 
până la urmă, sigur, mergând şi cu a treia componentă, dar era 
problema constanţei producţiei agricole, care să ne asigure inclusiv 
susţinerea unor proiecte internaţionale de rambursare pe agricultură şi 
aşa mai departe. 

 
Domnul Adrian Dobrescu: 
„Da”, între ghilimele. Binni and Parteners spunea că nu avem 

nevoie de irigaţii decât în primele trepte de pompare, iar firmele care 
aduceau echipamente spuneau că trebuie să cumpărăm echipamente, 
deci îi interesa aspectul comercial. Asta a fost. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am înţeles. Vă mulţumim mult. 
Acum, stimaţi colegi, vă informez că până acum nu am primit 

nici o veste de la domnul ministru Remeş. 
Eu aş vrea să spun aici, în faţa presei, că, la solicitarea 

comisiilor parlamentare, există obligativitatea prezentării în faţa 
comisiei, indiferent cine este persoana. 

În acelaşi timp, comisia are acces la absolut toate 
documentele, dacă consideră necesar. 

Deci, conform legii, conform hotărârii de constituire, 
conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, aceasta este 
chestiunea. 

Până acum domnul Decebal Remeş nu ne-a răspuns, deşi s-a 
confirmat că a primit adresa de la noi. Nu ne-a dat nici un răspuns; 
vom vedea ce vom face mai departe în acest caz. 

Este cert, însă, că este nevoie de prezenţa domniei sale aici, 
pentru a clarifica câteva probleme din acea perioadă. A fost ministru 
de finanţe, dânsul cunoaşte foarte bine raţiunea pentru care s-a semnat 
această garanţie guvernamentală, dar în acelaşi timp aveam nevoie de 
punctul dânsului de vedere şi în ceea ce priveşte susţinerea financiară 
în acea perioadă – de ce nu au fost sursele financiare, nu s-au făcut 
demersurile necesare la Ministerul Agriculturii, nu au fost surse de 
bani, a fost un vârf pentru rambursările externe, ca şi un punct de 
vedere cunoscând de fapt şi Ministerul Agriculturii pe care l-a 
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gestionat aproape un an de zile, dacă nu mă înşel eu sau mai bine de 
un an de zile, şi nu l-a gestionat rău, că o spun şi o colegii noştri şi ştiu 
şi că au luat nişte măsuri, dar ne-ar fi interesat, pe lângă clarificarea 
acestor probleme legate de garanţia guvernamentală dată atunci, 
finanţarea din acea perioadă din punctul de vedere al ministrului 
finanţelor şi punctul de vedere al fostului ministru al agriculturii 
Remeş asupra acestei probleme şi cum o vede dânsul. 

Vom face un ultim demers pentru săptămâna viitoare, pentru 
că domnul Avram Mureşan, într-o discuţie de dimineaţă, ne-a spus că 
a primit mai târziu invitaţia noastră, deşi este a doua revenire, şi va fi 
marţea viitoare aici. Dacă va fi luni, vom stabili data de audiere, şi, 
atunci, venim cu propunerea pentru dânsul de a fi luni. 

Cred că exprim punctul de vedere al colegilor din comisie. 
Şi o spun colegilor din presă, dacă se poate transmite, că 

dânsul încalcă din acest moment prevederile legale privind prezenţa în 
faţa unei comisii de anchetă parlamentară. 

Deci intră dincolo de ceea ce înseamnă, repet, prevederi 
legale care cer prezenţa în faţa unei comisii parlamentare. 

Încerc să facem încă un demers, deci îl voi trimite şi pe al 
treilea, şi să vedem răspunsul dânsului. 

Eu îl ştiu pe domnul Remeş un om de onoare, cu foarte mare 
responsabilitate. Sunt convins că cunoaşte foarte bine acea perioadă pe 
care o ştim cu toţii. 

De fapt, eu fac parte dintre cei care nu sunt chiar aşa de uituci 
ca unii care vin aici, la noi. Repet: nu fac parte dintre uituci. Nu le ţin 
nici eu minte pe toate, dar pe unele le ţin minte bine. 

Şi aş mai spune că sunt uluit uneori când nu ne aducem 
aminte, mai ales dacă suntem şi meseriaşi. 

Îmi aduc aminte, şi cred că şi domnul Surdu, şi toţi ceilalţi 
care lucrăm în agricultură, şi de primele reglări de plug şi de altele pe 
care le-am învăţat sau pe care le-am simţit şi le-am văzut. 

Eu îmi aduc aminte de câte probleme am avut cu îndiguirea 
de la Calafat, unde era o mare piersicărie, o livadă mare, care este o 
altă problemă a Luncii Dunării, deci în ceea ce privea această 
amenajare mixtă desecare/irigare. Aşa cum este de fapt şi Insula Mare 
a Brăilei, cu probleme mari. 

Acum, stimaţi colegi, nu ştiu dacă au sosit ceilalţi. 
Vă rog. 
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Domnul Stelian Fuia: 
Domnule preşedinte, dacă domnul Remeş nu vine, de ce nu îl 

invitaţi pe domnul Costea la audieri? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Urma ca la sfârşit să ne consultăm pentru ceea ce înseamnă 

pasul următor. Va trebui să vedem planificarea pe mai departe, că noi 
vom mai avea o problemă legată de prelungirea perioadei de acţiune a 
comisiei, având în vedere că Parlamentul nu este întrunit, ori 
aprobarea se dă de către Camera Deputaţilor. 

Voi discuta cu doamna preşedintă astăzi. Deci urmează să am 
o discuţie cu dânsa şi să vedem modalităţile. 

Noi putem continua lucrările pe comisie, deci şi pe experţi şi 
pe şoferi îi avem la dispoziţie, dar am dori să continuăm în acest 
cadru, în conformitate cu hotărârea Camerei Deputaţilor, pentru a 
putea finaliza. 

Am înţeles că mai sunt încă mici probleme în teritoriu care 
trebuie văzute şi punctual, şi după aceea mai avem încă de clarificat 
câteva probleme cu partenerii noştri care practic au gestionat efectiv 
sistemele de îmbunătăţiri funciare, irigaţiile, sursele financiare, modul 
de distribuţie şi mai ales situaţia din acest sector. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, dacă îmi daţi voie, am dat un tabel, o 

situaţie tabelară fiecărui reprezentant în comisie pentru suprafeţele de 
pădure, perdele forestiere şi celelalte suprafeţe împădurite din afara 
fondului forestier naţional – mă refer aici la terenuri degradate, 
terenuri agricole altele decât terenurile irigate care au fost împădurite 
în perioada aceasta de după 1990, în aşa fel încât în delegaţiile noastre 
din teritoriu să le cerem judeţelor respective, şi vă rog să nu vă 
adresaţi direcţiilor silvice, pentru că ele sunt gestionare, ci să vă 
adresaţi inspectoratelor de regim silvic, pentru că ele au situaţia 
suprafeţelor de fond forestier cumulat pe domeniu public şi domeniu 
privat. Deci acolo sunt datele. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Nu ştiu dacă ea nu vine puţin târziu, pentru că în unele judeţe 

nici nu se va mai ajunge. Nu ai cum să mai ajungi. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Să solicitaţi dumneavoastră Ministerului Agriculturii să ne 

dea. 
Vă spun că eu personal am de la aceste 8 judeţe. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu ştiu dacă în restul judeţelor se va mai ajunge. 
Să rămânem pe tematică. Sigur că şi ea face parte, dacă luăm 

sistemul de combatere a secetei şi toate celelalte, că este o problemă 
mare. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Staţi puţin, să nu facem o confuzie. 
Domnul deputat Tinel se referă la faptul că sunt multe lucrări 

de CES-uri, de combatere a eroziunii solului care au fost făcute pe 
zona silvică şi care nu sunt sub incidenţa RAIF, SNIF, SNIF-ANIF şi 
aşa mai departe. Deci ele ar trebui să parvină pentru că noi avem în 
intenţie să propunem comisiei printre măsuri ca, în continuare, 
lucrările care se fac de la studii, proiectări şi eventual lucrări de 
modernizare sau de întreţinere sau altele şi promovarea altora, să se 
facă pe bazine hidrografice, într-un tot unitar, pentru că sunt acum 
zone întregi de păduri care au fost defrişate şi care sunt în amonte a 
diferitelor acumulări, şi diferitele acumulări se umplu de mâl, mâl pe 
care îl curăţă, şi îl dau în sistemele de irigaţii, sau chiar de desecare. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi a doua propunere pe care o fac: dumneavoastră, domnule 

preşedinte, aţi adus astăzi în discuţie un aspect foarte important şi aţi 
spus – domnule, s-a furat, dar ce a făcut Ministerul Agriculturii, şi 
dacă există date statistice vizavi de solicitările faţă de Ministerul de 
Interne cu privire la aceste furturi, şi rog să fiţi de acord ca, sub 
semnătura domnului preşedinte, să solicităm atât Ministerului 
Agriculturii, cât şi Ministerului de Interne toate datele referitoare la 
furturile de instalaţii de amenajări de irigaţii şi măsurile care s-au luat. 
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Dacă este nevoie, ne adresăm şi justiţiei, să ne spună câţi au 
fost condamnaţi, cine a fost condamnat, câte dosare s-au analizat şi 
care au fost urmările acestor solicitări, pentru că, iată, suntem după 20 
de ani şi toată lumea constată că s-a furat, că s-a distrus, dar nu este 
nici un vinovat, nici o măsură luată. 

Şi în perioada aceasta am avut miniştri de interne, am avut 
şefi de servicii de informaţii, am avut şefi de tribunale judeţene şi de 
curţi de apel. 

Deci, dacă tot facem un material amplu, ar trebui să punem şi 
un istoric, ar trebuie să spunem şi pe partea aceasta ce s-a întâmplat în 
această perioadă pe acest domeniu. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu vă consult acum – este o propunere venită de la domnul 

Tinel. O luăm în seamă, da? Îi dăm drumul, şi să vedem care este 
procedura. Dar cred că este una normală – şi cu serviciile, dacă au 
avut sesizări făcute pe acest domeniu de-a lungul celor aproape 20 de 
ani şi dacă s-a primit vreodată vreun răspuns, că era de datoria lor. 

Acum, nu ştiu dacă în obiectul de activitate de acum îl mai 
au, dar pe vremea când eram eu ministru aveau în obiectul de 
activitate şi să sesizau astfel de probleme. 

Deci putem să cerem o audiere. 
Vă rog să îmi faceţi un tabel şi astăzi sau mâine eu voi da 

drumul la adrese. 
Domnul Chirilă. Vă rog. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
Domnule preşedinte, afacerea TRANSKEM, cum s-o numi 

ea, a fost concepută prost, s-au încheiat contracte aiurea, garanţiile au 
fost date forţat. Totuşi, utilajele acestea au intrat în ţară. Ele au fost 
date cuiva – prietenilor, foştilor şefi de IAS, cui or fi fost date, unui 
prieten, la doi prieteni, la zece prieteni, pentru că noi ştim că ele au 
fost valorificate, că nu se mai putea face nimic, şi s-au obţinut vreo 
10-15 milioane de euro pe ele. 

Ele au fost date cuiva. Deci a fost o filieră bine gândită. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Îl vom audia în continuare pe domnul Ştefan Constantin, care 

în perioada aceea a fost director al regiei. 
 
Domnul Constantin Chirilă: 
De la domnii am înţeles că conceptul a fost bun, extraordinar, 

am greşit noi cum am gândit la momentul acela, dar, până la urmă, 
aceste utilaje au venit în România, au ajuns undeva, şi au fost luate la 
a 3-a, la a 7-a, la a 10-a licitaţie pe preţ de nimic. Cred că putem da de 
urma lor şi, atunci, vom afla că există persoane, personaje care ne pot 
da răspunsuri. 

Haideţi să vedem ce este cu ele. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi o completare: rog comisia să fie de acord, sub formă 

tabelară, să solicităm ANM-ului sau INMH-ului, cum se numeşte el 
acum, deci Institutului de Meteorologie şi Hidrologie, o dinamică a 
precipitaţiilor în teren descoperit şi în teren cu vegetaţie forestieră, 
tocmai pentru a veni în întâmpinarea propunerilor pe care le vom face 
pentru unele măsuri de reabilitare a sistemului de irigaţii. 

Se cunoaşte că în teren descoperit nivelul pluviometric este 
de până la 3 ori mai mic decât în terenurile acoperite cu vegetaţie 
forestieră sau lângă vegetaţia forestieră, ori ar trebui să facem o 
solicitare, şi voi face un tabel în care să solicităm INMH-ului şi o 
astfel de dinamică după 1990 încoace. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul Lup. 
 
Domnul Lup: 
Domnule preşedinte, eu revin asupra unei solicitări pe care 

am făcut-o. 
Eu am mereu în faţă despre ceea ce se va întâmpla în final şi 

care vor fi recomandările comisiei. 
Până la urmă, din recomandările şi din concluziile comisiei, 

nu va putea lipsi ce anume suprafaţă urmează să fie reabilitată şi în ce 
condiţii. 
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Şi, atunci, când a fost reprezentantul Băncii Mondiale, mie 
mi-a lăsat în trecere un raport final din mai 2009 în engleză, cu acest 
contract cu Banca Mondială. Aici, într-un tabel, sunt şi nişte criterii şi 
nişte suprafeţe care sunt de ordinul sutelor de mii de ha; nici măcar 
milionul acela şi jumătate care se afirmă şi în strategia de combatere a 
secetei, că până la urmă s-a convenit pe bază de anumite studii de 
fezabilitate că s-ar putea reabilita economic vorbind circa un milion şi 
jumătate de ha, dar aici sunt mult mai puţine. 

Eu am solicitat, şi domnul Ioniţă şi-a notat şi a spus că nu era 
pregătit săptămâna trecută când a fost ca să ne prezinte, şi eu am 
revenit şi am trimis prin e-mail să ne dea ceva din studiile de 
fezabilitate – pe ce criterii agricole s-a propus reabilitarea suprafeţelor 
respective, pentru ce culturi, pentru ce nivel al producţiilor la ha, 
pentru ce volum de cheltuieli, iar în volumul acesta de cheltuieli să ne 
spună cât costă irigarea – cât costă apa cumpărată şi cât costă 
aplicarea udării. 

Acum, aici iar este o problemă care ţine de decizia politică – 
din acest cost al cumpărării apei, statul cât poate să acorde, deci care 
este nivelul, care este participarea statului? 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule doctor, haideţi să simplificăm puţin: dacă este 

nevoie de o intervenţie oficială, să dăm, în afara înţelegerii 
dumneavoastră cu domnul Ioniţă, o adresă din nou semnată, pentru că 
şi noi am reţinut aici că dânsul a vrut să ne trimită material. 

Eu v-aş propune chiar altceva: să aveţi o discuţie 
dumneavoastră, cei patru experţi, cu domnia sa, pentru a clarifica 
aceste probleme. Şi îi chemăm aici, şi să discutaţi numai 
dumneavoastră, zona experţilor. S-ar putea ca aici să fie în discuţie şi 
analiza făcută pe ceea ce înseamnă actualele surse de apă şi tipul de 
sisteme, şi ceea ce ar însemna o perspectivă a ceea ce înseamnă 
regăsirea sau reaşezarea unor alte surse de apă. 

Deci trebuie văzut, pentru că eu vă spuneam un lucru pe care 
l-am spus şi la întâlnirea de la Arad - problema aceasta a irigaţiilor 
locale şi a valorificării apei. 

Şi poate că, la această discuţie despre eficienţă, ar trebui să 
vină din nou preşedintele sau directorul general al Apelor Române, 
poate cu nişte experţi pe domeniul acesta. 
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Domnul Lup: 
Aceasta era a doua problemă pe care vroiam să v-o spun. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vreau să vă spun că eu prevăd ce doriţi dumneavoastră. 
Analizele pe care le-a făcut Banca Mondială le-a făcut pe 

sistem şi pe sursele existente şi pe eficienţele existente, nu pe ceea ce 
ar însemna o nouă strategie de viziune asupra surselor de apă şi 
utilizarea lor în irigaţii. Este o părere. 

Pentru că şi astăzi am pe site venit un mesaj chiar de la un 
partid ecologist de la Galaţi pe problema aceea a canalului magistral, 
şi argumentele sunt clare – de ce este necesar să avem în vedere şi de 
ce s-au redus sursele de investiţii care începuseră. Dar este o problemă 
acolo, şi care este eficienţa unor astfel de surse. 

Deci aici cred că va trebui să staţi de vorbă dumneavoastră cu 
colegii de la Apele Române, cu Banca Mondială, ca să avem viziunea 
lor şi să venim cu un punct de vedere. 

Şi noi am mai spus ceva: ne pregăteam să avem un dialog – 
fie şi noi, colegii parlamentari, fie numai dumneavoastră, cu cei care 
au lucrat, despre viziunea lor, a unora dintre marii specialişti; care au 
fost oameni în vârstă, nu i-am putut chema să stea lângă noi acum. 

Deci este o problemă pe care o vedem fie cu dumneavoastră, 
ca experţi - pe lângă partea de constatare a situaţiei reale din sistem, să 
avem şi partea cealaltă de elaborare a două sau trei variante sau 
puncte, că nu ne apucăm noi să facem strategii acum, că nu avem timp 
şi nici nu ne lasă alţii să o facem acum din lipsă de surse. 

Dar este vorba să creionăm câteva variante scurte cu 10 
puncte cheie. 

Este greu de făcut nişte aprecieri asupra costurilor. 
Putem să avem costuri de exemplu de ce înseamnă eficienţa 

irigării – pe porumb, grâu, floarea soarelui, cartof, viţă de vie, pomi 
fructiferi, şi ce înseamnă de exemplu în sistemele de la Lunca Dunării 
cu dublă funcţionalitate desecare respectiv irigare, şi ce înseamnă să 
nu am sistemul de avertizare – apă în prostie, fără să îmi reglez 
cheltuielile, costurile şi aşa mai departe, sursele de energie. 



 58

Este o alternativă de exemplu să merg pe celule foto-
voltaice? În cât timp pot să recuperez la o staţie? Nu la staţii foarte 
mari, dar la staţii mici de ce nu s-ar putea merge? 

Vă rog. 
 
Domnul Lup: 
Pentru Apele Române, tot aşa, săptămâna trecută, am lăsat o 

notă şi domnul director a preluat-o şi a promis că ne va da care este 
resursa acviferă a României de toate felurile, prelevările de apă pe 
consumatori, resursa disponibilă, ce s-ar mai putea folosi la irigaţii şi 
care sunt condiţiile de prelevare, în ce condiţii Apele Române pot 
oferi apă pentru irigaţii – mă refer şi la plată. Oricum, problema 
trebuie rezolvată. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule Lup, dacă nu s-a trimis oficial, vă rog ca astăzi sau 

mâine să o trimitem la Apele Române. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Aici, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, referitor la 

intervenţia pe tema 1 făcută de domnul doctor Lup, sigur că este bună 
şi o întâlnire între experţi şi dânşii, dar noi vrem să vedem studiul 
acela. Sigur, este bun şi acesta în limba engleză, dar trebuie să îl avem 
şi pe acesta. 

Deci, nu îl avem. La noi nu a ajuns. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi, acum, facem o pauză de 10 minute. 
 

* 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ne dorim să clarificăm probleme, şi cu cine le putem clarifica 

mai bine decât cu cei care le-au gestionat şi le gestionează? 
Dumneavoastră, domnule Constantin, faceţi parte dintre aceia 

care aţi fost şi aţi devenit un specialist în domeniul îmbunătăţirilor 
funciare, şi noi, cei care vrem să învăţăm câte ceva şi să cunoaştem 
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mai mult, vrem să beneficiem de cunoştinţele dumneavoastră şi mai 
ales asupra unor probleme. 

Este aici şi domnul Cârjău, care a lucrat în domeniu, şi lucraţi 
şi astăzi am înţeles, nu?, la sectorul mecanic, dar în acelaşi timp, de-a 
lungul activităţii aţi avut şi alte însărcinări, inclusiv probleme legate 
de ceea ce a însemnat inventarierea utilajelor din programul ROMAG, 
pentru că ajungem şi întrebăm secretari de stat şi nu mai ştie nimeni; 
ştie că a fost programul, iar după aceea nu mai ştiu nimic despre el - 
cine a făcut contracte, cine a valorificat mai târziu utilajele, cine a 
recepţionat, în baza căror contracte a funcţionat acest program şi aşa 
mai departe. Poate ne veţi da câteva relaţii. 

Domnule director Constantin, în primul rând, în perioada 
1998-2000 aţi avut funcţia de... 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Director general al RAIF. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci la RAIF. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Din 1998-2001. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci din 1998-2001. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Şi ştiţi cumva lunile? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci, când aţi preluat funcţia? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Am preluat funcţia în decembrie 1998 şi am fost eliberat din 

funcţie pe 3 ianuarie 2001. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci o perioadă lungă de timp. 
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Domnule director, în perioada respectivă s-a încercat 
implementarea programului ROMAG 98. 

Ce ne puteţi spune despre acest program, de stadiul preluării 
contractului şi cine a făcut predarea contractului către dumneavoastră, 
când l-aţi preluat şi în baza cărei legi sau hotărâri s-a făcut? 

După aceea vă mai punem şi alte întrebări împreună cu 
colegii. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
În decembrie 1998, când am fost numit director general, 

programul ROMAG era în derulare. Avea contractul comercial 
încheiat şi contractul financiar, la fel, negociat şi încheiat de 
conducerea Societăţii Naţionale care a fost până la data numirii mele 
în funcţie, respectiv Valentin Apostol şi Victor Toma, în calitate de 
director general economic. Ştiu că acest contract mai era semnat şi de 
către domnul ministru al agriculturii din perioada aceea, domnul Dinu 
Gavrilescu. 

Programul acesta şi contractul în sine comercial şi financiar 
încheiat cu TRANSKEM Finance a fost încheiat în baza Hotărârii de 
Guvern semnată de domnul prim-ministru Ciorbea, 686 din 1997, care 
prevedea derularea acestui contract prin RAIF. 

La momentul instalării în funcţie, am preluat pur şi simplu 
acest contract care crea obligaţie pentru Regia Autonomă de 
Îmbunătăţiri Funciare. 

În momentul în care am luat cunoştinţă de hotărârea de 
guvern şi de contractul în sine, am solicitat la minister, la direcţia de 
specialitate, să se facă o verificare a contractului, pentru că eu nu am 
înţeles de ce o regie autonomă trebuie să facă activităţi, şi eu le-am 
considerat activităţi de comerţ exterior, în plus de acest lucru 
neexistând nici măcar în obiectul de activitate al regiei această 
activitate. 

Răspunsul a fost că trebuie derulat programul, şi s-a derulat 
programul. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Cine v-a spus că acest program, ştiind că nu există obiectul 

de activitate al regiei, şi a trebuit să se facă o incizie pe baza 
legislativă, deci cine a fost cel care v-a spus: domnule, trebuie să se 
deruleze acest program? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Domnul ministru Mureşan. 
În momentul preluării funcţiei de director general, stadiul 

derulării programului era în felul următor: erau deja angajate nişte 
parcele de teren, pentru că se prevedea angajarea unor parcele de teren 
în suprafaţă de 660 de ha, până la incidenţa suprafeţei de 50 de mii de 
ha pe care trebuia să se desfăşoare programul. 

În decembrie 1998 erau angajate suprafeţe, dacă nu mă înşel, 
de vreo 20 şi ceva de mii de ha. 

În perioada următoare s-au depus toate eforturile pentru a 
angaja suprafeţe de teren până la incidenţa suprafeţei de 50 de mii de 
ha. 

Vreau să vă informez că în perioada în care am fost director 
general al RAIF-ului proiectul s-a desfăşurat pe o suprafaţă de 45 de 
mii de ha. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Pot să vă pun o întrebare? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Da. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ştiţi cumva judeţele aferente celor 45 de mii de ha, în mare? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Da. Judeţul Brăila, judeţul Vrancea, judeţul Galaţi, judeţul 

Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman şi Dolj. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi tot ca întrebare ajutătoare: cine a preluat în gestiune 

utilajele şi pachetele destinate realizării programului? 
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Cine le avea în gestiune? 
Pentru că atunci, ca să puteţi să funcţionaţi, să puteţi realiza 

această dispoziţie ministerială, s-a înfiinţat o societate – AGROSERV 
SRL. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Era înfiinţată când am preluat eu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ce rol avea această societate? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Această societate avea rolul de a prelua de la reprezentantul 

RAIF-ului care practic era prima persoană care avea contact cu 
utilajele sosite în port, le prelua de la reprezentantul RAIF-ului şi le 
transporta în acele puncte de management ale proiectului. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine era directorul AGROSERV SRL? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Nelu Baltariu. 
Este clar confirmat şi prin acte - în societatea respectivă 

RAIF-ul avea 49% din acţiuni şi 51% avea TRANSKEM-ul. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Asigura acest AGROSERV managementul proiectului? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
În principiu, da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ce înseamnă în principiu? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
El trebuia să facă contractele cu utilizatorii finali, cu 

agricultorii, el trebuia să facă producţia agricolă, pentru că RAIF-ul 
nici într-un caz nu avea specialişti să facă producţie agricolă, că 
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practic proiectul acesta a fost în foarte mare parte de echipare cu 
echipamente agricole, şi foarte puţin referitor la irigaţii, că au fost 
numai instalaţiile de irigaţii. 

Pachetul agricol avea foarte multe utilaje. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Probabil că dumneavoastră, de la RAIF, aţi avut legături, 

dacă nu zilnice, totuşi periodice cu ei. Cine erau specialiştii aceştia de 
marcă din partea AGROSERV care gestionau programul, care îl 
asistau tehnic, şi de ce practic această societate a fost înlocuită cu o 
alta pe parcurs, şi anume cu TRANSAG-ul, şi care de fapt a avut un 
alt acţionariat? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Referitor la specialiştii AGROSERV-ului, eu mi-am permis 

în momentul în care a început derularea proiectului, printr-o adresă 
oficială, să îi solicit să aibă ca angajaţi un anumit număr de personal 
de specialitate – agronomi şi aşa mai departe. Nu au ţinut cont absolut 
deloc de această solicitare a RAIF-ului şi au mers în continuare mai 
mult pe personalul RAIF-ului din sucursalele unde aveam 
implementat proiectul. 

Referitor la TRANSAG, societatea care a fost înfiinţată, 
acţionariat nu cunosc. Ştiu că a fost o verigă intermediară între 
AGROSERV şi producătorul agricol care participa la contract. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine a fost directorul TRANSAG? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Nu ştiu. Ştiu că fostul director al RAIF-ului a fost director în 

cadrul TRANSAG. Dar director la TRANSAG nu cunosc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine a fost director al RAIF-ului? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Apostol Valentin. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director, o întrebare suplimentară aici: care era 

rostul RAIF-ului în momentul în care dumneavoastră aţi venit director 
general la RAIF în derularea acestui contract? Concret, ce trebuia să 
facă RAIF? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
RAIF-ul trebuia să preia şi să scoată echipamentele din vamă 

şi să le predea AGROSERV-ului, care să facă managementul 
proiectului. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Există un proces-verbal de predare-preluare a acestor utilaje 

de către AGROSERV de la RAIF? Când s-a făcut şi unde este un 
astfel de proces-verbal sau notă de preluare? Şi unde au fost depozitate 
aceste utilaje atunci când ele au fost preluate, aduse din Statele Unite? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Procese-verbale s-au făcut la fiecare transport care recepţiona 

în portul Agigea Sud Constanţa, iar utilajele au fost transportate la 
Brăila, la Giurgiu şi la Dolj. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Cine a dispus ca numai la Brăila, la Giurgiu şi la Dolj să fie, 

faţă de cele 7 judeţe prin care se derula programul în 45 de mii de ha? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
În conformitate cu prevederile contractului comercial, erau 

prevăzute trei puncte de management al contractului, şi acestea erau 
Brăila, Giurgiu şi Dolj. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Aş dori să intervin şi să îl rog pe domnul director general mai 

întâi să ne clarifice expresia „au fost angajate în timpul meu proiecte 
de 45 de mii de ha”. 
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De ce vă întreb: prin angajare se înţelege contract comercial 
ferm sau un angajament care sună bine? Pentru că discutăm aici de 
articolul 969 Cod Civil - legea părţilor. 

Deci, dacă prin angajare se înţelege contract ferm. 
După aceea voi reveni cu câteva întrebări suplimentare. 
Spuneţi-mi, vă rog, domnule director general. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Au fost încheiate pentru această suprafaţă asocieri în 

participaţiune, deci un contract de asociere în participaţiune, de 
participare la proiect. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Dar, domnule director general, conform hotărârii de guvern, 

pachetele trebuiau transferate contra-cost, în 10 rate de plată, pe un 
termen de 5 ani, fermierilor respectivi. Cum justificaţi şi cum ne 
explicaţi faptul că s-a distorsionat atât de mult hotărârea de guvern, şi 
apoi vreau să vă întreb, şi, cu respectul cuvenit, vă rog să vă notaţi: 
raportat la Legea 84/1996 – legea contabilităţii, care era în vigoare la 
acea dată, în momentul în care dumneavoastră aţi primit aceste 
pachete, aveaţi obligaţia să emiteţi o decizie pentru constituirea unei 
comisii de recepţie şi să faceţi recepţia acestor pachete. De aici şi până 
la un SRL intermediar care a preluat toată această activitate, mi se 
pare mie că s-au strecurat toate pagubele care vor decurge după aceea 
din acest contract. 

Răspundeţi-mi întâi la aceste două lucruri, şi după aceea, cu 
permisiunea domnului preşedinte, vreau să continui. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
O întrebare ajutătoare, dacă îmi dă voie colegul meu Horj: aţi 

spus că aţi încheiat contracte de asociere în participaţiune. Conform 
Legii 84, dacă îmi aduc aminte, nu aveaţi abilitatea să încheiaţi 
contracte de asociere în participaţiune. Cine a dispus să încheiaţi astfel 
de contracte de asociere în participaţiune? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
V-am spus că pe aceste contracte le-am preluat cu o suprafaţă 

de 20 şi ceva de mii de ha. 
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După ce am venit eu s-a ajuns la 45 de mii de ha. Deci 
modelul de contract era folosit înainte de a veni eu în funcţie. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Încă o întrebare ajutătoare: contractul a fost cu RAIF-ul sau 

cu AGROSERV, semnat de fermier?  
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Contractul era între AGROSERV, producătorul agricol şi 

RAIF. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Dacă sunteţi bun să îmi răspundeţi şi la întrebarea mea 

referitoare la constituirea comisiei de recepţie. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Comisia de recepţie a fost constituită. Există şi document în 

acest sens. Preşedintele comisiei de recepţie şi de lucru era directoarea 
economică doamna Elena Melniciuc şi din comisie făcea parte 
personal de la Compartimentul de mecanizare şi de la Compartimentul 
de relaţii internaţionale. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Dacă îmi permiteţi, de la Compartimentul de mecanizare a 

fost aici doamna Şimon, care a spus că dumneaei nu a făcut recepţia 
nici unui utilaj; nici nu i s-a cerut. 

Rugămintea mea, prin intermediul domnului preşedinte, este 
să ne transmiteţi decizia prin care aţi numit această comisie care era 
strict obligatorie. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
O voi căuta în arhivă şi o voi trimite. 
Vreau să vă spun că doamna Şimon, în perioada în care a fost 

proiectul, era în concediu de maternitate. 
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Domnul Pavel Horj: 
Şi, cu permisiunea domnului preşedinte: prin ce document aţi 

aprobat circulaţia acestor pachete agricole altfel decât prevedea 
Hotărârea de Guvern 686? Ce document este? Este o hotărâre de 
Consiliu de administraţie în care aţi permis să le ia nu ştiu ce 
beneficiar şi să intre cu ele în lucru? Deci este vorba de un document 
emis de noul proprietar care eraţi dumneavoastră. 

Şi mai am apoi o întrebare care nu are legătură cu ROMAG-
ul – dacă în aprilie 2009 aveţi cunoştinţă în calitate de administrator 
special, şi profit de faptul că sunt şi domnii din Consiliul de 
administraţie aici, deci dacă ştiţi că s-a aprobat şi semnat un contract 
de consultanţă cu o firmă privată, în ce scop şi dacă s-a respectat 
procedura de atribuire, dacă a existat eventual un caiet de sarcini. 

Deci există o societate comercială care este împuternicită să 
asigure consultanţa SNIF-ului la un preţ de 65 de milioane de lei vechi 
plus tva plus celelalte cheltuieli? Dacă cunoaşteţi acest lucru, spuneţi-
mi acum, că am o întrebare suplimentară. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Contractul respectiv a fost încheiat de directorul general al 

Societăţii. Am aflat ulterior, după semnarea acestui contract, că el a 
fost încheiat. Nu am ştiut de intenţia domnului director general de a 
angaja această firmă în consultanţă. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Ce măsuri aţi luat în calitate de administrator special şi dacă 

aţi văzut acel contract, că este lovit de nulitate absolută. Nu are 
termen. Conform teoriei contractelor, un contract care nu are termenul 
pe care a fost încheiat se consideră lovit de nulitate absolută, şi, totuşi, 
s-au făcut plăţi din aprilie până la data curentă, dar acum nu mai am 
probe certe. Vă rog să verificaţi şi să ne spuneţi. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
La solicitarea mea de a mi se prezenta contractul respectiv, 

mi s-a spus textual că acel contract a fost încheiat între dumnealui, ca 
persoană, şi respectiva societate comercială. Chipurile, nu ar fi fost 
angajat SNIF-ul. 
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Domnul Pavel Horj: 
Domnule director general, în calitatea pe care o aveţi mi-aţi 

spus că aţi văzut contractul. Acolo scrie clar numele directorului 
general - în calitate de director general al Societăţii Naţionale... şi aşa 
mai departe. Aşa scrie în contract. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
V-am spus că nu am văzut acel contract. 
Contractul respectiv l-am discutat cu dumnealui şi cu un 

membru al Consiliului de administraţie, dar eu nu am văzut contractul 
respectiv. L-a văzut persoana respectivă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, numiţi-ne persoane, că noi nu discutăm 

aici de persoana respectivă, de persoana X, de persoana Y. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Da, nici o problemă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Deci cine este persoana? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Domnul Meilă, din Consiliul de administraţie. El mi-a spus 

că are acel contract şi contractul respectiv a fost încheiat. Deci, eu, 
unul, nu am avut la cunoştinţă de acest contract. A fost încheiat fără să 
mi se aducă la cunoştinţă, fără să se bage în corespondenţă, fără să fie 
prezentat, iar faptul că s-au făcut plăţi pe baza acelui contract este 
obligaţia şi răspunderea directorului general. 

Nu mi s-a prezentat nici un borderou de plată să fie vizat de 
către mine, absolut nimic. De la numirea directorului general în 
funcţie, administratorul special a fost tras pe linia moartă. 

Dacă doriţi, vă pun la dispoziţie toate adresele pe care le-am 
făcut conducerii societăţii, la care nu am primit nici un răspuns. 

Adresele mele se referă la situaţia economică a societăţii, la 
măsurile care trebuie luate pentru rezolvarea problemelor acute care 
sunt în societate, la recuperarea creanţelor, la modul în care se fac 
plăţile către furnizor şi aşa mai departe. 
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Domnul Pavel Horj: 
Domnule preşedinte, îmi permiteţi? Ştiu că nu este procedural 

să îi întreb pe domnii colegi dacă cunosc despre acest contract, că fac 
parte din Consiliul de administraţie. 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Mă numesc Nicu Gheorghe. Sunt preşedintele Consiliului de 

administraţie, nou numit. 
Nu cunoaştem de acest contract şi deja mi-am notat – îl 

verificăm şi, în funcţie de acest lucru, vom lua măsurile care se impun 
pentru problema respectivă. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Da, vă mulţumesc. 
Revin la domnul director general: nu mi-aţi răspuns, de fapt 

nu v-am dat ocazia – prin ce document aţi permis mişcarea, circulaţia 
pachetelor agricole altfel decât prevedea Hotărârea de Guvern 686? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Utilajele au plecat din portul Constanţa Nord Agigea la 

punctele de management ale proiectului. 
Eu de acolo nu am dat nici o dispoziţie să se ducă utilaje în 

alte locaţii. Conform contractului comercial, exista posibilitatea ca, pe 
perioada derulării contractului, aceste utilaje, în scopul producerii de 
venituri suplimentare, să fie închiriate. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule director general, nu faceţi referire la un contract 

comercial decât dacă este semnat de dumneavoastră. 
Dacă nu este semnat de dumneavoastră, în condiţiile în care 

hotărârea de guvern avea nişte prevederi imperative, cu tot respectul şi 
vă rog mult să îmi iertaţi expresia, este un abuz din partea 
dumneavoastră că aţi permis un alt mijloc de mişcare a acestor utilaje 
decât ceea ce prevedea clar hotărârea de guvern. Le ducem la cei cu 
care avem contracte, ei urmează să achite. Dacă nu, în acel moment 
ele trebuiau să rămână în gestiunea dumneavoastră până când se lua o 
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hotărâre vizavi de aceste pachete, că probabil trebuiau vândute la 
licitaţie când erau noi, nu după 5 ani de folosinţă. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Dacă îmi permiteţi, trecerea acestor pachete agricole în 

proprietatea producătorilor, agricultorilor paticipanţi la program, se 
făcea după achitarea integrală a contravalorii lor. Cum se făcea? 
Întrucât proiectul era prevăzut să se desfăşoare pe o perioadă de 5 ani, 
aceste pachete agricole erau plătite în urma producţiei realizate cu ele. 

Producţia realizată era în sarcina acestui AGROSERV. De 
aceea AGROSERV-ul avea utilajele. În măsura recoltării, vânzării 
producţiei se făceau veniturile, care reprezentau prima tranşă a plăţii. 

În primul an agricultorul ar fi avut o cincime din valoarea 
utilajelor, în al doilea an încă o cincime şi se ajungea la valoarea totală 
şi, practic, agricultorul intra în posesia utilajelor la sfârşitul celor 5 
ani. Acestea sunt prevederile contractului, şi vă rog foarte mult să 
studiaţi contractul. Aceasta este prevederea contractului. Nu este 
prevederea lui Constantin Ştefan. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule director general, am citit cu foarte mare atenţie 

contractul şi în derularea acestui program a intervenit terţul, terţul 
însemnând cel care nu a avut nimic comun în primă fază cu acest 
program, cu aceste contracte. Discutăm acum de TRANSAG. 

Ce diligenţe aţi dispus în momentul în care intervine terţul, se 
apucă şi încheie contracte şi dumneavoastră aţi declarat înainte că nu 
ştiaţi nimic despre TRANSAG? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Cred că ar trebui să întrebaţi politicul, care a influenţat 

derularea acestui program. Eu nu am avut nici o relaţie cu nici o 
persoană nici din TRANSKEM, nici din TRANSAG, nici din 
AGROSERV. Am primit dispoziţii. S-au făcut firme, au fost băgate în 
derularea proiectului. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, iertaţi-mă că intervin, dar aici îl văd şi pe 

domnul preşedinte Constantinescu prin nişte materiale şi pe alţii. Vom 
ajunge să îi întrebăm şi pe dânşii. 

Spuneţi-ne, vă rog, dacă de la factorul acela politic sau de la 
cel profesional, până la urmă, aţi primit un document scris în 
realizarea acestor colaborări cu aceste societăţi sau nu. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Nu există nici un document. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Atunci, daţi-mi voie să vă spun că nu vă cred că aţi primit 

nici o dispoziţie. Dumneavoastră eraţi director numit prin contract cu 
un Consiliu de administraţie, în care trebuia să discutaţi absolut toate 
aceste probleme, să luaţi măsuri, şi, dacă vi se păreau lucruri care erau 
anormale, să le sesizaţi ministerului şi ministerul, mai departe, 
primului-ministru. Asta este procedura. 

Adică dacă eu vă spun dumneavoastră: duceţi-vă, domnule, şi 
vă aruncaţi în Dâmboviţa acum, vă duceţi? 

Că sunt factor politic, uitaţi, sunt preşedintele comisiei, sau 
domnul Surdu, vicepreşedinte. Vă duceţi? 

Pentru că, dacă facem aşa, înseamnă că ţara aceasta nu a avut 
niciodată nici o lege. 

„Factorul politic... Mi-a dat mie telefon nu ştiu cine.” 
Să îmi daţi voie să nu cred chestiunea respectivă. 
Dacă este aşa, atunci problemele sunt şi mai grave. 
Uitaţi-vă – aici suntem patru care am avut responsabilităţi în 

Ministerul Agriculturii. Sunt aici şi colegul Valeriu, şi colegul Victor 
şi domnul Antochi. Niciodată nu am primit vreo dispoziţie de la partid 
sau de la primul-ministru nescris. Totdeauna toate documentele sunt 
scrise. Pentru că, dacă primeam altfel, era clar că nu executam. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Domnule preşedinte, indiferent de... Este problema fiecăruia 

din comisie şi a mea personală ce se crede. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, am o rugăminte – să vă spun ceva: nu este 

indiferent cum credem, pentru că noi aici constatăm nişte lucruri 
incredibile despre care nu am crezut niciodată că se pot întâmpla. 
Aceasta este problema pe care o constatăm acum. 

O întrebare aş mai avea să completez pe colegul Horj şi pe 
ceilalţi: să îmi precizaţi dacă în perioada 1998-2000 RAIF şi ulterior 
SNIF, în calitate de parte semnatară a acestui contract, a achitat 
obligaţiile care reveneau către Ministerul Finanţelor. 

Pentru că dumneavoastră aţi semnat, l-am trasat, l-am plasat 
unui AGROSERV, de la AGROSERV la TRANSAG, nu m-a mai 
interesat nimic – obligaţiile mele, ale RAIF-ului, care prin acest 
document eram împuternicit să mă ocup de acest program şi să îmi 
achit obligaţiile astfel încât statul român şi agricultura României să nu 
plătească ceea ce a plătit. 

Dumneavoastră trebuia să faceţi o analiză săptămânală, 
lunară – domnule, s-au achitat ratele pentru contracte? Că avem aici şi 
sesizarea că fapt s-au adunat cerealele, dar ele nu s-au mai dat 
niciodată ca să se recupereze banii şi să se plătească ratele care erau de 
achitat. Or, o problemă de acest gen şi la nivelul de 100 de milioane 
de dolari nu te poate lăsa să dormi liniştit noaptea, dacă nu ai analiza 
şi nu ai ştiinţa derulării programului în conformitate cu ce trebuie. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Referitor la producţia agricolă, dacă programul s-a semnat în 

1997-1998, el practic a intrat în derulare în anul 2000. În anul 2000 a 
fost prima suprafaţă de teren cultivată. În toamna anului 2000 a fost 
strânsă recolta. Nu s-a vândut recolta în toamna anului 2000 pentru că 
fluctua preţul şi s-a aşteptat un preţ mai bun, iar în 3 ianuarie 2001 am 
fost schimbat din funcţie. 

Deci obligaţia de a vinde şi din ce încasezi să plăteşti ratele, 
să plăteşti obligaţiile către stat revine celor care m-au înlocuit la 
conducerea SNIF-ului. Eu, ce am avut de făcut vă spun sincer, cu 
mâna pe inimă, că am făcut. Mai prost, mai bine, de atât am fost în 
stare. 

Referitor la modul în care s-au evidenţiat în contabilitate, vă 
rog să reţineţi că în momentul începerii achiziţionării pachetelor 
agricole am solicitat Ministerului de Finanţe, printr-o adresă oficială, 
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să ni se spună monografia de înregistrare în contabilitate a Regiei 
Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare. Răspunsul ne-a venit în 27 
decembrie. În 3 ianuarie am fost schimbat. 

Modul în care a fost evidenţiat în contabilitate a societăţii 
cred că trebuie să îi întrebaţi pe cei care m-au înlocuit pe mine. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Domnule director general, iertaţi-mă, eu cred că nu aţi avut 

nevoie de nici o adresă la Ministerul Finanţelor în acel moment, 
pentru că articolul 6 alineatul 1 din legea la care am făcut referire 
spune că orice operaţiune economico-financiară se consemnează în 
momentul derulării ei. Asta înseamnă că în momentul în care au sosit 
în port şi dumneavoastră aţi luat cunoştinţă, atunci trebuia să faceţi 
recepţia, nu să faceţi adrese la minister şi să zici: domnule, când şi 
cum? ia scrieţi-mi o monografie să ştiu de unde începe. 

Acela era momentul de pornire pentru dumneavoastră. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Şi s-a făcut recepţia. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Păi asta dorim noi – să ne prezentaţi procesul-verbal de 

recepţie, dispoziţia prin care aţi dispus comisia de recepţie. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Le voi căuta în arhiva societăţii şi vi le voi pune la dispoziţie 

cu cea mai mare plăcere. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Fuia. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule director de la SNIF, o corectură vreau să fac: 

primul an agricol nu a fost 2000. Primul an agricol a fost 1998, cred, 
în care aţi cultivat soia. 

 
Domnul Sorin Cârjău: 
Permiteţi? 
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Domnul Stelian Fuia: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog să vă spuneţi şi numele. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Cârjău mă numesc. 
Eu am avut atribuţii de execuţie în cadrul programului. 
Întâmplător am fost trimis. 
În 1999 în primăvară a apărut primul import în România. 

Vasul Ospreh a descărcat în Agigea Sud Constanţa primul transport de 
utilaj. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Cum s-a numit vasul? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Ospreh. 
Cu acel transport au venit combinele şi ceva tractoare şi 9 sau 

10 Ford-uri – autocamionete de serviciu Ford. Ele au fost preluate 
direct nu de noi, eu am asistat la descărcare, de o firmă operator 
portuar - mi se pare că se numea ROMTRANS, care le-a introdus într-
un parc pe chei şi de acolo nu am mai avut nici un fel de control 
asupra lor, până s-a făcut vămuirea, care s-a făcut mult mai târziu, 
pentru că s-a aşteptat mult aprobarea din câte ştiu eu, de scutire de 
vamă, deci până s-a făcut vămuirea tot acolo au stat şi după aceea le-a 
preluat AGROSERV-ul direct din acel parc. 

Programul a început în toamna lui 1999. S-au început primele 
lucrări efective agricole în care s-a scarificat terenul – era o tehnologie 
nouă – s-a dat cu ierbicide, s-a semănat ceva şi nu prea a ieşit nimic. 

În toamna lui 1999 erau nişte combine pe care le-am găsit pe 
undeva prin Deltă, care recoltau soia şi o descărcau direct în nişte 
barje. Unde plecau mai departe, nu ştiu. A cui era soia, iar nu ştiu. 

Şi am fost acolo cu acest Nelu Baltariu. 
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Domnul Stelian Fuia: 
Deci aţi cultivat dumneavoastră soia în 1998. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu. În 1999. 
Primul an de producţie a fost 2000. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
A doua întrebare: imputurile din proiect, că au fost tractoare, 

combine, spreiere, semănători, utilaj de irigat, imputuri primare ca 
îngrăşăminte, seminţe, ierbicide, le-aţi cumpărat de la companiile John 
Deer sau de la TRANSKEM din Miami? 

 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu. Nu pot să vă răspund. 
Au venit, au fost descărcate de pe vapor – ce am văzut eu. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Aveţi o intrare. V-a venit o factură. 
Practic, ele au fost facturate. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
De la TRANSKEM. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule preşedinte, deci imputurile nu au fost cumpărate de 

la John Deer. Au fost cumpărate de la TRANSKEM. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Mai este o întrebare: dumneavoastră le-aţi văzut prima dată – 

au fost noi sau erau recondiţionate? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Noi nouţe. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Careva dintre dumneavoastră s-a deplasat în Statele Unite la 

încărcare sau în perioada cât dumneavoastră aţi funcţionat? 
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Domnul Sorin Cârjău: 
În Statele Unite au fost unii. Urmărirea în ţară au făcut-o alţii. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Dacă ne puteţi da nişte detalii mai clare – cine s-a ocupat de 

verificarea în Statele Unite la încărcare? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu pot să vă răspund. Nu am cunoştinţă. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Şi de unde ştiaţi că sunt alţii? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Ştiu că au fost nişte persoane din SNIF. Nu ştiu dacă au fost 

la verificare sau au fost în plimbare sau au fost chemate. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Deci aveţi cunoştinţă că au fost persoane din SNIF. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Din fostul SNIF, la vremea respectivă. 
 
Domnul Pavel Horj: 
RAIF. 
Aţi putea să ne nominalizaţi una – două persoane, ca să 

vedem, poate au mai multe cunoştinţe dumnealor? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Cred că s-a întâmplat prin 1997-1998, cam aşa ceva. Nu sunt 

sigur. 
Ştiu că a fost o doamnă Suciu, o doamnă Hogea Adriana 

parcă, sau cam aşa ceva, cred că fostul director tehnic Romică 
Condruţ. 
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Domnul Pavel Horj: 
Şi erau în perioada în care domnul Constantin era director 

general. 
Domnule director, vă amintiţi de ei? I-aţi trimis, le-aţi semnat 

delegaţii? Sau înainte? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Cât am fost eu director general, nu a fost din SNIF nici o 

persoană, nimeni în Statele Unite. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Păi staţi puţin, că ceva nu se leagă – au ajuns utilajele prin 

luna martie – aprilie, dumneavoastră aţi fost din 1998 până în 3 
ianuarie 2001. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Din decembrie 1998 până în 3 ianuarie. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Deci din decembrie 1998. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
De la semnarea contractului din 1997 până în decembrie 

1998, întrebaţi-i pe cei care au fost înaintea mea. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Cei care au fost înainte au spus că nu s-a derulat nici o 

operaţiune pe vremea cât dumnealor au păstorit. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, am o chestiune de procedură – nu ne mai 

trimiteţi la ceilalţi, că ştim unde să mergem. Deci dumneavoastră ne 
daţi răspunsurile dumneavoastră. Nu ne trimiteţi la alţii. 

Nu am intervenit până acum. 
Nu ne mai trimiteţi la alţii. 
Pentru că sunt mai multe întrebări. 
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Dumneavoastră răspundeţi-mi referitor la perioada 
dumneavoastră, pentru că, până la urmă, acest program s-a derulat 
începând din 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 şi aşa mai departe, dar 
cheia programului şi a modului de gestionare şi a preluării a ceea ce 
înseamnă patrimoniu şi contractul RAIF-ului a fost al dumneavoastră 
atunci. Aţi luat un contract. Nu ne interesează decât parţial celelalte 
aşezări pe acest contract. 

De ce nu a fost urmărită realizarea în conformitate cu 
prevederile lui? 

De ce nu s-a urmărit achitarea ratelor? Pentru că, până la 
urmă, execuţia a fost a noastră, a statului român şi a sectorului. 

Să ştiţi că nu am discuta despre el dacă nu ar avea consecinţe 
asupra a ceea ce este astăzi. 

Vor mai urma şi alte întrebări. 
Se pare că nici după aceea nu au fost poziţiile cele mai 

corecte. 
Eu am aici o serie de probleme pe care vi le voi aşeza în faţă 

ca să ne daţi un răspuns la ele. 
Or, ceea ce ne spuneţi dumneavoastră aici, spunându-ne nu 

ştiu, nu ştiu..., că ne-am obişnuit de câtva timp încoace, nu ştiu dacă 
avantajează pe cineva. 

Şi încă odată spun: domnule director, suntem ca şi în faţa 
justiţiei, dar nu suntem judecători şi nici nu vrem să fim, dar aici se 
spune adevărul. Este o obligativitate şi o repet, pentru că am avut aici 
om care a spus: domnule, nu am nici o treabă, nu ştiu nimic, dar el a 
semnat – este semnătura aici, la mine şi la noi, că le-am văzut cu toţii, 
pentru că dosarul nu este numai la mine, ci toate sunt aici aşezate aşa 
cum trebuie. 

Vă rog, nu ne mai trimiteţi la ceilalţi. Spuneţi-ne realitatea, 
pentru că sunt încă câteva lucruri care vin de acolo. 

Cum apreciaţi, de exemplu, capacitatea de intervenţie a 
sectorului de îmbunătăţiri funciare din anul 1998 vizavi de situaţia 
actuală? Cum era atunci şi cum este acum? Cum vi se pare? 

Nu ştiţi nimic nici de AGROSERV, nici de TRANSAG, deşi 
conduceaţi regia care era împuternicită printr-o hotărâre de guvern 
contrar legii, dar aţi acceptat-o să o duceţi mai departe. Nimeni nu a 
atacat această hotărâre. 
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Dar cum vedeţi situaţia de acum faţă de ceea ce era atunci aţi 
preluat-o? Este mai bună sau este mai slabă? Şi de ce este mai slabă? 
De ce este situaţia care este acum dezastruoasă? 

Cum vedeţi actuala formă de organizare a regiei împărţită şi 
de ce s-a ajuns la această împărţire? Nu cumva tot pentru ceea ce ne 
chinuim noi, comisia aceasta, să clarificăm aici, problema aceasta a 
115 milioane de euro? Pentru că nu în perioada dumneavoastră, ci 
puţin mai târziu, dar tot ca o consecinţă a unui mod de a conduce şi a 
face managementul acestui sector, deci mai târziu s-a ajuns să se 
valorifice de către alţii şi banii nu s-au mai întors deloc la regie, după 
care am împărţit frumos regia, am trecut o cheltuială sau pierderile 
reziduale aici şi după aceea încercăm prin toate mijloacele să o 
privatizăm cumva, că doar om scăpa de tot. 

Şi discutăm despre irigaţii. 
Eu vă spun sincer: după atâtea ori în care ne spuneţi aşa, eu 

mă mir cum aţi acceptaţi să mai rămâneţi director. Şi pentru ce? Decât 
dacă vrem să aducem în situaţia în care este astăzi regia sau întregul 
sistem. 

Eu nu aş mai fi stat o zi. Cine să treacă peste mine? Boc sau 
Geoană? 

Spuneţi: „factorul politic mi-a dat mie ordin”. Ce ordin să îmi 
dea?! 

Şi repet: suntem patru aici. Nici unul nu am avut aşa ceva 
scris. 

Dar vă rog să îmi spuneţi: cum vedeţi situaţia actuală în 
raport cu momentul în care aţi condus regia? Şi de ce s-a ajuns într-o 
astfel de situaţie? Care este cauza divizării şi dacă această divizare 
este bună. Aşteptăm de la un specialist care a fost implicat o perioadă 
lungă. 

Cum apreciaţi, în calitate de administrator special, situaţia de 
acum de la SNIF şi dacă sunteţi mulţumit de situaţia în care se găseşte 
SNIF-ul şi dacă consideraţi că această situaţie permite anumite decizii 
de îmbunătăţire a ei sau de lichidare. Care este punctul de vedere? 

Deocamdată la întrebările acestea să daţi şi mie un răspuns. 
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Domnul Ştefan Constantin: 
Aş vrea să lămuresc problema deplasărilor în Statele Unite. 

Din momentul preluării funcţiei, nu a plecat nimeni în Statele Unite 
pentru preluarea echipamentelor agricole. Deplasările probabil s-au 
făcut înainte pentru a vedea de unde se importă aceste utilaje, şi, cu 
aceasta, eu mai mult de atât nu am ce să vă spun. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
O întrebare: spuneţi-mi, aţi avut contractul cu acele 

întreprinderi sau aţi avut cu TRANSKEM-ul? Cine se ocupa de 
afacere? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Contractul s-a derulat prin TRANSKEM. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi, atunci, care era chestiunea vizitei la fabricile X sau Y? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Nu ştiu, domnule preşedinte. 
Deci în perioada cât am fost director nu s-a dus nici un 

salariat al RAIF-ului în Statele Unite. 
Referitor la situaţia de atunci şi de acum a sistemului, 

sectorul este într-o situaţie gravă. 
Societatea Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare rezultată în 

urma împărţirii patrimoniului în 2004 este, la fel, foarte gravă. 
Cu toate aceste probleme care sunt la Societatea Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare, consider că măsuri se pot lua şi lichidarea 
societăţii nu este cea mai bună soluţie. 

Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare poate să 
funcţioneze. Este viabilă dacă sunt oameni să o conducă aşa cum 
trebuie. 

Ştiţi foarte bine că în zona de sud a ţării, unde sistemul de 
irigaţii funcţionează, sucursalele societăţii funcţionează şi sunt pe 
profit. 
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În acele zone ale ţării unde sistemele de irigaţii nu 
funcţionează şi ponderea mai mare este pe celelalte amenajări de 
îmbunătăţiri funciare, desecare, combaterea eroziunii solului, situaţia 
sucursalelor este dificilă. 

V-am spus: eu consider că o mână de fier în Societatea 
Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare poate să arate că această societate 
şi această activitate este viabilă. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule administrator, spuneţi-mi: ce înseamnă mână de 

fier? Că nu ştiu ce înseamnă mâna aceasta de fier. 
Ştiam de mănuşi de catifea, de mască de oţel, dar mână de 

fier nu ştiu ce înseamnă. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Un om şi un personal care să aplice acele măsuri necesare. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine v-a oprit să le luaţi? 
V-a oprit cineva să luaţi astfel de măsuri să zicem cu mână de 

fier sau pe lege? Că nu trebuie o mână de fier, ci să respectăm legea. 
Eu cred că chiar este o ghilotină respectarea legii. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Vă voi pune la dispoziţie materialele pe care le-am prezentat 

conducerii executive, adresele în care am solicitat măsuri exprese 
pentru rezolvarea situaţiilor critice şi dumnealor să vă spună dacă au 
luat vreo măsură din ceea ce le-am stabilit acolo, domnule preşedinte. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Care este rolul dumneavoastră ca administrator special al 

SNIF-ului? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Nu conduc societatea, domnule deputat. 
Societatea este condusă şi administrată de un consiliu de 

administraţie şi de un director executiv. 
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Administratorul special are un mandat cu unele măsuri 
stabilite de către acţionarul unic care este ADS-ul. În special am avut 
ca obligaţii ordonarea creditelor societăţii pe creditori, ordonarea 
debitelor societăţii pe furnizorii neachitaţi, datoriile către bugetul 
statului, datoriile faţă de AVAS. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Dar acestea sunt atribuţii de ordonator principal de credite. Ni 

le-aţi spus pe toate. Deci înseamnă că numai dumneavoastră aţi fi avut 
competenţa să permiteţi orice mişcare financiară în unitate. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Da. Din punctul acesta de vedere, aveţi dreptate. Până la un 

anumit moment toate situaţiile economice erau analizate şi în 
Consiliul de administraţie şi cu conducerea executivă a societăţii şi, în 
funcţie de veniturile realizate, s-au îndeplinit măsurile care trebuiau 
luate. 

De la un anumit moment dat a existat o ruptură între 
administrare şi... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule administrator, având în vedere aceste competenţe 

avute, cum vă explicaţi că pierderile în SNIF au crescut de la preluarea 
administraţiei speciale? Cum se explică? Că dumneavoastră aţi avut 
mână liberă, nu?, de a acţiona, de a curăţa până la urmă anumite astfel 
de pierderi. 

De ce situaţia grea a societăţii s-a agravat? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Domnule preşedinte, şi la trecuta întâlnire v-am prezentat 

situaţia la preluarea mandatului de administrator special. V-am 
prezentat că în anul respectiv până în luna septembrie a fost o 
producţie realizată de 30 de milioane de lei. Din luna septembrie până 
la sfârşitul anului a fost realizată o producţie de 79 de milioane de lei. 
În acea perioadă s-au plătit către bugetul statului 12 milioane de lei, 
deci în patru luni, faţă de o plată de 8 milioane de lei făcută într-un an 
de zile către bugetul statului. 
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Au fost făcute plăţi în funcţie de graficele de eşalonare la 
plată către acei creditori care grevau societatea. 

Şi s-a încheiat anul cu un profit. 
În anul următor, din lipsa lucrărilor, producţia a scăzut foarte 

mult. 
Producţia realizată în anul 2008 a fost în jur de 40 şi ceva de 

milioane de lei. 
Pierderea din exploatare a fost mare datorită faptului că în 

urma controlului de la ANAF au fost găsite nişte înregistrări eronate 
din anii trecuţi şi am fost obligaţi să le evidenţiem în contabilitate şi 
de aceasta a fost această pierdere foarte mare. 

Problema este că Societatea Naţională a Îmbunătăţirilor 
Funciare, în momentul de faţă fiind cu obligaţii restante la bugetul 
statului, nu poate participa la licitaţii şi am fost obligaţi să găsim firme 
care să ne ia în subantrepriză, domnule preşedinte. Aceasta este 
motivaţia pentru care nu s-a făcut producţie şi, nefăcând producţie, 
obligaţiile îţi rămân – şi impozitele, şi taxele locale, şi salariile către 
salariaţi, şi aceasta a dus la pierderea respectivă. 

Eu în cursul anului trecut am făcut o catalogare a activelor 
societăţii pe categorii de active aşa cum spune Legea 138 care 
participă permanent la realizarea obiectului de activitate, active care 
realizează venituri pentru societate şi active care nu sunt folosite, şi le-
am depus la cabinetul vicepreşedintelui din ADS, cu solicitarea de a se 
decide ce facem cu aceste active, pentru că exista posibilitatea să se 
facă o vânzare de active şi să se îmbunătăţească situaţia financiară a 
societăţii. A rămas pe hârtie. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Din Consiliul de administraţie, vă rog. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
De curând am fost numit preşedintele Consiliului de 

administraţie. 
Ca urmare a şedinţei la care am participat şi ca urmare a 

invitaţiei pe care dumneavoastră ne-aţi dat-o, am mers în teritoriu şi 
am făcut verificare cu privire la modul în care sunt administrate 
activele, şi am ajuns la o concluzie - nu numai faptul că au fost prost 
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administrate, dar nici cel puţin nu au fost inventariate faptic. Acest 
lucru s-a întâmplat la Constanţa. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aceasta vroiam să vă întreb, domnule administrator: dacă 

dumneavoastră aveţi idee asupra a ceea ce înseamnă patrimoniu, când 
l-aţi inventariat faptic, nu din scripte. Dacă aţi făcut o astfel de 
inventariere în anii aceştia şi dacă anul trecut de exemplu la încheiere, 
aţi făcut inventarierea a ceea ce aveţi dumneavoastră în patrimoniu sau 
nu? 

Dar deocamdată nu răspundeţi, ca să continue colegul din 
Consiliul de administraţie. 

Vă rog. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
De asemenea, am efectuat verificări inclusiv la acel canton de 

la Sâmbăta de Sus. 
Deja am efectuat verificări inclusiv la faptul că cei trei – 

preşedintele Consiliului de administraţie, fostul director domnul 
Nedelcu, domnul administrator special şi împreună cu reprezentantul 
societăţii care desfăşura activităţi economice la SNIF au semnat un 
ordin de plată, în loc să scrie 80 de mii, au scris 800 de mii şi, ca 
urmare a acestor neajunsuri, am obţinut aprobarea domnului 
preşedinte Giugea în vederea revocării din funcţie a domnului 
administrator special şi rezilierea contractului cu societatea care 
desfăşura activităţi economice la contabilitate şi financiar-contabile. 

De asemenea, în perioada imediat următoare, după ce 
reziliem acest contract, tot ce înseamnă activitate economică va fi 
preluată de Direcţia economică din cadrul ADS, să cunoaştem în 
fiecare moment care este situaţia economică a SNIF-ului. 

Mai mult decât atât, în perioada imediat următoare vom 
desfăşura nişte activităţi de analiză - toate sucursalele din SNIF, şi cu 
aprobarea şi cu încredinţarea dumneavoastră vom merge pe o situaţie 
de genul în care să fim cum este şi ANIF-ul pe 12 sucursale. Aceasta 
este o problemă. 
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Altă problemă: în momentul în care vom avea inventarierea 
faptică, vom face o comparaţie cu scripticul pentru că în momentul în 
care am mers pe verificări am stabilit faptul că de exemplu la 
Constanţa, vreo 32 de instalaţii de udat, şi o instalaţie de udat costă 10 
mii de euro, nu au fost găsite. Au fost date pe diverse relaţii la diverse 
persoane care să se utilizeze de ele. 

 
Domnul Pavel Horj: 
Eu vă spun de 11 mii. Poate vă notaţi – la Coşereni, şi 300 la 

Olt. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Cu aceste probleme oricum vă vom consulta şi, în funcţie de 

ce rezultă, eu zic că există posibilitatea de revitalizare. Exact cum aţi 
spus dumneavoastră – să mergem pe lege, pe respectarea legii şi pe 
actele normative care sunt în vigoare. 

Eu sunt convins de acest lucru. 
Pentru că pur şi simplu fiecare a făcut ce a vrut acolo. 
Vă dau exemplu numai la Tulcea – acolo avem o datorie din 

2005 de 5 miliarde numai la curentul electric şi 600 de milioane de lei 
s-au plătit impozite la stat. Adică sunt nişte lucruri care rezultă din 
proastă administrare. Fiecare a făcut ce a vrut. Sincer. Aceasta este 
părerea mea, concluzia la care am ajuns eu. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnul deputat Culiţă Tărâţă. 
Vă rog. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Domnule preşedinte, de acord cu ce spunea domnul 

preşedinte al Consiliului de administraţie, dar eu aş întreba un singur 
lucru, şi aici este vorba de o balanţă economică: în conformitate cu 
prevederile Legii 138/2004 republicată şi completată, articolul 78 
alineatul 2 paragraful a) spune: pe o perioadă de 3 ani de la înfiinţarea 
administraţiei, deci din iulie 2004, SNIF era împuternicit să execute 
pentru ANIF întreţinerea şi repararea infrastructurii de îmbunătăţiri 
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funciare prin încheiere de contracte cu încredinţare directă, atenţie, 
deci aici este cuiul lui Pepelea. 

Atunci, în aceste condiţii, când eşti împuternicit să efectuezi 
lucrări de încredinţare directă în perioada 2004-2007, SNIF nu trebuia 
să aibă nici un leu pierdere. Sau datoriile SNIF de la începutul 
perioadei trebuiau să fie egale cu cele de la sfârşitul perioadei. 

Un exemplu: se contracta lucrarea X cu 30 de milioane. O lua 
ANIF-ul şi o dădea SNIF-ului, că ei au subcontractat lucrările, şi le-au 
subcontractat la preţul subevaluat, iar diferenţa s-a băgat în buzunar. 
Aceasta este marea problemă. 

Deci aceste datorii s-au acumulat în perioada respectivă când 
toate lucrările au fost subcontractate altor constructori la valori sub 
valoarea contractată. Acesta este adevărul, şi aici trebuie să cerem noi 
contractele din perioada aceasta – cu ce contracte au plecat, cu ce s-au 
subcontractat, cine a efectuat lucrările şi unde este diferenţa de bani. 

Un expert, şi sunt experţi destui în cadrul comisiei noastre, 
poate să facă verificarea aceasta şi veţi vedea că în perioada aceasta 
2004-2007 s-au dat cele mai mari tunuri la unitate. 

Dacă, domnule administrator special, sau domnule preşedinte 
al Consiliului de administraţie, aveţi alte date şi nu avem dreptate, să 
ne contraziceţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu aş face alte câteva clarificări: domnule administrator 

special, eu vreau să vă spun că din cele 26 sau 27 de filiale, 
funcţionează parţial vreo 6 sau 7. Nu ştiu dacă am dreptate. Dar cam 
atât. Deci 7. Atât. 

De ce aţi păstrat conducerile acestor filiale dacă ele nu au 
funcţionat şi dacă au determinat pierderi? 

Pentru că este datoria dumneavoastră, analizând toată situaţia, 
să recomandaţi o măsură, o astfel de decizie, probabil cu conducerea 
ADS, cu Consiliul de administraţie al ADS-ului, acţionarul principal. 

De ce nu s-a luat o decizie până acum şi aţi lăsat să meargă 
situaţia? În unele locuri nici măcar paznicul la poartă nu mai este. 

Uitaţi, sunt colegii noştri. Să ştiţi că nu au făcut comisia în 
birou, aici, ci acolo, în teritoriu, şi veţi vedea cu ce se vine de acolo. 

Toţi au mers, şi suntem din toate partidele politice aici. 
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Aici nu este vorba nici de PD-L, nici de PSD, nici de PNL, 
nici UDMR, nici de minorităţi, că noi suntem cei care facem comisia. 

Vă spun că nu s-au dus în concediu şi că au bătut toată vara 
aceasta zi de zi şi până acum pe banii lor, vă asigur. Nu au decontat un 
leu. Pe banii lor au făcut. 

De ce nu aţi luat o măsură? 
Aţi prezentat vreodată în Consiliul de administraţie al ADS-

ului situaţia din sucursale? 
Care este situaţia? 
Şi mai mult: aveţi un contract pentru activitatea 

managementului financiar al SNIF-ului. Dacă consideraţi utilă 
păstrarea de colaborare, şi aş spune că chiar aţi amplificat un nou 
contract de colaborare cu un anume Lazăr. Nu ştiu cine este Lazăr 
acesta. Cine este respectivul? 

Şi dacă îşi poate permite Societatea Naţională să facă o astfel 
de „afacere”, în ghilimele. 

Aţi avut o propunere în Consiliul de administraţie de a 
desface contractul de muncă de colaborare a lui Papa Camelia care mi 
se pare că şi ea are nişte contracte cu dumneavoastră. Care este măsura 
pe care aţi luat-o? Aţi luat-o sau nu aţi luat-o? Aţi dus-o la îndeplinire 
sau nu aţi dus-o la îndeplinire? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
De dus la îndeplinire, această măsură trebuie să o ducă 

directorul executiv. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar aţi urmărit ca directorul executiv să o ducă în practică? 

Pentru că dumneavoastră supravegheaţi. 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Directorul executiv şi-a luat concediu fără plată. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule coleg, referitor la problema de acum de concediu 

fără plată, el ne spunea aici că de 3 ani de zile sau de când lucrează 
fără bani lucrează sau trei luni lucrează fără bani. Nu am înţeles 
niciodată în societatea aceasta mai ales capitalistă. Chiar nu am 
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înţeles. Înseamnă că interesele sunt dincolo de ce înseamnă plata. Nu 
stai pentru plată, stai pentru altceva mai mult decât este plata, nu? Este 
un caz unic, vă rog să remarcaţi, oameni buni, că există în capitalism 
astfel de beneficiari ai societăţii noastre. 

Deci nu aţi luat nici o măsură. 
În relaţia cu ei, dumneavoastră piedeţi bani şi a pierdut SNIF-

ul bani, şi va trebui să ne puneţi la dispoziţie şi contractele pe care le 
aveţi cu ei, dar mi se pare că am primit o parte din ele. 

Care este punctul de vedere privind managementul economic 
şi financiar? 

Şi poate după aceea ne spune şi domnul preşedinte al 
Consiliului de administraţie, dar, vă rog, cu toată forţa. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Domnule preşedinte, referitor la contractul de prestări servicii 

în contabilitate, punctul meu de vedere a fost prezentat în luna 
decembrie 2008 şi domnului secretar de stat Gheorghe Albu. Vă pot 
pune la dispoziţie materialul pe care i l-am prezentat dumnealui cu 
referire la acest contract. 

Mai mult decât atât, în luna februarie am notificat pentru 
punere în întârziere societatea respectivă. Aducerea la îndeplinire a 
notificării este a directorului general. I s-a comunicat notificarea 
respectivă. Mai mult de atât, nu s-a luat nici o măsură. 

În urma acestui lucru, am sesizat Consiliul de administraţie, 
care în formula actuală a luat hotărârea de reziliere a contractului 
respectiv şi notificarea de reziliere a contractului este făcută sau se va 
face de directorul general. Eu nu am în competenţă să reziliez un 
contract. Am făcut notificarea de punere în întârziere, am prezentat. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Când s-a făcut această notificare? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
Notificarea de punere în întârziere s-a făcut în februarie 2009, 

şi Consiliul de administraţie a luat hotărârea aceasta, deci contractul 
este pe cale de reziliere. 
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Referitor la inventar, domnule preşedinte, în ianuarie 2009, 
constatând faptul că inventarierile se fac mai mult din birou, se 
completează de către comisii, am solicitat printr-o adresă, având în 
vedere şi solicitările de rezolvare patrimonială între ANIF şi SNIF, să 
se facă o verificare aşa cum trebuie a patrimoniului, cu o verificare a 
patrimoniului pe care l-a avut SNIF-ul înainte de partajarea în 2004, în 
momentul partajării şi la momentul actual, ca să vedem şi să 
constatăm – sunt active care erau înainte de 2004 care acum nu mai 
apar în protocol nici la ANIF, nici la SNIF? Nu s-a luat nici o măsură, 
pentru că fostul director general Nedelcu aştepta să fie schimbat, iar 
cel care a fost pus director general numai gândul de inventariere nu l-a 
avut. Asta este situaţia. 

Am culpă, foarte bine. Să răspund pentru ceea ce am făcut, 
nu pentru ceea ce nu fac alţii şi vor să ducă societatea într-o anumită 
direcţie şi eu să fiu ţap ispăşitor. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule administrator, noi v-am întrebat de 

responsabilităţile dumneavoastră, da? şi, în calitatea respectivă pe care 
o aveţi de când o aveţi, pierderile s-au amplificat în această unitate. 
Asta este problema. 

Chestiunile instituţionale nu au funcţionat cum trebuie, şi 
aceasta înseamnă consecinţe grave economice pe un sector vital al 
României, iar care noi ne chinuim să scoatem din buzunarul fiecărui 
cetăţean un bănuţ pe care îl câştigă greu şi să îl dăm să facem un pic 
de pâine în România. Mă suprapun peste ceea ce spunea domnul 
vicepreşedinte de atâtea ori aici, la comisie. Iar alţii se invită unii pe 
alţii – că ăla, sau ăla sau ăla; nu ştiu ce s-a întâmplat cu ROMAG-ul, 
nu ştiu cine a semnat, de parcă am dormi toţi! Ca şi când nu sunt 
momente din viaţa noastă acolo! 

Eu vă spun că momentul de la minister a fost cel mai greu din 
viaţa mea, deşi am lucrat şi în mină. A fost cel mai greu din viaţa mea! 
Deci a unui om care a lucrat şi în mină. Nu spun de ce. Poate chiar din 
cauza responsabilităţilor care erau acolo. 

Dar să ajung să administrez şi să stau şi să văd că nu se face 
nimic! Nu înţeleg raţiunea respectivă! Eu nu o înţeleg! Sincer. Nu am 
putere de înţelegere. 
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Păi ce relaţie este între director, administrator şi Consiliul de 
administraţie al ADS? 

Păi cu adevărat trebuia să o încurce! O spun şi eu în glumă, 
că nu pot lua eu decizii de acest tip. 

Vă rog, domnule preşedinte. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Domnule preşedinte, vreau să vă aduc la cunoştinţă că, în 

afară de faptul că am constatat o proastă administrare, am constatat şi 
faptul de exemplu la Constanţa, unde erau cele mai bune şi cele mai 
performante utilaje, vreau să vă spun că, din toate, dacă mai era în 
funcţiune o simplă macara. 

Ce să vă mai zic: din câte tractoare au avut, dacă cineva vroia 
să folosească un tractor, nu avea de unde să îl ia. 

Şi, mai mult decât atât, dorim prin toate mijloacele ca să 
revitalizăm activitatea. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ce ne puneţi spune, domnule preşedinte, de administraţia 

economică, de managerul financiar, şi care au fost relaţiile între 
conducerea unităţii şi acest manager? 

Greşesc, stimaţi colegi? Şi de ce a fost, după câte ştiu eu, 
externalizată această activitate, la o societate naţională? Că, dacă ar fi 
un SRL, este altceva. Dar aici nu înţeleg de ce. Şi cam cât a costat 
administratorul acesta financiar SNIF-ul? 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Ca o părere personală, din documentele pe care le-am studiat, 

suma de bani care se dădea acestei societăţi era în jur de 80 de 
milioane. Problema nu este faptul că dădea această sumă de bani. Să 
zicem că era un lucru bun, dar modul în care a gestionat problemele 
economice ale SNIF-ului lasă mult de dorit, numai prin faptul că, aşa 
cum am exemplificat puţin mai devreme, în loc să semneze acel cec de 
80 de mii, l-a semnat cu 800 de mii de lei şi a adus un prejudiciu 
foarte mare unităţii, dar şi faptul că de cele mai multe ori de când am 
venit în consiliul de administraţie se discuta despre intrarea în 
insolvenţă, şi toţi pe toate canalele – domnule, această societate nu 
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mai funcţionează că nu putem să funcţionăm în continuare şi cea mai 
bună treabă este, şi nu se spunea intrarea în insolvenţă, ci se spunea: o 
administrare judiciară, dar acelaşi termen care înseamnă şi intrare în 
insolvenţă. 

Din această cauză am dispus aceste măsuri. 
Am mai dorit să mai luăm o măsură, ca urmare a discuţiilor 

purtate aici cu dumneavoastră, ca găsim modalitatea juridică prin care 
o sucursală să nu aibă datorii şi să aibă personalitate juridică ca să 
poată să meargă la licitaţie, că nu se poate să mergem cu 
subcontractant, adică noi să luăm praful de pe tobă cum ar fi veni din 
toate contractele pe care le avem şi în condiţiile în care lucrările 
respective se fac de alţii. 

Singura problemă pentru perioada imediat următoare: trebuie 
să găsim utilajele şi să vedem ce se mai poate repara din ele. Marea 
majoritate dintre ele nu sunt în funcţiune. Pur şi simplu au ajuns să fie 
furate şi instalaţiile de udat nu se ştie pe unde sunt, şi exact ce aţi spus 
dumneavoastră puţin mai devreme vizavi de audierea inclusiv a 
domnului de la Constanţa - se pare că unele din instalaţiile de udat 
printr-o firmă intermediară au ajuns pe la dânsul. Nu cunosc, dar din 
informaţii. 

Domnul Albu are o societate acolo şi se pare că o parte din 
instalaţiile de udat au ajuns la dânsul. Nu ştiu. 

Adică nu cunosc, dar ca şi informaţie. 
Sunt nişte lucruri, zic eu, destul de grave vizavi de tot ceea ce 

s-a întâmplat. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule preşedinte, dar dumneavoastră când sesizaţi astfel 

de fapt trebuie să sesizaţi organele de justiţie, legale, de poliţie. Ne 
spuneţi nouă, la comisie, aici, dar dumneavoastră aţi sesizat-o acum o 
lună, acum două, acum un an, acum trei ani de zile. 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Domnule deputat, eu vreau să vă zic că sunt de o lună şi 

jumătate. Deja eu am sesizat Parchetul vizavi de acest cec şi să ştiţi că 
nu întâmplător am stabilit chiar împreună cu colegii mei din Consiliul 
de administraţie să facem o inventariere faptică – pentru că este 
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diferenţa foarte mare între scriptic şi faptic, şi aceste dosare le luăm 
frumos şi le trimitem la Parchet, fără nici un fel de reţinere. Nu avem 
nici o reţinere ca să facem curăţenie. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
La prima audiere domnul director ne spunea zâmbind aici că 

se furase o draglină cu o săptămână în urmă. O draglină nu este un 
lucru pe care să îl iei şi să îl bagi în buzunar. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
A găsit-o după aceea. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Da, dar cum a fost găsită? Se spune cu atâta uşurinţă: a găsit-

o. Dar problema este în felul următor: că fără cei care erau de la 
Constanţa nu putea acea draglină să fie furată. 

Şi se spune: eu sunt cumpărător de bună-credinţă şi nu ţi-o 
mai dau ţie înapoi, şi aici intrăm pe problema justiţiei şi acea draglină 
când are să mai revină în patrimoniul SNIF-ului. 

Dar vă spun tot din informaţii - dacă nu era cineva din cadrul 
SNIF Constanţa, Tulcea, care să informeze exact unde lucrează acea 
draglină, ce traseu urmează, cum urmează să fie adusă, nu putea să se 
fure. 

Sincer, ce am constatat acolo sunt nişte lucruri şi, în 
momentul în care te uiţi, te iei cu mâinile de păr şi nu ştii pe unde să o 
mai iei – în dreapta sau în stânga. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Domnule preşedinte, acum, asta este. 
Haideţi să vedem ce facem, ca acum să nu cădem şi noi în 

beleaua aceasta a conducerii neperformante a RAIF. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Să vă ajut, domnule vicepreşedinte, cu o problemă – eu 

vroiam să mai întreb ceva, că nu pricep, că îmi trebuie mult să mă 
lămuresc cu nişte probleme: am dat aici de un contract de prestare de 
servicii generale, consultanţă în mangement, care a fost încheiat în 



 93

9.04.2009, care nu are nici un termen, cu o anumită societate LAMAR 
SRL. Semnează aici domnul Liviu Goncea. 

Care este partea curioasă? Este faptul că se fixează aici un 
salariu de 65 de milioane. Nu are nici un termen. 

Ştiaţi de aceasta, domnule preşedinte al Consiliului de 
administraţie? 

Cine este această firmă de consultanţă aşa de mare? 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Domnule preşedinte, la a doua şedinţă a Consiliului de 

administraţie, în prezenţa colegilor mei l-am întrebat pe domnul 
Goncea dacă a semnat un asemenea contract. Dânsul a precizat în 
câteva rânduri că dânsul nu cunoaşte de acest contract şi într-un final 
dânsul spune că l-a semnat ca şi persoană fizică particulară. Noi vom 
lua acest document ca să vedem despre ce este vorba, şi să vedem 
dacă este înregistrat, cum este înregistrat şi, funcţie de acest lucru, 
inclusiv vom sesiza organele abilitate. 

Domnul vicepreşedinte ne întreba puţin mai devreme cum 
vedem această problemă să o rezolvăm. 

 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Nu ştiţi ce vroiam să vă întreb. 
Vroiam să vă spun aşa: că noi deja avem o lună şi jumătate de 

când tot analizăm SNIF, ANIF şi pe toţi ceilalţi. 
Acum, dumneavoastră aveţi exact o lună şi jumătate de când 

aţi fost numit preşedintele Consiliului de administraţie. Vedeţi că 
acum este o situaţie mai dificilă. Probabil că într-o săptămână, două, 
nouă, se va reglementa ce a fost ANIF, SNIF, Departament de 
Îmbunătăţiri Funciare, RAIF şi toate acestea, şi ştiţi cum este în viaţă: 
domnule, astăzi ai fost numit, mâine ai luat în primire şi poimâine te 
întreabă cineva ce faci că ai deja două zile vechime în munca în care 
eşti responsabil, în care eşti şef. 

Acum, eu vă sugerez dumneavoastră, Consiliului de 
administraţie, ceva: ca să nu daţi şi dumneavoastră cu subsemnatul, că 
în mod cert veţi da cu subsemnatul, pentru că raportul acesta va fi 
urmărit de către noi, comisia de agricultură, trei ani de zile, cât mai 
avem noi mandatul, şi în trei ani şi ceva, noi la fiecare şeidnţă de 
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comisie îl vom întreba pe domnul preşedinte Tabără: domnule 
preşedinte, în calitate de preşedinte al Comisiei de agricultură şi 
preşedinte al fostei comisii de anchetă de la îmbunătăţiri funciare, ce 
s-a făcut din raportul nostru?, deci dumneavoastră cred că ar trebui să 
faceţi puţină ordine. În ce sens? Măcar acum, domnule. Dacă nu s-a 
făcut 20 de ani de zile, haideţi acum. Acesta să fie un angajament al 
actualului Consiliului de administraţie, premergător sau pregătitor 
centenarului Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, pentru că 
la anul trebuie să ne chemaţi să tăiem panglica la ceva făcut de SNIF, 
la 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare de către marele nostru Anghel Saligni. 

Stimaţi membri ai Consiliului de administraţie, cred că unii 
vă blestemaţi zilele că aţi ajuns membri la Consiliul acesta de 
administraţie, dar totuşi, dacă aţi acceptat, haideţi să facem ceva, 
pentru că este în puterea noastră, a oamenilor, să facem ceva. 

Şi haideţi să stabiliţi ca ce face Consiliul de administraţie să 
ne daţi şi nouă, că acum din punct de vedere anchetă pentru noi 
lucrurile sunt clare. Din anul de graţie 1989 şi până acum într-un fel 
sau în altul fosta avere a patrimoniului de îmbunătăţiri funciare este pe 
cale de dispariţie. Adică au mai rămas uşoare urme, te miri ce şi mai 
nimic. 

Dar a rămas totuşi un consiliu de administraţie la care 
comisia aceasta, prin cuvântul meu şi al colegilor, că nu am văzut pe 
altul să spună altceva, vă roagă să puneţi stop la tot ce s-a mai 
întâmplat, nenorociri şi la ce se mai întâmplă, adică nu mai daţi 
cantoane, nu mai daţi nimic din patrimoniu, nu mai daţi nici o ţeavă, 
nu mai daţi nici o piuliţă, nici un şurub. Nu mai daţi. Că acum va 
trebui să răspundeţi dumneavoastră pentru tot ce daţi, şi aveţi în mână 
puterea pentru că sunteţi consiliul de administraţie. 

Am înţeles că actualul director executiv sau general sau cum 
este dânsul acolo este plecat în fără plată. A rămas cineva în loc? Bun. 
Este o conducere acolo. 

Băgaţi contabilitatea înapoi în SNIF. Faceţi ceva acum. În 
fiecare zi faceţi ceva, pentru că, altfel, noi vă vom chema şi săptămâna 
viitoare şi după aceea şi nu închidem această anchetă până când nu ne 
spuneţi că aţi făcut ceva - în timpul acestei anchete s-au luat 
următoarele măsuri pe lege, nu pe dorinţa unuia sau a altuia. 
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Încă odată: a trecut o lună şi jumătate. Noi cheltuim timpul 
nostru, puţină inteligenţă umană, puţină vacanţă parlamentară, puţini 
bani de la stat cu deplasările noastre cu experţii, dumneavoastră 
cheltuiţi şi dumneavoastră o mulţime de timp, că ba vă chemăm, ba nu 
vă chemăm, ba veniţi, ba nu veniţi la audieri. 

Haideţi să facem ceva în perioada aceasta. 
Haideţi să punem lacăte, să refacem gardurile, pentru că încă 

în perioada aceasta, aşa cum au mai spus unii şi la fosta comisie de 
săptămâna trecută, deci încă procesul de degradare şi de devalizare a 
acestei societăţi naţionale de îmbunătăţiri funciare este în curs. 

Deci, în recapitulare: stabiliţi-vă dumneavoastră, Consiliul de 
administraţie, primul lucru: punerea sub regim de gestiune a tot ce mai 
este; 2) verificarea dacă s-au predat la UAI-uri partea lor pe care 
trebuiau să o primească, conform legii, care, bună, rea, cum este, asta 
este, pentru că asta este foarte important acolo unde UAI-urile sunt 
viabile. Pentru că ei până pe 30 august, şi mai sunt câteva zile şi se 
termină luna, trebuia să se angajeze pentru anul care vine – să 
contracteze apa, suprafeţele, tarifele să le negocieze, tarifele pe apă, 
tarifele anuale. 

Şi noi vom constata la anul, probabil iar prin iunie, când 
începe să bată soarele mai tare decât în februarie, că suntem în acelaşi 
punct de unde am plecat şi anul acesta, adică că nu se irigă. 

Alt aspect: faceţi o ordine, că totuşi acest consiliu de 
administraţie este format din nişte persoane şi fiecare dintre acestea 
reprezintă pesonalităţi şi fiecare personalitate vine dintr-un sistem. 
Adunaţi-vă puţin energiile pozitive şi haideţi totuşi să vedem dacă se 
poate face ceva concret ca SNIF-ul acesta să fie reabilitat. 

Aţi venit aici cu propunerea ca una dintre sucursalele SNIF-
ului să fie periată, să zic aşa, curăţată. Nu este nevoie. Sunt 5 sau 6 sau 
7 dintre sucursale care au activitate economică pozitivă, profitabilă şi 
care nu mai reuşesc să respire pentru că majoritatea banilor pe care îi 
fac profit în fiecare lună trebuie să se ducă la centrală. 

Nu ştiu dacă aveţi o posibilitate ca aceste sucursale să se 
poată prezenta în relaţiile cu terţii chiar şi la licitaţii chiar şi la altele 
nepurtând amprenta sau sigla sau situaţia financiară a centralei, pentru 
că ele nu au personalitate juridică. Sigur că toată lumea îşi doreşte să 
se întâmple treaba aceasta. 

Nu aţi venit până acum, şi noi am vorbit şi rândul trecut. 
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Eu pe dumneavoastră, ca figură, parcă nu vă reţin de la 
cealaltă întâlnire cu Consiliul de administraţie al SNIF-ului, dar până 
acum nu s-a venit. Din toate discuţiile pe care le-am avut noi în 8 
judeţe, dumneavoastră trebuia să veniţi până acum cu situaţia cum 
vedeţi SNIF-ul cu UAI-urile, pentru că marea lor majoritate, a celor la 
care noi am fost în teren spun aşa: domnule, singura noastră 
posibilitate de a supravieţui este să ne mai legăm de patrimoniul 
SNIF-ului – că este o clădire, că este un atelier de reparaţii, că este un 
atelier de bobinaj şi nu ştiu ce mai este pe acolo, că mai este un amărât 
de tractor, de buldo-excavator, draglină şi ce mai este pe acolo. 

Deci, haideţi să ne mişcăm într-un fel. Poate găsiţi această 
formulă legală. Dacă nu, poate trebuie să scoatem noi o lege specială 
pe care trebuie să o scoatem cât se poate mai repede, ca SNIF-ul 
acesta să nu dispară, pentru că noi, cei care suntem aici, nu este nici un 
secret, nu vrem ca SNIF-ul să dispară. 

Vom vedea, dar nu este prima societate şi nici ultima care a 
acumulat tot felul de datorii, dar asta nu trebuie să dispară pentru că 
asta este una vitală. 

Cum trebuia ca o parte din silozuri să rămână în rezerva de 
stat la regia nu ştiu care sau chiar la rezervele statului, în Ministerul 
Apărării Naţionale, aşa nu trebuie să dispară asta. 

Şi ultima chestiune: totuşi, vedeţi personalul acesta, pentru că 
de bine, de rău, personalul acesta de la SNIF încă mai este. Este 
adevărat, nu mai sunt 120 de mii de oameni, câţi erau în 1990. Au mai 
plecat unii la ANIF, alţii au mai plecat de tot, alţii au mai plecat 
definitiv, Dumnezeu să îi odihnească, inclusiv răposatul Coman de la 
Ialomiţa care s-a sinucis şi care a constatat că a semnat un inventar pe 
care nu îl avea. 

Dar există totuşi oamenii aceştia. Câţi angajaţi mai are astăzi 
SNIF-ul? 

 
Domnul Sorin Cârjău: 
În jur de 600 de oameni. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Deci sunt în jur de 600 de oameni la nivel naţional. Bun. 
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Cei 600 de oameni, unde sunt ei, trebuie totuşi să gestioneze, 
că înţeleg că în foarte multe locuri unde SNIF-ul mai are ceva nu mai 
este nici măcar un paznic. Haideţi să facem ceva, cumva. 

Am înţeles că acum, când am fost cu colegii deputaţi la 
Buzău, aveau vreo o mie de aripi de ploaie care au fost închiriate dar 
care de fapt nu sunt pe nicăieri. 

Totuşi, nu puneţi un director la SNIF? 
Este unul interimar acum, dar trebuie pus un director la SNIF. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu-i lasă legislaţia. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Păi până acum cum i-a lăsat? 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Avem şi director general numit din aprilie, dar până acum, 

sincer vă spun, vrem să facem o echipă dar nu prea avem cu cine. 
 
Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu: 
Dar cine l-a numit? 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, ce vroiam eu să vă spun: ca efect al 

Legii 138, când s-a spart SNIF-ul în ANIF şi în SNIF, trebuia încheiat 
în 90 de zile acel protocol şi separat patrimoniul ANIF-ului de SNIF. 

Îmi aduc aminte că în 2005 s-a încheiat protocolul acela şi a 
fost însuşit de ministru. Ulterior, când s-a promovat hotărârea de 
guvern pe privatizare şi s-a dus la finanţe, cu patrimoniul în spate la 
SNIF şi la ANIF ce a rezultat, cu proces-verbal şi cu dosarele, 
Ministerul de Finanţe a respins hotărârea de guvern, implicit separarea 
patrimoniului, pentru că o parte din activele care trebuiau să rămână la 
ANIF rămăseseră la SNIF şi o parte din activele care rămăseseră la 
SNIF trebuiau să rămână la ANIF. 

S-a dat un termen atunci – să se refacă protocolul de separare 
a patrimoniului.  

În ce stadiu sunteţi acum? 
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Pentru că tot ce vreţi să faceţi dumneavoastră – cu 
personalitate juridică, cu separare, să le daţi competenţă, eu nu prea 
cred, inclusiv partea de privatizare ulterioară. Dacă nu finalizaţi 
protocolul şi separaţi patrimoniul, în conformitate cu cerinţele 
normelor Ministerului de Finanţe, discutăm discuţii. Vom discuta o 
sută de ani de acum înainte. 

Deci, dacă nu faceţi treaba aceasta, şi am spus-o şi ANIF-ului 
şi v-o spunem şi dumneavoastră, deci dacă nu faceţi treaba aceasta 
urgent – să băteţi în cuie protocolul privind patrimoniul ANIF şi SNIF 
urgent, nu putem avansa în discuţii. Nu puteţi avansa în nici o discuţie 
vizavi de privatizarea SNIF-ului, indiferent ce soluţie se va propune 
de aici. 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Vreau să vă prezint faptul că am fost la ANIF şi am discutat 

această problemă. 
Am fost împreună cu directorul de la privatizare, împreună cu 

direcţia juridică şi am discutat această problemă şi a rămas ca în 
perioada imediat următoare dânşii să vină cu propuneri concrete. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Fraţilor, a trecut o lună de zile. 
Ne-am întâlnit noi la începutul lunii iulie şi am spus acelaşi 

lucru: separaţi patrimoniul, stabiliţi odată în clar patrimoniul. Iată, a 
venit august, suntem în 10 august şi acelaşi lucru ni se spune – că în 
perioada imediat următoare ne vom întâlni. Cât vă trebuie ca să vă 
întâlniţi şi să staţi faţă în faţă şi să stabiliţi odată pentru totdeauna 
patrimoniul acesta – ce este al SNIF-ului, ce este al ANIF-ului, ca să 
putem avansa cu discuţii, cu propuneri, cu ce vreţi dumneavoastră pe 
partea de privatizare. 

Deci daţi un termen clar comisiei parlamentare de anchetă în 
situaţia în care veniţi cu acest patrimoniu clar între dumneavoastră şi 
ANIF. 
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Domnul Nicu Gheorghe: 
Domnule deputat, în zilele imediat următoare, până la 

sfârşitul acestei săptămâni, vom merge la ANIF şi vom purta discuţii 
cu domnul director general ca să rezolvăm această problemă. 

În funcţie de ce discutăm cu dânşii, atunci vă prezentăm 
concluziile. 

Ştiţi foarte bine că Consiliul de administraţie de la SNIF nu 
poate să dea o dispoziţie cu privire la ANIF. 

Deci în momentul în care discutăm cu dânşii, după aceea vom 
prezenta şi concluziile discuţiilor purtate cu dânşii. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Deci săptămâna aceasta aveţi discuţiile definitive vizavi de 

acest protocol cu ANIF-ul. 
Că de dumneavoastră şi de ANIF depinde, nu depinde de 

nimeni altcineva. 
Nu exploratorii, că exploratorii sunt de o lună şi jumătate. 
Săptămâna aceasta le încheiaţi, le definitivaţi, le băteţi în 

cuie. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Eu personal voi merge acolo împreună cu cei doi colegi ai 

mei şi discutăm cu domnul director general. Mai mult decât atât, noi 
nu putem să impunem dânsului ce să facă şi cum să facă. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule preşedinte, dumneavoastră aveţi o direcţie de 

privatizare în SNIF? 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este la ADS. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Deci este la ADS. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă rog, domnule deputat Ghiveciu. 
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Domnul Marian Ghiveciu: 
O întrebare pentru domnul preşedinte: înainte să fiţi ales 

preşedinte, ce funcţie aţi ocupat dumneavoastră la SNIF? Aţi lucrat în 
sistem? 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Nu. 
Sunt din afara sistemului. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Deci înainte să fiţi preşedinte al Consiliului de administraţie 

nu aţi mai lucrat în sistem. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Nu, şi chiar îmi pare bine că nu am lucrat. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Atunci, întrebarea nu mai are sens. 
Văd că vreţi să vă ocupaţi, că aţi constatat lipsa acelor aripi 

de ploaie. Mă gândeam că lucraţi în sistem de mai mult timp şi vroiam 
să vă întreb de ce tocmai acum, pentru că situaţia se ştie de ani şi ani 
de zile. 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Nu am lucrat în sistem. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Eu pot face o completare: domnul Nicu Gheorghe a lucrat la 

ADS, la Corpul de control al ADS-ului, şi de o lună şi jumătate este 
numit preşedinte al Consiliului de administraţie la SNIF. 

Dar experienţă pe ce înseamnă a verifica gestiuni, active, 
balanţe, mijloace fixe, are cât cuprinde, vă spun eu, anterior activităţii 
de la Corpul de control al ADS-ului. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este un lucru bun. 
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Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Domnule preşedinte, eu vreau să vă întreb: în cadrul 

personalului pe care îl mai aveţi, dintre cei 600 de oameni, aveţi 
economişti şi contabili şi personal economic, cu pregătire economică? 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Da. 
 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Atunci, cred că nu se mai punea problema să se semneze acel 

contract cu o firmă din afară, şi cred că aţi putea foarte bine să vă 
faceţi un personal de specialitate, un departament economic şi să nu 
mai plătiţi nimic la firme din afara societăţii. 

Cred că ar fi un pas pe care trebuie să îl faceţi cât mai repede. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Domnule deputat, vreau să precizez faptul că deja am discutat 

cu domnul preşedinte al Agenţiei Domniilor Statului, domnul Giugea, 
ca această activitate a acestui compartiment economic să fie preluată 
de către ADS – Direcţia economică din cadrul instituţiei noastre. 

 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Contra cost? 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Nu. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Este legal? 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Da. Pentru că, fiind acţionarul majoritar ADS-ul, atunci poate 

să preia această activitate. Este adevărat că salariaţii acestei direcţii nu 
sunt încântaţi, pentru că am purtat discuţie cu directorul economic, dar 
pentru că sunt foarte multe nereguli, foarte multe probleme acolo şi 
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dânşii spun la un moment dat de ilegalităţi, rămâne să vedem despre 
ce este vorba, şi este şi mai bine pentru că cunoaştem situaţia exact şi 
oricând putem să venim cu precizări şi să vă raportăm. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi eu vreau să vă mai întreb ceva: cum este dialogul acum cu 

actuala administraţie a ADS-ului? 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Deschisă şi în scopul de a realiza ceva bun pentru societate. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Noi, comisia, am dori ca, pe măsură ce aveţi acest dialog şi 

găsiţi soluţiile împreună cu ADS-ul, să ne informaţi, şi probabil că vă 
vom chema aici, inclusiv pe dânşii. 

Noi am avut un dialog, sau cel puţin personal am avut un 
dialog cu domnul Giugea. M-a rugat inclusiv pentru un anumit 
document pe care să îl trimită la Ministerul Agriculturii, şi tocmai 
pentru a avea o anumită acalmie a unei perioade în care să puteţi găsi 
nişte soluţii constructive pe domeniu. 

Şi ne aşteptăm la ceea ce spuneţi dumneavoastră aici şi la 
ceea ce aţi început, ca o treabă bună, cel puţin din punctul meu de 
vedere. 

Deci este bun un dialog şi o încercare de a găsi soluţii pe 
sistem, pentru că se pare, deci se pare, şi accentuez acest lucru, că toţi 
ceilalţi până acum s-au gândit la altceva, nu practic la a găsi soluţii pe 
această piatră de moară legată de gâtul îmbunătăţirilor funciare, şi nu 
întâmplător ridicăm problema care este aici mereu. 

Şi eu mai am câteva întrebări pentru domnul Cârjău. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, aş vrea să cer o 

consultaţie vizavi de două aspecte: ce facem cu clădirile la care s-a 
reconstituit dreptul de proprietate pe teren, şi mai avem încă o 
problemă – ce facem cu clădirile, că nu are nici un sens să zicem 
altfel, care nu mai sunt folositoare SNIF-ului, decât că plătim la aceste 
clădiri impozite şi taxe. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule preşedinte, dacă ele sunt în proprietate privată a 

statului, există o cale de valorificare a lor; dacă sunt în proprietate 
publică, atunci trebuie rezolvată printr-o lege, conform Constituţiei, 
adică obiectivul cutare de nu ştiu unde se cedează sau se transferă 
pentru administrare în altă parte. Dar asta trebuie văzut. 

Problema dumneavoastră cea mai importantă este aceea de a 
clarifica patrimoniul dintre cele două instituţii fundamentale ieşite din 
organizarea RAIF în 2004 – SNIF, ANIF. Pentru că, dacă nu rezolvaţi 
această problemă a delimitării patrimoniului, că este public, că este 
privat, strategia dumneavoastră şi a noastră viitoare este zero. Deci 
aici este o chestiune care trebuie neapărat rezolvată rapid, şi acolo este 
o chestiune de înţelegere între cele două unităţi – domnule, cedez aia, 
cedez aia. Altfel, pierde toată lumea. Gândiţi-vă că s-ar fi acceptat o 
privatizare în care nu este clarificat patrimoniul şi ar fi vândut clădirea 
sau terenul şi clădirea era a ANIF-ului. 

Deci sunt nişte probleme mari pe care, dacă nu le clarificaţi 
aşa, nu ajungem la nici un rezulvat. 

Şi a doua problemă: verificările de care spuneaţi 
dumneavoastră, de inventar a mijloacelor de inventar şi fixe şi ce aţi 
mai avut pe acolo, de ani de zile nu s-au făcut niciodată faptic. Este o 
gravă eroare. 

Ce ne puteţi spune acum? 
Nici directorul, nici fostul consiliu de administraţie, nimeni 

nu poate da nici o relaţie exactă. Şi cred că niciodată nu s-ar fi aflat 
dacă colegi de-ai noştri nu s-ar fi dus să meargă de la magazie la 
magazie. Şi mai sunt probleme. 

Şi vreau să mai clarificăm ceva, că l-am chemat pe domnul 
Sorin Cârjău nu degeaba aici. 

Revenim mereu la acea piatră de moară că este nevoie să 
revenim. 

Spuneţi-ne: cum aţi luat contact cu programul acesta 
ROMAG şi dacă aţi participat cumva la inventarierea utilajelor aduse, 
mergând de la maşini, instalaţii, seminţe, pesticide, pachetele care au 
venit, şi ce aţi constatat atunci. 
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Domnul Sorin Cârjău: 
În legătură cu programul ROMAG, am primit ordin şi prima 

dată am avut contact, v-am spus, când a apărut prima dată vasul şi 
primul import, deci când s-au descărcat primele utilaje. 

După aceea nu am mai avut legătură. Doar am mai fost trimis 
odată să număr plantele pe câmp din ce s-a semănat, apropo de ce v-
am spus cu semănatul şi că nu a ieşit nimic. De aceea ştiu tehnologia 
ce s-a făcut şi că nu a ieşit nimic. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu, ca unul care mă ocup de seminţe, am defectul de a mă 

uita şi de a pune mâna pe seminţe de fiecare dată. 
Spuneţi-mi: cum era sămânţa, după ce aţi semănat acolo, că 

am înţeles că a fost scarificare, irigat... 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Scarificat, ierbicidat. Atât au făcut. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar pe urmă au semănat direct în mirişte, nu? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Au adus nişte semănători foarte grele şi mari care au semănat 

în mirişte şi nu prea s-a văzut ce a ieşit. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar au răsărit plantele acelea? 
 
Domnul Sorin Cârjău:  
La vremea când am fost eu, era secetă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum să fie secetă? Atunci de ce am irigat? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Acolo nu era. 
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Domnul Stelian Fuia: 
Îmi daţi voie o secundă, domnule inginer? Aveţi cumva 

cunoştinţă de faptul că utilajele de irigaţii care au venit în primul an 
nu s-au potrivit la sistemul de irigaţii, la hidranţi? 

 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu am cunoştinţă. Ştiu că au trebuit să fie făcute nişte 

amenajări ale terenului. S-au construit podeţe, s-au construit treceri 
peste canale ca să poată ele funcţiona, că ele aveau 450 de metri şi cei 
de la TRANSAG, şi mă refer mai mult la Brăila că acolo am fost, au 
făcut combinaţii şi au prelungit unele aripi, că la un moment dat nu 
mai ieşeau la socoteală. 

Ele au fost noi, funcţionau corect şi foarte bine, şi mai mult 
de atât nu pot să vă spun. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Să vă spun de ce nu au răsărit, pentru că eu am fost acolo şi 

am văzut de ce nu au răsărit – în primul rând că s-a intrat cu 
scarificatorul în teren nelucrat de ani de zile. 

 
Domnul Sorin Cârjău: 
La aceasta vroiam să mă refer. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
2) Îi pui un tractor John Deer nou în 1999 unui tractorist care 

nu a văzut în viaţa lui decât UTP, tractor care merge cu viteză - şi 
acela mergea şi toată sămânţa era pe afară. Eu am fost şi am văzut că 
eram implicat atunci. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cum apreciaţi situaţia actuală a SNIF-ului? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Foarte proastă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi cum s-a ajuns la situaţia aceasta, în opinia dumneavoastră? 
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Domnul Sorin Cârjău: 
În opinia mea, în urma unor interese obscure. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Ne-aţi putea spune măcar unul din interese? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
În afară de ce am citit în presă, mai mult de atât nu pot să vă 

spun. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar dumneavoastră în interior aţi citit presa? 
Noi, cei din exterior, am citit presa. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Sigur că se consultă presa. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Doamnelor şi domnilor jurnalişti, oameni buni, aţi auzit ce 

importanţi sunteţi? 
Sunteţi importanţi. 
Dacă nu eraţi dumneavoastră, presa, cei din interior de la 

SNIF nu ştiau situaţia de acolo. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Multe lucruri nu aveam de unde să le ştiu, decât de acolo. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Spuneţi-mi: aţi avut nişte probleme cu nişte aripi de ploie. De 

ce aţi avut probleme? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu am avut probleme. 
Era cât pe ce să fiu implicat, dar nu am fost. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi licitaţiile din interior s-au desfăşurat totdeauna bine? Aţi 

participat la licitaţii. 
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Domnul Sorin Cârjău: 
La care am participat eu, da. Sunt procese-verbale. 
În legătură cu ce mi-aţi spus dumneavoastră, ştiu la ce vă 

referiţi. 
Nu am participat. S-au făcut nişte referiri pe aici la nişte 

instalaţii IAN 17 rămase de la fostele CAP-uri, preluate de Vrancea. 
În urma transformării au ajuns la centrul zonal Buzău şi mai departe s-
a încercat vinderea lor la licitaţie. Ştiu că s-a anulat vinderea la 
licitaţie şi mai departe nu ştiu ce s-a întâmplat că eu nu am fost acolo. 

Nu ştiu dacă sunt 11 mii. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Utilajele acestea care s-au adus prin programul ROMAG, 

cine le-a valorificat şi cum? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
AVAS-ul. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi de ce s-au întors banii la RAIF? Că trebuiau să vină la 

RAIF, că RAIF-ul a dat banii. Sau executarea a fost a RAIF-ului. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Eu am primit pur şi simplu ordin fără să primesc nimic scris, 

adică din ce se compune inventarul PMC-ului Brăila, că aşa se numea 
– punctul de management al contractului, deci fără să ştiu din ce se 
compune acela. Pur şi simplu m-am dus acolo şi ce am găsit pe câmp, 
prin parcuri... 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar aţi acceptat să vi-l dea fără un ordin scris? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Am avut ordin prin care mi se spunea să fac faptic inventarul. 

Atât tot. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi aţi făcut inventarul faptic? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Da. Ce am găsit la Brăila, sunt puse, sunt înaintate, actele 

sunt depuse la AVAS. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Fără să faceţi o confruntare. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu am văzut niciodată scripticul. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi nici nu v-ar interesa scripticul. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Ba am întrebat, dar... 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Aţi făcut inventar la faţa locului fără să urmăriţi cu scriptic al 

dumneavoastră? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Fără. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Fără fişele de inventar, fără nimic. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Fără nimic. Pentru că la un moment dat am sesizat că într-o 

listă apăreau odată cu pachetele agricole un fel de pachete de service. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am o întrebare: cine era directorul RAIF-ului atunci când aţi 

mers să faceţi inventarul acesta? Cine era director la RAIF? 
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Domnul Sorin Cârjău: 
Valentin Apostol. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule inginer, dar ce garanţie aţi avut că ce aţi inventariat 

dumneavoastră a fost confrunt cu scripticul care trebuia să existe? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu cunosc. Deci numai ce am găsit faptic. 
 
Domnul Pavel Horj: 
A trecut de anul 2000 când v-aţi dus dumneavoastră. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
În 2004 s-a întâmplat treaba aceasta. 
Practic, această inventariere a durat aproape un an de zile. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi după un an de zile, dumneavoastră neavând inventarul 

iniţial, baza obiectelor de inventar... 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Numai pe declaraţiile celor de la TRANSAG. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dumneavoastră aţi avut declaraţiile finale de la TRANSAG. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Da. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi cine era cel care v-a dat de exemplu declaraţia la Brăila? 

Cine răspundea de Brăila? Nu vă amintiţi? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Un băiat care a lucrat în sistem, fost şef de sistem, Valentin 

Panaitescu, nu mai ştiu exact. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule Cârjău, eu vă întreb încă odată: dumneavoastră, 

când v-aţi dus să faceţi inventarul, aţi primit dispoziţie să nu faceţi 
nici o confruntare cu scripticul? 

 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu mi-a pus nimeni la dispoziţie nici un scriptic. 
Deci nu mi-a spus nimeni: vezi că la Brăila acestea sunt 

pachetele, pe acestea trebuie să le găseşti. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar nu numai la Brăila. Aţi făcut şi în celelalte puncte. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Numai la Brăila aţi făcut? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Numai la Brăila. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi în celelalte puncte cine a făcut? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
În celelalte puncte au fost diverse persoane care de-a lungul 

timpului s-ar părea că nu mai sunt în sistemul nostru. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi aceeaşi procedură a existat şi în celelalte puncte? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Da. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ştiţi sigur că era aceeaşi procedură - fapticul fără scriptic? 
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Domnul Sorin Cârjău: 
Un coleg de-al meu care a făcut la Giurgiu, în momentul în 

care s-a dus acolo şi când s-a terminat programul a găsit pur şi simplu 
fostul sediu al lor vaişte, fără paznici, cu containerele deschise, cu 
birourile luate, cu calculatoarele plecate, fără să se ştie ce este şi ce nu 
este. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Inventarul scriptic era la dumneavoastră? Era la SNIF? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu ştiu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Păi totuşi dumneavoastră gestionaţi partea de program vizavi 

de recepţie. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Eu am primit ordin să mă duc şi să fac inventarierea la PMC 

Brăila. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu. Când au venit ele în port, aţi participat la recepţie. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Dar domnul Ştefan spune că s-au făcut totuşi recepţii. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu s-au făcut recepţii? 
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Domnul Sorin Cârjău: 
V-am spus: a venit vaporul, s-a făcut inspecţia aceea sanitară 

vamală, s-au deschis porţile după aceea, oamenii ROMTRANS au 
urcat pe vapor, le-au luat de acolo, le-au dat jos şi le-au dus în parcul 
lor, şi au rămas acolo până au venit cei de la vamă şi la o discuţie cu 
ofiţerii vamali am asistat şi eu şi mi-au spus: vom veni când vrem noi, 
că voi nu plătiţi nimic, că sunt scutite, şi veneau la 12 noaptea, la 1 
dimineaţa, când vroiau ei. 

Am fost eu odată acolo, când s-a făcut operaţiunea vamală şi 
după aceea nu am mai fost. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi, atunci, SNIF-ul cu ce s-a înregistrat? 
Care sunt documentele pe baza cărora s-a înregistrat SNIF-ul 

în gestiune, în contabilitate? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu cunosc. 
 
Domnul Pavel Horj: 
Aţi primit dispoziţie să mergeţi dumneavoastră. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Da, am primit ordin scris de la directorul general – te duci la 

Brăila să faci cutare. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Dar pentru Constanţa, de la cine aţi primit ordinul de 

deplasare? 
Cine era atunci director la RAIF? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Domnul Constantin Ştefan. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule administrator, spuneţi-ne, vă rugăm, dumneavoastră 

nu aţi avut în mână niciodată inventarul acestor pachete care v-au 
venit şi componenţa lor? 
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Domnul Ştefan Constantin: 
Pe măsura sosirii în port, aveam scrisoarea de trăsură şi 

factura cu componenţa. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Este vorba de înregistrarea la RAIF. 
Nu s-a făcut înregistrarea acestor utilaje şi instalaţii şi 

seminţe şi aşa mai departe în gestiune? 
 
Domnul Ştefan Constantin: 
S-au făcut înregistrările. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
V-am ruga să ne puneţi la dispoziţia comisiei, vă vom trimite 

şi în scris, procesul-verbal de preluare şi înscrierea în gestiune. Cred 
că nu greşesc, da? 

Şi fişele pentru fiecare, că fiecare utilaj trebuia să aibă o fişă. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Utilajul are o serie de motor. Fiecare are un act. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Absolut. Au valoare, tot. 
Vă rog, domnule deputat. 
 
Domnul Pavel Horj: 
De ce credeţi că în folclorul SNIF-ului circula zvonul sau 

circula informaţia că utilajele ar fi fost de fapt recondiţionate? Are 
vreun suport în realitate sau sunt numai supoziţii? 

 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu ştiu cine le-a făcut. 
Eu am văzut cele 100 de combine şi o parte din tractoare, că 

aşa au venit prima dată pe vas, şi vreo 7 sau 8 Ford-uri, am mai spus. 
Pe acelea le-am văzut sigur şi erau noi nouţe, cu vopseua de consevare 
şi cu substanţele de conservare pe ele. 
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Domnul Valeriu Tabără: 
Aveau certificat de garanţie, bănuiesc. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu le-am văzut. Ele probabil existau într-o anumită cutie de 

însoţire care era în interiorul maşinii. 
A venit un inginer din America de la John Deer care le-a pus 

în funcţiune. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Puteţi să ne spuneţi acum, domnule Ştefan, despre ce utilaje 

este vorba prin acest program? 
Domnul Cârjău spune că dânsul, când s-a dus la Constanţa, 

erau 100 de John Deer-uri şi 7 furgonete. 
Puteţi să ne spuneţi în mare câte combine, câte John Deer-uri, 

câte autocamioane prin acest program s-au adus în România? În mare, 
că pe urmă vom vedea noi, dar să avem o imagine cam despre ce este 
vorba, despre ce discutăm acum. 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Este vorba de: combina autopropulsată John Deer 95-10: 91 

de bucăţi, echipament de recoltat porumbul la 8 rânduri John Deer: 91 
de bucăţi, bare flexibilă de tăiat John Deer: 91 de bucăţi, tractor mediu 
4 X 4 John Deer de 150 de cai putere: 91 de bucăţi, tractor mare 4 X 4 
John Deer 200 de cai putere: 9 bucăţi, maşină agricolă de împrăştiat 
chimicale tractată: 91 de bucăţi, semănătoare la 8 rânduri 70 de cm 
distanţă John Deer: 91 de bucăţi, containere de cereale: 273 de bucăţi, 
echipamente de irigaţie mecanizat şi autopropulsat sistem cu 5 
deschideri universale: 340 de bucăţi, echipament pentru uscare stocare 
manipulare cereale: 6 bucăţi, echipament mobil de uscare pentru 
modificarea umidităţii: 45 de bucăţi, echipamente de arat şi plugărit 
plug scarificator cu 5 trepte: 91 de bucăţi, discuitoare John Deer: 91 
de bucăţi, cultivator de rânduri John Deer: 91 de bucăţi, scarificator cu 
7 trupiţe: 9 bucăţi, echipament pentru service vehicole pentru transport 
maşini de serviciu Ford F350: 6 bucăţi, autoîncărcător IAL: 6 bucăţi, 
unelte echipamente de sudură compresoare echipamente de birou: 3 
bucăţi, vehicole de teren ATV cu rampă de încărcare: 3 bucăţi, 
chimicale pentru protecţia plantelor ierbicide: 140 de mii de litri, 
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monsanto: 60 de mii de litri, tratamente cu pesticide pentru seminţe: 
30 de mii de litri, seminţe hibride de porumb, seminţe de floarea 
soarelui, echipamente, articole de încărcare: 100 de bucăţi, 
echipamente agricole de încărcare, cuve excavator: 30, echipament 
agricol ataşat pentru floarea soarelui: 91 de bucăţi, echipament agricol 
ataşat combinelor pentru recoltat: 91 de bucăţi, echipamente agricole 
maşini pentru împrăştiat chimicale: 85 de bucăţi, echipamente agricole 
pentru descărcare autosusţinătoare: 91 de bucăţi, vehicole pentru 
transport service: 10 bucăţi. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
O avere. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Puteţi verifica dacă producţia agricolă din primul an de 

producţie şi din al doilea an de producţie a fost încasată de SNIF, de 
RAIF? 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Asta am întrebat, şi nu ni s-a dat un răspuns. 
 
Domnul Stelian Fuia: 
Deci au existat un an – doi de producţie pe o suprafaţă 

diversă – de 40 de mii, care şi ea este importantă. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Din documentul pe care îl am, reiese că TRANSAG-ul a fost 

cel care a adunat producţia, dar banii nu s-au întors deloc la RAIF. 
Trebuie să vedem din audierile viitoare – de ce nu s-au 

achitat aceste rate, ca să nu se ajungă în situaţia de executare a statului 
român şi până la urmă la pierderi pe sectorul agricol. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule Cârjău, dumneavoastră aţi participat la inventar 

numai la Brăila. Pentru fapticul pe care l-aţi găsit dumneavoastră la 
Brăila, inventarul l-aţi depus la sediul SNIF-ului, da? 
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Domnul Sorin Cârjău: 
Da. La directorul economic. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Pentru celelalte inventare, în celelalte centre - Dolj şi 

Giurgiu, aveţi informaţii că au fost depuse tot la sediu şi ulterior s-au 
transferat la AVAS, da? Procedura aceasta a fost? Puteţi să ne 
spuneţi? 

 
Domnul Sorin Cârjău: 
Procedura a fost în felul următor: am reconstituit pachetele 

care erau pe PMC-ul respectiv, adică tractoare, maşini agricole şi le-
am adunat într-un parc. Am avut mari probleme cu reconstituirea 
aripilor de ploaie. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Cum aţi reconstituit? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Este vorba de aripa de ploaie ca şi instalaţie. 
Pentru că în trei containere erau două instalaţii. Trebuia să 

desfac trei containere ca să montez o instalaţie. 
Ei ce au făcut: prelungind un anumit număr de instalaţii, au 

intrat şi în containerele de care nu aveau nevoie şi au luat cărucioare, 
ţevi, echipamente de automatizare, motoare, şi le-au prelungit. La un 
moment dat, după ce le-am număr, nu ieşeau şi, atunci, cu doi ingineri 
şcoliţi de la John Deer puşi la dispoziţie de ei... 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu ieşeau faţă de ce? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu ieşeau faţă de cât declarau ei că au în containere. 
Şi am desfăcut vreo 27 de containere în care am reconstituit 

diferenţa de instalaţii. 
Ele sunt acţionate de un grup generator Disel care la un 

moment dat era în plus, deci erau în jur de 60 de grupuri generatoare 
găsite la Brăila în plus. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ele. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Şi nu au fost preluate la AVAS? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Ba da, au fost preluate. 
La mine trebuiau să fie 230 de instalaţii. Dau un exemplu. Nu 

mai ştiu exact. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
După ce trebuiau să fie? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
După declaraţiile lor. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Ale celor de la Brăila. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Da. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Nu după scriptic. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu după scriptic. 
Pentru că ei au făcut la un moment dat plimbări de instalaţii 

şi de utilaje între Brăila şi Dolj. Singuri şi le-au dus, singuri şi le-au 
întors, de nu mai ştia nimeni ce-i cu ele. 

Eu ce am găsit la Brăila le-am adunat pe toate într-un parc la 
Măxineni unde AVAS-ul ar fi trebuit să trimită nişte experţi tehnici cu 
care aveau ei contact să le evalueze. Nu a venit nimeni. Eu am făcut o 
fişă tehnică aşa cum s-a putut, în frig şi în zloată, la fiecare maşinărie 
pe care am văzut-o şi pe care am pus-o în parc. Aceşti experţi tehnici 
au venit, au văzut fişele făcute de mine şi nu ştiu de unde le-au 
subevaluat şi după aceea s-au vândut în urma unor licitaţii. Am 
participat ca şi trimis de către SNIF. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Cunoaşteţi cumva experţii care au venit de la AVAS? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu. Este o firmă a lor. Nu ştiu care. 
Deci au venit, m-au întrebat pe mine cum arată ăla, dă-mi şi 

mie fişa aia. Acolo n-au călcat, n-au văzut. Utilajele erau într-o stare 
foarte bună, deci cu norma de lucru neepuizată nici la jumătate, şi au 
început acele licitaţii la care au participat mii de firme nu ştiu de unde 
şi nu ştiu cum, şi s-a ajuns într-adevăr şi la vânzarea unui tractor la 
100 şi ceva de mii dolari, dar s-a ajuns ca şi un tractor de 30 de mii de 
dolari să fie vândut cu 4-5 mii de dolari. 

Din ce am auzit, nu sunt singur, s-ar fi recuperat vreo 20 de 
milioane de dolari. 

 
Domnul Mircia Giurgiu: 
Şi unde sunt banii aceia? 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Nu cunosc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Nu se ştie nici AVAS dacă au ajuns sau nu au ajuns, din 

păcate. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Instalaţii de irigat şi utilaje a luat: COMCEREAL Dolj, 

Anghel, a mai luat unul cu un nume de turc de pe aici, de prin 
Ialomiţa, din Insula Mare a Brăilei, firmele lui Porumboiu, firmele lui 
Umbrărescu, firmele de prin Balta Borcei, din ce am participat eu la 
licitaţii, adică s-au adjudecat, că nu ştiu dacă le-au şi plătit după aceea. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Am înţeles. 
Vă mulţumim foarte mult. 
Ne vom mai vedea. 
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Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, o singură întrebare la domnul 

administrator Ştefan: ce ne-a spus aici vizavi de inventarul acesta, este 
cel scriptic pe baza proceselor-verbale de recepţie de pe vapoare, sau 
cel faptic pe care l-au făcut reprezentanţii trimişi în teritoriu să facă 
recepţiile? 

 
Domnul Ştefan Constantin: 
Este cel care a venit de pe vapoare. 
 
Domnul Sorin Cârjău: 
Pentru ce era în containere, cel puţin nici nu se putea intra 

înăuntru. Ele erau cu sigiliu închise. Când se dădeau jos de pe vapor, 
vedeai containerul dar lista aceasta de însoţiere cu ce conţine era 
undeva înăuntru. 

Ce s-a întâmplat după aceea nu ştiu. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Vă mulţumim. Ne vom mai revedea, pentru a clarifica 

problemele rămas neclarificate. 
Domnule preşedinte, ţinem legătura, şi în perioada următoare 

poate ne vedem aici, la comisie, cu conducerea ADS-ului, ca să vedem 
care sunt practic soluţiile de găsit la mai multe probleme. 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Am înţeles. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Şi vă asigurăm de sprijinul nostru. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Vă mulţumim. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Toţi cei de aici dorim să găsim nişte soluţii bune pentru a 

putea remedia o anumită situaţie. 
Vă rog, aţi vrut să spuneţi ceva. 
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Domnul Florin Glăvan: 
Domnule preşedinte, Florin Glăvan este numele meu. 
Sunt director cu atribuţii de director tehnic în cadrul SNIF-

ului. 
Constatarea este că ocolim puţin adevărul. 
Începând din 2004, s-a pornit mai puţin bine. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Eu aş dori să precizaţi - din partea noastră, a comisiei, sau din 

partea partenerilor noştri? 
Noi ne bucurăm de ce spuneţi, dar vreau să ne precizaţi, că 

vrem să aflăm mai multe adevăruri. Să ştiţi că am aflat multe 
adevăruri aici. Important este să-l găsim pe cel mai bun. 

 
Domnul Florin Glăvan: 
Eu vă spun ce am constatat. Ceea ce vă spun se poate verifica 

sau este în totalitate verificabil. 
În 2004, când s-a produs acea sciziune SNIF – ANIF, s-a 

pornit din start cu un inventar scriptic şi nu faptic, pentru că aşa suna 
legea atunci – aceiaşi directori erau şi la SNIF şi la ANIF – unul preda 
cu o mână şi celălalt primea cu celealaltă mână. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Cine era director? 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Eu am intrat în sistem în timpul inundaţiilor în 2005. Nu ştiu 

cine era director în acea perioadă. 
Domnul Apostol şi domnul Toma, la nivel de SNIF 

Bucureşti. 
Pot să vă spun că la SNIF Sucursala Vâlcea acelaşi director a 

predat, acelaşi director a primit în partea cealaltă. 
Când am ajuns în 2005, am constatat că era totul scriptic, şi 

nu faptic, inclusiv acele instalaţii de udat care fuseseră date cu proces-
verbal de custodie, şi aşa s-a înţeles democraţia – au început să dispară 
câte unele, câte unele. 
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O bună parte din instalaţiile de irigat între timp au fost 
închiriate pe bani unde s-a putut; unde nu s-a putut, nu s-a mai putut. 
La nivel de utilaje. 

Eu am prezentat în 2005 inclusiv fotografii vechii conduceri 
de atunci, din anul 2005, încă de la prima sciziune din 1992 SNIF 
Vâlcea, şi probabil extrapolând la nivel de ţară, s-a trezit cu totul felul 
de utilaje care erau doar carcase, atenţie, ele fiind prinse în inventar ca 
utilaje. Domnul Tudor Voicu vă poate confirma că în 2007 l-am avut 
în control la Vâlcea şi a văzut şi dumnealui care era realitatea. 

Menţionez: SNIF Vâlcea l-am preluat în 2005 cu câteva 
miliarde piederi. 

De aceea vă spun că s-a pornit cu un inventar scriptic, şi nu 
faptic. 

Degeaba încercăm să dăm vina pe directorii de anul acesta, 
de anul trecut, din celălalt an, pentru că aşa s-a pornit. 

S-a discutat aici de pierderi, de ce pierderile au fost din ce în 
ce mai mari. 

Păi aş vrea să vă anunţ că plăţile s-au făcut cu o întârziere 
nepermis de mare din partea ANIF-ului, şi probabil că nici ANIF-ul la 
rândul lui nu primea banii, că nu văd ce interes ar fi avut să nu ne dea 
banii inclusiv în perioada 2006, inclusiv în 2007, inclusiv în 2008, 
inclusiv în 2009, când noi mai avem de încasat multe miliarde de la 
ANIF, dar prin intermediari, pentru că suntem nevoiţi de câţiva ani de 
zile să lucrăm în a doua, în a treia ca să rezolvăm problemele datorită 
acelei incompatibilităţi a noastre de a participa la licitaţii. 

Deci una dintre cauzele majore pentru acele pierderi o 
reprezintă întârzierea plăţilor. 

Repet: şi acum avem zeci de miliarde de încasat şi nu le 
încasăm. 

Referitor la transformarea unor sucursale în filiale cu 
personalitate juridică care să poată participa la licitaţie, propunerea am 
făcut-o începând din octombrie – noiembrie 2006, aproape în fiecare 
an, aproape la fiecare şedinţă de analiză. De fiecare dată mi s-a spus că 
nu se poate. 

Utlima încercare a fost în iulie 2007, când a fost numit din 
partea ADS-ului la conducerea SNIF-ului domnul Kilai Ditis. Atunci a 
fost făcută prima analiza managerială a activităţii directorilor de 
sucursale care erau directori tehnici. 
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Întâmplarea a făcut ca, din 40 de directori de sucursale, să 
rămână în funcţie într-o primă etapă doar 27. 

Degeaba am insistat „pentru a se face curăţenie”, ca să 
folosesc în ghilimele o expresie mai puţin academică; nu s-a putut din 
diverse motive. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule director, o întrebare ajutătoare aici: referitor la 

solicitarea dumneavoastră de transformare a unor sucursale în 
sucursale cu personalitate juridică, există un document scris la 
Consiliul de administraţie şi un răspuns scris, sau a fost solicitare 
verbală în şedinţă şi un răspuns verbal? 

 
Domnul Florin Glăvan: 
Au fost doar solicitări verbale, pentru că noi discutam ca între 

colegi. Noi eram subalterni. Ne exprimam şi noi din când în când 
părerile. Eu fiind mai sonor, continuam să insist pe această temă, şi 
am discutat-o inclusiv în urmă cu câteva săptămâni cu domnul 
preşedinte al Consiliului de administraţie. Poate să vă confirme sau să 
vă infirme. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Domnule director tehnic, totuşi aţi spus că nu aţi putut 

participa la şedinţe. Sunteţi vechi în sistem. Dar dacă Legea 138 spune 
că pe o perioadă de 3 ani SNIF-ul va executa lucrări pentru ANIF prin 
încredinţare directă cu contracte ferme, atunci SNIF-ul de ce a 
subcontractat şi a subcontractat la preţuri mai mici decât era contractul 
pe care îl avea iniţial cu ANIF-ul? 

 
Domnul Florin Glăvan: 
În perioada 2005-2007 la care dumneavoastră faceţi referire, 

dacă vom intra în adânc în documente, veţi constata că au fost 
perioadele cu inundaţii, când ni s-au încredinţat masiv lucrări care 
depăşeau cu mult potenţialul utilajelor pe care le aveam în dotare. 
Atenţie, sunt utilaje din anii 1976, 1978, 1980. 
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Domnul Culiţă Tărâţă: 
Domnule director tehnic, a fost o regulă. A intrat în 

obişnuinţa SNIF-ului treaba aceasta. Nu mă puteţi convinge decât cu 
documente clare. 

Şi vroiam să vă spun că sunt şi astăzi anumite diguri care 
figurează refăcute şi cu recepţie făcută, banii încasaţi, şi digurile nu 
sunt făcute nici astăzi. 

Degeaba. 
Ne luaţi de fraieri că stăm în faţa dumneavoastră şi ziceţi: am 

găsit o echipă de deputaţi pe care pot să îi învârt după degete. 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Domnule deputat, dacă îmi permiteţi, eu v-am spus ceea ce s-

a întâmplat în perioada 2005-2007. Din octombrie 2008 am acceptat, 
la insistenţele fostului director general, să vin şi să dau o mână de 
ajutor pe post de director tehnic întrucât fosta directoare tehnică, 
doamna Şimon, îşi dăduse demisia şi plecase din sistem. 

Eu a trebuit până la urmă să îl cred pe domnul Nedelcu că are 
nevoie de ajutor, cunoscând puţin şi sistemul, şi teoretic nu ar fi 
trebuit să intru într-o astfel de situaţie. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Veniţi din sistem? 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Da. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
În ce zonă aţi lucrat? 
 
Domnul Florin Glăvan: 
În zona Vâlcea. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Înseamnă că sunteţi cunoscător şi veniţi din sistem şi ştiţi 

lucrările care s-au dat şi care s-au făcut, care s-au subcontractat. 
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Domnul Florin Glăvan: 
Ştiu că în alte zone, de exemplu în zona Vaslui, pentru că au 

fost ceva alunecări de teren, au fost închiriate utilaje, domnule deputat. 
Deci au fost închiriate utilaje pentru a rezolva rapid problemele care 
apăreau. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Şi, atunci, de ce s-au închiriat sau s-au subcontractat la 

preţuri mai mici? Fiindcă dacă ANIF-ul ţi-a dat la o lucrare la preţul 
de 3 lei şi tu ai luat-o la 3 lei, trebuie să o subînchiriezi la 3 lei, să 
încasezi 3 lei de la acela, nu să încasezi un leu şi jumătate sau 2 lei şi 
să fie pierdere. 

 
Domnul Florin Glăvan: 
Nu. Staţi puţin. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Noi vom cere o expertiză pe treaba acesta şi veţi vedea că 

asta este. 
 
Domnul Florin Glăvan: 
SNIF-ul este societate comercială şi, din punctul meu de 

vedere, foarte bine a făcut dacă a contractat o lucrare cu ANIF-ul de 3 
lei şi el a vândut-o, i-a executat-o altul cu un leu şi 50, pentru că 
automat a obţinut un profit de 1,50 de bani. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Păi, cum, dacă a luat-o cu 3 lei şi o dă un un leu şi jumătate... 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Dar legislaţia nu mă obligă să îi dau la acelaşi preţ. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Cum să nu mă oblige?! Adică eu cu banii statului mă joc cum 

vreau?! 
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Domnul Florin Glăvan: 
Dar în felul acesta s-a obţinut profit la SNIF şi s-au acoperit 

anumite pierderi. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Dar nu-i profit la SNIF. Este pierdere la SNIF. 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Cum să fie pierdere? 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Domnule director, la SNIF, cele mai mari pierderi sunt 

înregistrate în perioada 2004-2007, cu preponderenţă 2005-2006-
2007. Documentele vorbesc. 

Vă rog să mă contraziceţi cu documente financiar-contabile. 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Efectiv activitatea SNIF-ului în 2005 a fost o activitate uşor 

dezorganizată pentru că SNIF-ul avea doar 4 centre zonale. 
Nu este un sistem perfect pentru că nu există în nici o carte 

sistem perfect. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Verigile tehnologice trebuie să se respecte indiferent când şi 

cum. 
Mă convingeţi foarte greu sau nu mă convingeţi deloc. Nu vă 

supăraţi. Eu sunt un om care suport şi palme, dar dacă este adevărul, şi 
vă rog să mă convingeţi cu documente. 

 
Domnul Florin Glăvan: 
Eu pot să vă conving cu documente că s-a adus profit SNIF-

ului, dar că sunt şi sucursale care au adus pierderi şi asupra 
directorilor nu s-au luat încă măsuri. Deci asta vă pot confirma. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Aveţi 5 sau 6 sucursale care aduc profit. 
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Domnul Culiţă Tărâţă: 
De acord că acestea sunt cele care aduc profit, dar situaţia 

generală este dezastruoasă, şi pe banii statului şi pe banii 
contribuabililor fiecare dacă a putut să bage şi gâtul să îi treacă 
deasupra capului şi să-şi înnece în mizerie. Acesta este adevărul. 

 
Domnul Florin Glăvan: 
Ceea ce spuneţi dumneavoastră are parţial acoperire în fapte, 

pentru că avem sucursale cu pierderi şi sucursale cu profit. 
Durerea cea mare este alta: pentru că cei care au adus profit 

abia am reuşit să îi plătim cu 100%, iar cei care ne-au adus pierderi 
suntem obligaţi prin procese să îi plătim 100%, şi întrebarea pe care 
am pus-o şi o repet cu riscul de a-mi pune toată lumea în cap este 
următoarea: dacă pe cel care munceşte îl plătesc târâş-grăbiş cu 90%, 
pe cel care nu munceşte cu cât să îl plătesc? 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director tehnic, vă rog să îmi daţi voie să vă spun că 

de exemplu la Timişoara SNIF-ul a lucrat, directorul, cu propria lui 
firmă. 

Haideţi să nu acoperim chestii de genul acesta. 
Haideţi să intrăm pe ce înseamnă finalitatea acţiunii. 
Dumneavoastră nu vedeţi că sunteţi în faliment sau intraţi în 

faliment? Inclusiv sistemul de administraţie specială nu este unul pe 
bază legală. 

Ce să acoperim din 27 de filiale? 
Domnule director, aţi fost să le vedeţi în ţară? Cum arată? 
Ştiţi câte pierdeţi aveţi la Craiova, la aripi de ploaie şi aşa mai 

departe? Sunt sute, mii. 
Magaziile sunt neverificate niciodată! De piese de schimb, de 

pompe, nu ştie nimeni de ele. 
Ce să ne spuneţi acum aici că nu ştiu ce au făcut unii?! 
Ce profit aţi făcut de 10 ani? 
 
Domnul Florin Glăvan: 
11 miliarde la nivel de 2007. 
Să răspund mai departe, pentru că ocolim adevărul. 
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Domnul Nicu Gheorghe: 
Domnule deputat, dacă îmi permieţi, domnului director 

general îi vom analiza activitatea şi, funcţie de asta, vom dispune şi vă 
voi informa cu privire la activitatea desfăşurată de domnul director 
tehnic, pentru că vine aici şi ne dezinformează. În loc să ne informeze 
şi să spună ce activităţi trebuie să facem, cum să scoatem din impas 
această societate, vine şi spune o chestie care nu este normală şi 
firească. 

Dânsul, în loc să vadă ce a făcut rău, ce a făcut bine, şi de aici 
înainte să facem ceva ca lumea şi sănătos, vine cu probleme de genul 
acesta. 

Domnule director tehnic, vă rog, analizăm şi după aceea 
discutăm şi prezentăm concluziile. 

 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Domnule preşedinte, lăsaţi-l. Dacă l-am chemat, înseamnă că 

l-am chemat să îl şi ascultăm. 
 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Domnule deputat, nu l-am chemat pe domnul director tehnic. 

L-am chemat decât pentru o şedinţă de CA. 
 
Domnul Gheorghe Tinel: 
Foarte bine. Dar, dacă este aici, lăsaţi-l să ne răspundă şi la 

întrebări, că dânsul are continuitate, este vechi în sistem. Sunt foarte 
multe informaţii pe care le deţine, şi ne interesează. 

Deci rugămintea noastră este: ce faceţi dumneavoastră după 
ce plecaţi de aici, din Parlament, în Consiliul de administraţie, este 
altă treabă. Dar, dacă a venit aici şi comisia l-a chemat să îl întrebe, 
lăsaţi-l să ne explice care a fost situaţia – derularea contractelor, a 
proiectelor, viziunea dânsului, de când dânsul are atribuţii manageriale 
în SNIF şi până în momentul de faţă. 

 
Domnul Nicu Gheorghe: 
Da, am înţeles. 
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Domnul Florin Glăvan: 
Vă mulţumesc. 
Deci referitor la problema cu utilajele, repet: SNIF-ul se află 

în situaţia jenantă în care nu prea mai are utilaje cu care să intervină şi 
cu care să rezolve contractele pe care le are în subantrepriză. 

 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Înseamnă că au fost casate sau nu au existat. 
Unde sunt utilajele, atunci? Le-a avut cineva în primire? 
Trebuie văzut pe traseu – cine le-a avut în primire, cui i se 

impută, cine se face vinovat? 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Utilajele există, dar sunt descompletate, pentru că, datorită 

lipsei de lichidităţi... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director, când dumneavoastră ca director veniţi şi 

îmi spuneţi aici, aşa cum am auzit şi aici – că n-am semnat ordine, că 
n-am semnat fişa punctului de lucru şi aşa mai departe, care sunt la 
ABC-ul unui manager cât de cât mic, dar aici când spuneţi – datorită 
nu ştiu cui, dar a fost profit, dar n-am avut piese de schimb... dar am 
avut pachetele acelea în care puteam câştiga eu bani mai departe, să 
fac eu service, da?, să îmi spuneţi că nu sunt utilaje datorită cărui 
motiv? 

Datorită unui management sub orice critică, mizerabil. 
Şi aceasta este prima problemă cu care ne confruntăm şi care 

a dus la consecinţele de acum. 
Şi, culmea, că şi la ANIF ne întâlnim cu aceeaşi situaţie, din 

păcate, acum. Asta este problema gravă. 
Dumneavoastră veniţi ce să ne explicaţi acum? Că am luat 

piesa de la X şi am dat-o la celălalt şi că nu am avut bani, dar pe de 
altă parte am avut 11 miliarde profit? Ce profit? Dumneavoastră nu 
vedeţi că este catastrofă? Că dacă nu inteveneam săptămâna trecută, 
eraţi trecuţi în lichidare? Că la ANIF au o pază externalizată de 4 
milioane de euro şi numai un judecător a spus: nu dau sentinţă să 
blochez ANIF-ul, că blochez toată ţara acum. Că asta a fost cererea – 
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să blocheze pentru o firmă de pază care are de preluat de la ANIF 4 
milioane de euro. 

Când dumneavoastră aţi externalizat până şi contabilitatea la 
o societate naţională! 

Ce să îmi spuneţi?! 
Şi cu această contabilă şefă aţi mai făcut nu ştiu ce afaceri! 

Contacte semnate în defavoarea SNIF-ului! 
Inclusiv împărţirea s-a făcut absolut anapoda ca să se piardă 

nişte afaceri urâte. Asta este problema! 
S-a luat piatra de moară. Noi, aici, în Parlament, ca să 

salvăm, vă spun eu sigur, am acceptat administraţia şi am intervenit să 
prelungească, deşi este dincolo de lege şi este contrară prevederilor în 
ceea ce priveşte relaţia noastră cu Uniunea Europeană. 

Dar noi am făcut-o ca să nu omorâm sectorul. Noi, de la 
comisie, am forţat nota ca acum să prelungim şi să nu lăsăm să treceţi 
la AVAS, ca fiecare să vândă cum vrea şi să facă ce vrea aici. Pentru 
că cineva vechi ne-a spus: domnule, vedeţi, că din partea asta am 
putea lua ceva să mai rămână util pentru sistemele de irigaţii. De aceea 
ne-am bătut. 

Restul, vreau să vă spun că, dacă aş fi eu la putere acum, şi 
cred că toţi că toţi sunt manageri de aici – eu nici lângă casă nu v-aş 
lăsa să intraţi, darămi-te să îmi conduceţi o fermă sau o instituţie. 
Sincer vă spun. 

Dacă vreţi să vă dau un exemplu de la Vâlcea, luaţi-l pe 
Câlea. Ştiu cât de bun a fost omul acesta. Excepţional specialist într-
un judeţ. Am dat un exemplu. 

Restul, să veniţi acum şi să acoperiţi ce? 
Haideţi să găsim soluţii. Asta este problema. 
Şi nu am înţeles de ce trebuie să ajungeţi la ADS, asta fiind o 

altă problemă – ca să se piardă totul în malaxorul acela al nu ştiu cui 
de acolo. 

Deci, haideţi să găsim soluţii. 
Vă rugăm ca săptămâna viitoare, pe lângă problema noastră 

de anchetă de aici, să veniţi, că poate s-a găsit o soluţie de către noi, 
comisia, împreună cu dumneavoastră. 

Restul, sunt poveşti, domnule coleg. Să vă duceţi la Timiş şi 
să vedeţi ce este acolo. Vă luaţi cu mâinile de cap. 

 



 130

Domnul Florin Glăvan: 
Domnule preşedinte, la Timişoara au fost 17 miliarde 

pierderi, la Dolj 17 miliarde pierderi. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Aţi atras atenţia scris sau nescris? 
Aveţi o adresă scrisă? 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Păi nu aveam cum pentru că la ora aceea nu aveam atribuţii. 
Am venit din teritoriu... 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Atunci, ştiţi ceva? Noi ascultăm. Nu v-aţi anunţat că veniţi, 

dar este foarte bine. Dar când aud: am vorbit, am auzit... 
Aud aici de decizii verbale, frate. Decizii de ministru, de 

secretar de stat verbale. Cum este posibil? 
Domnule inginer, iertaţi-mă. Acestea ştiu că trebuiau să fie 

făcute scris. 
De aceea suntem în situaţia de iresponsabilitate. 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Situaţia este cunoscută. A fost cunoscută de toate consiliile 

de administraţie. Deci nu este o noutate ce vă spun eu acum. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Bun. Sunteţi director tehnic. Veniţi cu soluţii concrete acum – 

domnule, se poate face asta, asta, împreună cu domnul preşedinte al 
Consiliului de administraţie. Mie îmi spuneţi un plan de repunere în 
funcţiune a societăţii şi discutăm să vedem care sunt soluţiile cele mai 
viabile, şi nu are rost să motivăm, că, de motivat, cred că va fi cine să 
se ocupe de asta. 

 
Domnul Florin Glăvan: 
Domnule deputat, am discutat cu domnul preşedinte al 

Consiliului de administraţie şi am spus aşa: domnule, părerea mea - 
din cele 27 de sucursale, ar trebui să rămână 7-8, maxim 10. 
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2-3 dintre ele trebuie să aibă personalitate juridică şi să fie 
filiale, ca să putem participa la licitaţii în toată ţara şi, cu picul de 
oameni şi cu picul de utilaje pe care le mai avem încă în funcţiune, să 
putem continua această activitate. Deci propunerea există. 

 
Domnul Valeriu Tabără: 
Domnule director tehnic, vreţi să vă spun ceva? S-a mai făcut 

şi pe alte sectoare – zice: scoatem secţiile afară. 
N-am trăit Ordonanţa 13? Vă spun eu că eu am trecut la 

chestiuni de restructurare şi ştiu cum se face – zice: scoatem de acolo, 
că este mai rentabil anul acesta, mai scoatem şi de acolo ciubuc că 
merge, mă mai duc la anul şi mai reduc de la 10 la 5, că mai merge, şi 
tot aşa până nu mai rămâne nici una. 

Acum trebuie găsită soluţia pentru întreaga instituţie, şi asta 
trebuie rezolvată în maximum câteva luni. 

Dacă nu o rezolvăm în câteva luni, nu mai iese nimic. 
Nu cu jumătăţi de măsuri. 
Ori se reface o unitate cu ANIF-ul, ori se găseşte o altă 

soluţie de restructurare, ori se repune în final ce rămâne viabil şi, ce 
nu, pleacă. Nu lăsăm balastul. 

Dar prima dată vrem să vedem şi cine a creat aceste balasturi. 
Şi să ştiţi că se înregistrează tot ce spunem noi aici. 
Dar dacă tot ni se spune nouă: că nu am semnat, că nu ştiu 

câte maşini s-au dat de pe vapor jos... 
111 milioane sunt gestionate de cine! Şi vine şi ne spune că 

nu a semnat! Păi uitaţi-vă semnătura aici a lui Apostol – este la mine 
în faţă. Şi ne spune că nu, deşi este avertizat că trebuie să spună 
adevărul. 

Eu am auzit idei bune astăzi. 
Toţi am remarcat dialogul cu ADS-ul, şi sunteţi o echipă care 

vreţi să mai puneţi umărul. Haideţi să daţi soluţii, pentru că în final 
noi vă vom asculta ca să culegem cele mai bune soluţii cu care veniţi 
aici. Nu suntem împotriva lor. Nici nu vă cunoaştem. Nu ştim cine 
sunteţi. De aceea vă întrebăm cum vă numiţi. 

Să ştiţi că toate întrebările sau toate dialogurile vin după ce 
avem discuţii. 
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Nu alegem pe cineva anume. Avem oameni care se anunţă ca 
să vină şi să depună mărturie. Nu este o problemă. Suntem obligaţi 
chiar să o facem, dar şi dorim să clarificăm problemele. 

Noi nu ne-am propus aici oameni ţintă. Şi nu este o treabă 
simplă de care ne-am apucat, şi nici nu o putem rezolva într-o lună de 
zile. 

Este o chestiune de ansamblu. 2) Există şi responsabilităţi. 
Dacă eu vă las pe cineva să vă conducă, care ani de zile a 

condus aici şi v-a adus în sapă de lemn şi zice: domnule, am primit 
politic... Care, domnule, politic? Ce politic? Semnează, dacă tu eşti 
politic. Dă dispoziţie – acesta este programul partidului şi îl aplicăm 
prin hotărâre de guvern sau ordin al ministrului sau hotărâre a 
consiliului de administraţie, acestea sunt documentele şi acestea 
trebuie îndeplinite. 

Păi aici sunt neglijenţe voite de a nu se ştie, după părerea 
mea. 

Nu vă supăraţi, domnule administrator, nici dumneavoastră 
nu ne-aţi spus adevărul data trecută despre cabana de la Sâmbăta de 
Sus. Nu ne-aţi spus adevărul, ca să vă spun sigur. 

Or, dacă se merge pe şmecherii din acestea în faţa unei 
comisii parlamentare... 

Nu suntem sfinţi, dar este o comisie care stă toată vara aici. 
Haideţi să încheiem. 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
Domnule preşedinte, o scurtă intervenţie: l-aş ruga pe domnul 

director tehnic ca pentru săptămâna viitoare să ne facă şi nouă o 
situaţie a tuturor lucrărilor care v-au fost încredinţate direct, pentru că 
cunoaştem şi noi practici de genul acesta. Fiind încredinţate direct, s-a 
obţinut ban public, pentru că dumneavoastră le-aţi dat în subantrepriză 
şi nu le-a făcut nimeni gratuit, să fim serioşi. 

Dacă dumneavoastră aţi luat 3 lei şi aţi dat cu un leu şi 50, nu 
că a dat faliment vreo societate, ci să vedem dacă într-adevăr este 
profit, pentru că statul a pierdut, dumneavoastră aţi luat 3 lei, le-aţi dat 
cu un leu şi 50, aţi păstrat leul şi 50 şi spuneţi că aveţi profit. 

Care profit? Nu ştiu. 
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Şi să avem situaţia exactă cu toate lucrările şi să vedem câţi 
bani a câştigat SNIF-ul şi câţi bani i-au rămas în urma acestor 
contracte. 

 
Domnul Florin Glăvan: 
Pe sucursale? 
 
Domnul Marian Ghiveciu: 
La nivel naţional, ca să avem situaţia peste tot. 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Data trecută am fost întrebat de ce mi-e frică de privatizare. 
Eu am repetat atunci că nu mi-e frică de privatizare, ci că văd 

în privatizarea SNIF-ului, în vinderea lui cu orice preţ ca un atentat la 
siguranţa naţională, pentru că alături de problemele ANIF-ului şi ale 
organizaţiilor de utilizatori de apă, România este în pericol; dispărând 
una din aceste societăţi deja se crează o foarte mare problemă pentru 
alimentaţia României, şi mă refer la producţia internă. 

Şi eu cred că în ultimul ceas poate fi găsită o rezolvare, 
făcând un triumvirat între cele trei – SNIF, ANIF şi organizaţiile de 
utilizatori de apă, fără să vindem şi să distrugem ceea ce a mai rămas 
nedistrus încă. 

 
Domnul Stelian Fuia: 
Domnule director, dumneavoastră deja aţi dispărut. La 

datoriile pe care le aveţi şi prin faptul că nu mai aveţi contracte şi nu 
lucraţi, aţi dispărut deja. 

Sunt vorbe mari pe care le spuneţi în faţa unei comisii 
parlamentare, dar deja aţi dispărut. 

 
Domnul Gheorghe Antochi: 
Şi cu câţi bani de la buget s-au cheltuit pentru îmbunătăţiri 

funciare din 1990 până acum, cumpăram de câteva ori producţia care 
să spunem s-a realizat în acest sistem. 

Este o bătaie de joc din banii acestei ţări. Clar. 
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Domnul Culiţă Tărâţă: 
Noi ar trebui să avem astăzi cel mai modern sistem de irigaţii 

din Europa, după cheltuielile făcute. 
 
Domnul Florin Glăvan: 
Domnule deputat, aici toată lumea acuză doar SNIF-ul. 
 
Domnul Culiţă Tărâţă: 
Nu! 
Să nu înţelegeţi că vă acuz pe dumneavoastră. Eu vorbesc în 

general. 
Vă rog să mă credeţi că nu am nimic cu dumneavoastră sau 

cu SNIF-ul. 
Eu vorbesc în general. 
Dacă se face o evaluare a tuturor banilor investiţi din 1990 

încoace, astăzi România ar trebui să dispună de cel mai modern sistem 
de irigaţii din toată Europa. 

Ne-a lăsat anul 1989 şi în general ţara la cheie. Acesta este 
adevărul, şi mie nu mi-e ruşine să o spun, că vin din producţie, fac 
producţie şi ştiu ce înseamnă: 1 şi cu 1 fac 2, nu fac nici 2 şi jumătate, 
nici 1,95. 

Dar eu îl voi contrazice puţin pe colegul. Într-adevăr, situaţia 
este dezastruoasă, dar trebuie să găsim soluţii să reconstruim acest 
sector, fără de care nu se poate face agricultură. 

Dacă ţinem cont de deşertificare care se accentuează de la o 
zi la alta, dacă ţinem cont de criza economică care se accentuează de 
la o zi la alta, va urma criza alimentară, deci sunt lucruri care se 
prefigurează de aici înainte, şi noi, ca să stăm cu mâinile încrucişate şi 
să fim de acord cu distrugerea şi închiderea acestui sector de 
activitate, ne înşelăm. 

Nu ştiu care va fi soluţia – tăiam cu foarfecele ce a fost rău, 
vedem ce a mai rămas, de unde plecăm, ce program de dezvoltare va 
fi, că aşa nu putem să stăm. 

Deci asta este ideea. 
De multe ori, ce a mâncat lupul, este bun mâncat, la revedere, 

aproape că nici nu mai are rost să te mai uiţi la mizeriile din urmă, dar 
când vezi nişte indivizi, şi exclud persoanele de faţă şi vă cer scuze, 
care poate şi în rândul nostru sunt, şi le vezi cu câtă seninătate ridică 
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problema, când noi o cunoaştem foarte bine situaţia, ştiind ce s-a 
distrus şi ce s-a întâmplat cu patrimoniul şi cu banii, că sunt banii 
publici. Că cei mai ieftini sunt banii publici. Nu vedeţi dumneavoastră 
ce hoţi sunt şi ce interese sunt la contractele care sunt cu primăria X, 
cu SNIF-ul, cu ANIF-ul. 

Câţi se înghesuie să facă producţie? Foarte puţini. Numai 
nişte nebuni. Dar a venit vremea să facem şi treaba acesta. 

Deci aici este durerea mare, şi îl vezi cum pledează ca şi cum 
este în postura unuia care nici gura nu-i miroase, nici usturoi nu a 
mâncat. 

Eu la asta m-am referit. 
Nu am vrut şi nu vreau să supăr pe nimeni. Vă cer scuze. 
Vă mulţumesc. 
 
Domnul Valeriu Tabără: 
Mulţumim invitaţilor. 
Rugăm să ţinem legătura pentru oricare dintre probleme, şi 

orice idee care apare, vă rog să ajungă şi la noi. 
 

* 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 16,30. 
 


